
Curs d’improvisació d’orgue 
Setmana de música antiga de la Colònia de Sant Pere 
18 i 19 de juliol de 2021 
Prof. Juan de la Rubia 
Orgue de l’església de la Colònia de Sant Pere 

Continguts del curs: 
• Improvisació tonal: harmonització de corals, improvisació en estil barroc i romàntic. 
• Improvisació modal: acompanyament i improvisació sobre Cant Gregorià, improvisació en estil 

impressionista. 
• Improvisació i acompanyament en la Litúrgia. 

A banda dels continguts comuns, el nivell de dificultat s’adaptarà a cada participant, tant en la 
iniciació com en el perfeccionament. 

Durada del curs: 12h (6h+6h) 

Juan de la Rubia 
Organista titular de la Basílica de la Sagrada Família, ha actuat als principals escenaris d’Europa, 
així com a l’Amèrica llatina i Àsia, amb una excel·lent acollida del públic i la crítica. Els darrers 
anys, la seva activitat concertística ha estat incessant, actuant a més de vint països i a escenaris com 
l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana, Konzerthaus de Berlin, 
Gewandhaus de Leipzig, Elbphilharmonie d’Hamburg, les catedrals de Colònia i Westminster 
(Londres), St. Sulpice de Paris, i el teatre Mariinsky i la Philharmonia de Sant Petersburg, entre 
d’altres. 

Ha col·laborat amb Philippe Jaroussky, amb qui va enregistrar el CD “Sacred Cantatas” (Erato, 
2016), disc nominat a un Premi Grammy el 2018.  

Després de començar els estudis musicals amb el seu pare i Ricardo Pitarch, es formà a València, 
Barcelona, Berlin, Toulouse i Roma, aconseguint fins a cinc Premis Extraordinaris en diferents 
especialitats. D’entre els seus mestres es troben Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard 
i Montserrat Torrent, qui va suposar un gran suport durant la seva formació. Igualment ha rebut 
classes magistrals, entre d’altres, d’Olivier Latry i Ton Koopman.  

Juan de la Rubia és professor a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i membre de la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.  



Inscripció: 
Requisits mínims: Grau Professional d'orgue en curs. En el moment de la inscripció, indica’ns per 
favor el teu nivell d’estudis musicals i adjunta un breu curriculum vitae. 
El nombre de places de la modalitat alumne actiu és limitat.  
Preu de la matrícula: 120€ alumnes actius / 50€ alumnes oients. Als socis d’Amics de la música 
se’ls aplicarà un descompte de 20€.  1

El termini per a realitzar les inscripcions acaba dia 12 de juny de 2021. 
L’organització facilitarà allotjament econòmic per als alumnes actius que ho sol·licitin: els 4 
primers alumnes inscrits gaudiran d’allotjament gratuït! 
Els alumnes de les dues modalitats gaudiran d’entrada gratuïta als concerts i activitats del festival. 

Instruccions per formalitzar la matrícula: 
1 . P o s a ’ t e n c o n t a c t e a m b n o s a l t r e s a l a s e g ü e n t a d r e ç a e l e c t r ò n i c a : 
amicsdelamusica.colonia@gmail.com. Aporta per favor el teu CV. 

2. Una vegada et confirmem la teva plaça, hauràs de realitzar l’ingrés del preu de matrícula en el 
següent compte bancari:  

Colonya Caixa de Pollença ES80 2056 0004 4420 4670 5329. 

Indica a l’apartat “Concepte” el nom de l’alumne i la modalitat (actiu/oient). 

3. Envia’ns el justificant de pagament a l’adreça electrònica anterior.  

4. Ja estàs inscrit!

 La condició de soci ha de tenir una antiguitat mínima d’un any.1
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