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XI

etmana de
MÚSICA
 ANTIGA
Colònia de Sant Pere - Mallorca
Del 17 al 23 de juliol de 2022

17 de juliol, 20h, Església de la Colònia
“Ab Orga y Xeremias”

Ensemble Pau Villalonga
Pere Caselles i Antoni Llofriu, xeremia i baixó. Tomeu Mut, orgue

Concert homenatge a Salvador Martí, “Biscai”
Acte inaugural

Concert gratuït amb donatiu voluntari

19 de juliol, 20h, Pati de Ses Minyones
“Opera seconda. L’Arcàdia, el destí i Venècia”

Il Gesto Armonico
Laura Sintes, traverso. Eva Febrer, violí barroc. Dimitri Kindynis, violoncel

Entrada normal: 15 € / entrada reduïda: 10 €

21 de juliol, 20h, Pati de Ses Minyones
Emocionari

Concert familiar - infants a partir de 5 anys d’edat
Ferran Pisà, tiorba

Concert gratuït amb donatiu voluntari

22 de juliol, 20h, Església de la Colònia
Fantasia

Solnegre
Soledad Cardoso, veu. Cristina Altemir, viola d’arc. Ferran Pisà, tiorba

Concert gratuït amb donatiu voluntari

23 de juliol, 20h, Centre Cultural
Viatge per la història del clavecí des del S. XVI  

fins a l’actualitat
Conferència - concert

Esther Romero, espineta i clavecí. Laura Salinas, viola de gamba
Concert gratuït amb donatiu voluntari

“Ab Orga y Xeremias”
Ensemble Pau Villalonga
17 de juliol, 20h, Església de la Colònia



PROGRAMA

Andrea Gabrieli (c. 1533-1585)
Toccata primi toni

Johann Georg Thiel 
(1646[?] — 1724[?])

Sonata 12

Giovanni Battista Fontana 
(1589 – 1630)
Sonata seconda

Bartolomé  de Selma y Salaverde 
(1580 – 1640)

Vestiva i coli, basso e soprano

Francisco Correa de Arauxo 
(1584-1654)

Tiento de medio registro de tiple de 
decimo tono

Giovani Bassano (1561 – 1617)
Susanne un jour

Daniel Speer (1636 – 1707)
Sonata I

Diego Ortiz (c.1510 – c.1570)
Recercada segunda sobre ‘O felici occhi miei’

J. B. Cabanilles (1644 – 1712)
Tiento de Pange lingua 5 punt alt 

PRESENTACIÓ 
Al segle XVIII existia a la  Seu de Mallorca un 
grup de Xeremies hereu del joch de ministrils 
que s’havia creat l’any 1595. Aquest grup es-
tava format per 3 xeremies (tenor, contralt i 
tiple) i un baixó. Tot i que en l’actualitat a Ma-
llorca s’utilitza el terme xeremia per referir-se al 
sac de gemecs, aquest “xeremies” sembla ser el 
nom amb què, als segles XVI i XVII de manera 
genèrica, s’anomenava els ministrils a la penín-
sula ibèrica. La sonoritat del grup de xeremies, 
format exclusivament per instruments de do-
ble llengüeta, està indissolublement associat a 
la de la música hispànica, 

De la manera en què es realitzaven les fun-
cions a la Seu durant els segles XVIII i XIX 
tenim notícia gràcies a la Consueta del Doctor 
Miquel Reus, redactada durant els anys 1724 
i 1725.

Ensemble Pau Villalonga
El grup agafa el nom del que fou el primer 
mestre de capella de la Seu de Mallorca entre 
1564 i 1607, Pau Villalonga.

És un grup de ministrils que té la intenció 
de recuperar, interpretar i difondre les sono-
ritats dels segles XVII i XVIII. Els ministrils 
eren uns músics especialitzats en l’execució 
d’instruments principalment de vent, i van te-
nir presència a Mallorca des de 1595 fins les 
darreries del segle XIX. 

La nostra interpretació pretén donar una 
visió historicista de la música, amb còpies 
d’instruments de l’època i criteris d’interpre-
tació fonamentats en els estudis musicològics 
dels darrers anys. 

MÚSICS
Pere Caselles, xeremia i baixó
Neix a València i comença els seus estudis mu-
sicals a l’escola de Burjassot, continuant-los 
després al Conservatori “Joaquín Rodrigo” 
de València amb el professor José Enguída-
nos. Realitza cursos de perfeccionament amb 
Santiago Ríos, Robert Porter, Rachel Gough, 
Enrique Abargues i en el camp de la música 
antiga, amb Josep Borràs. 

Ha col·laborat amb l’ “Orquesta Filarmó-
nica de Gran Canaria”, l’ “Orquesta Ciudad de 
Granada” i l’ “Orquesta de Córdoba”.

Des de l’any 1997 fins el 2006 ha estat fa-
got ajuda de solista de l’Orquestra Simfònica 
de Balears “Ciutat de Palma”. 

L’any 2014 ha realitzat el “Màster oficial de 
Musicologia, Educació Musical i Interpretació 
de la Música Antiga en l’Escola Superior de 
Música de Catalunya” (ESMUC) de Barcelona 
amb el professor Josep Borràs.

És professor titular de fagot al Conservato-
ri Professional de Música i Dansa de Mallor-
ca i col·labora amb l’Orquestra Simfònica de 
Balears, amb el grup Studium Aureum i l’Or-
questra Acadèmia 1830 de Mallorca.

Antoni Llofriu, xeremia i baixó
Antoni Llofriu Prohens (Palma, 1997) és gra-
duat en Musicologia per la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Actualment és becari a la Institució Milà i 
Fontanals del CSIC i cursa diversos programes 
de formació en investigació i interpretació his-
tòricament informada a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya, l’Université de Poitiers 
i el Conservatoire Francis Poulenc de Tours. 

La seva activitat se centra en l’estudi i la 
interpretació del patrimoni musical vinculat al 
territori hispànic.

Tomeu Mut, orgue
Deu la seva formació com a organista al mes-
tratge de Montserrat Torrent en el Conserva-
tori Superior Municipal de Música de Barcelo-
na, a Oscar Candendo a l’Esmuc i a Lorenzo 
Ghielmi a la Civica Scuola di Música de Milà.

Desenvolupa la seva activitat concertística 
arreu d’Europa. És diplomat amb el Màster 
Universitari en Musicologia, Educació Musi-
cal i Interpretació de la Música Antiga, per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha estat organista de la Parròquia de Santa 
Creu (2007-2016), i ho és de la Parròquia de 
St. Pere de Sencelles, on en ambdues parròqui-
es ha coordinat les restauracions dels respec-
tius instruments.

És professor d’orgue en el Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca i, 
d’ençà el 2016, l’organista titular de La Seu de 
Mallorca.


