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DIMECRES
3 D’AGOST DEL 2005

Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra 15

6è CICLE D’ORGUE DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

L’ONCA A FRANÇA

Massimo
Nossetti actua
aquesta nit a
Andorra la Vella

L’ONCA ofereix
avui un concert
a Sant Cebrià
de Rosselló

q El recital d’avui
inclou obres de
diferents èpoques i
estils musicals
JORDI SALAZAR
ANDORRA LA VELLA

església de Sant Esteve
d’Andorra la Vella acollirà aquest vespre, a dos
quarts de deu, el primer
dels set concerts que integren el 6è
Cicle Internacional d’Orgue del Principat d’Andorra.
El recital d’avui serà a càrrec de
l’organista Massimo Nossetti, que interpretarà obres de diferents èpoques i estils compositius. El concert
inclourà peces del Barroc, representat per Johann Sebastian Bach
(1685-1750); el Romanticisme, a
través del belga Jacques Lemmens
(1823-1881), i del francès Félix-Alexandre Guilmart (1837-1911); i el se-
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JORDI SALAZAR
ESCALDES-ENGORDANY

gle XX, amb obres del suís Samuel
Ducommun (1914-1987) i de l’italià
Gian Luigi Centemeri (1903-1997).
/ Massimo Nossetti és professor als conservatoris de Piacenza i Càller, i des de
1986 és professor d’orgue i composició al Conservatori Nacional de Cuneo. També ha estat director del Cor
de la Catedral de Torí i actualment
és organista titular del santuari de
Santa Rita d’aquesta mateixa ciutat.
Nossetti ha desenvolupat una intensa activitat concertística a tot
Europa, així com a països com ara
els Estats Units, el Canadà, Mèxic, el
Japó, Corea, la Xina, Austràlia i Nova
Zelanda.
A banda de la seva faceta d’intèrpret, és un destacat compositor i ha
publicat diverses obres per a orgue,
orquestra i cor. Amb ocasió de l’exposició del Sant Sudari de l’any 2000
se li va encarregar la composició de
l’obra Ecce Lignum Crucis, que va ser

AMPLI CURRÍCULUM MUSICAL

33 Un concert d’orgue a l’església de Sant Esteve.
interpretada i enregistrada per l’Orquestra Nacional de la RAI. Així mateix, Massimo Nossetti ha enregistrat 17 CD per a diferents segells discogràfics.
El Cicle Internacional d’Orgue
està promogut per la Fundació
Amics dels Orgues de les Valls d’An-

TONY LARA

dorra, formada per l’Arxiprestat
d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. El certamen té com a principals objectius difondre la música
d’orgue de tots els temps i donar a
conèixer l’important patrimoni
històric i cultural de les esglésies del
Principat. H

L’Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra (ONCA) oferirà avui a
dos quarts de deu del vespre un
concert a la ciutat francesa de
Sant Cebrià del Rosselló. El conjunt, dirigit pel titular, Gerard
Claret –que també exercirà les
funcions de solista–, oferirà un
programa que inclou música dels
segles XVIII i XX.
El recital començarà amb la
cèlebre Serenata Nocturna de W. A.
Mozart, seguida del Concertino de
Jordi Cervelló. La música anglesa
del segle XX estarà representada
per la Simfonia simple de Benjamin Britten i clouran el concert
dues mostres representatives de
la música catalana contemporània: les Tres postals il.luminades de Xavier Montsalvatge i la
sardana Sant Martí del Canigó, de
Pau Casals.
El concert s’inscriu en la programació de l’ONCA per a aquest
estiu, que continuarà demà a
l’Empordà al Festival de Cap
Roig, on la formació interpretarà
el conegut conte musical Pere i el
llop de Prokof’ev. H

