
NADAL ROIG I SERRALTA (PETRA, 2000)
Inicià els estudis d’orgue a l’Escolania de Lluc amb Rafel Riera. 
Més tard s’incorpora a l’aula d’orgue de Bartomeu Mut al Conser-
vatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, on finalitza la 
seva formació al maig del 2020. Ha rebut classes d’interpretació 
d’organistes com Juan de la Rubia, Michel Bouvard, Jürgen Essl o 
Luca Scandali. Ha realitzat concerts arreu de l’illa, així com també 
a Menorca o a Catalunya.

És organista i conservador de l’orgue històric dels Caymari de la 
parròquia de Petra (1697) i també ho és de l’orgue de l’església de la 
Colònia de Sant Pere (2001). El 2018 obtingué el 2n premi del 7è 
Concurs Internacional d’Orgue Joseph Gabler.

Pel que fa a la composició, és alumne a l’aula de Xavier Gelabert i 
Muntaner. Ha estrenat com a compositor al Festival Convent Or-
ganis de Manacor, Festival Internacional de Música de Cadaqués o 
Festival Terrer, entre altres bandes.

PROGRAMA:
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
 Preludi en si menor BWV 544/1   
 Vater unser im Himmelreich BWV 636

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)
 Preludi i Fuga op. 37 núm. 1     

Johann Sebastian Bach
 Sonata IV BWV 528    
  Adagio - Vivace
  Andante
  Un poc’ allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy
 Sonata VI op. 65 núm. 6
  [Tema amb variacions]
  Fuga
  Finale

Johann Sebastian Bach
 Vater unser im Himmelreich BWV 683
 Fuga en si menor BWV 544/2

19 de juliol, 21h, Església de la Colònia 
de Sant Pere
Concert en memòria de Salvador Martí Bisbal, “Biscai”

Bilis negra, pregària i Sturm 
und Drang a Leipzig
Nadal Roig i Serralta, orgue
NOTES AL PROGRAMA:     
 
És més que evident la forta influència que exerceix 
la música de Bach en Mendelssohn i com aquest en 
segueix el seu relleu també en la música per orgue. 
Tota aquesta activitat musical s’emmarca a la ciutat 
de Leipzig, on Bach i Mendelssohn hi desenvolupen 
l’època de maduresa i més llarga de la seva carrera.
El programa pren com a leitmotiv la melodia del Va-
ter unser im Himmelreich (el Parenostre de Luther) i 
enfronta l’humor de la bilis negra -la malenconia- de 
la Teoria dels afectes, tan coneguda al Barroc, amb el 
concepte de Sturm und Drang, tan important per Sc-
hiller o Goethe, i que desembocarà al Romanticisme. 
L’humor de la bilis negra, dolorós però molt més re-
flexiu, contrasta amb el Sturm und Drang, molt més 
apassionat i desmesurat.

Organitza: Amb el suport de:

etmana de
MÚSICA
 ANTIGA
Colònia de Sant Pere - Mallorca
17-25 ≈ juliol – 2020


