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Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra 17

MÚSICA I CELEBRACIÓ POPULAR

PREMIS

La Massana inaugura oficialment
l’orgue amb un concert de Miserachs

35 pintors
participen en
el concurs
d’Ordino

TONY LARA

b El bisbe Vives
beneirà l’instrument,
construït a Espanya,
abans de la missa

EL PERIÒDIC
ORDINO

El concurs de pintura d’Ordino ja
té guanyadors: Josep Plaja, en la
categoria de pintura a l’oli sobre
tema andorrà, i Josep Francès, en
l’àmbit de tema i tècnica lliure.
En total, 35 pintors han participat en aquest certamen, presentant-hi 68 obres.
El jurat ha estat integrat per
Cristina Lozano, Montse Calvo,
Miquel Díaz i Fernanda Estallés, i
dels 35 creadors participants, 16

b El concertista és
director de la capella
de la basílica papal de
Santa Maria la Major
EL PERIÒDIC *
LA MASSANA

ot i que ja ha sonat en un
concert dins el Cicle Internacional d’Orgue, el nou instrument de la Massana serà
beneït i inagurat oficialment aquest
migdia. El bisbe Joan Enric Vives beneirà l’orgue a les dotze del migdia,
just abans de la missa, i després (a
les 13.30 hores) monsenyor Valentí
Miserachs oferirà un concert, després del qual hi haurà un aperitiu
popular a la plaça de l’Església.
L’orgue, instal.lat a l’església de
Sant Iscle i Santa Victòria, és un instrument barroc d’estètica ibèrica
construït en un taller de Tordesillas,
té un teclat partit en dues meitats i

T

Josep Plaja i Josep
Francès guanyen
els guardons

33 Claudio Brizi toca l’orgue de la Massana, el mes passat.
trompeteria horitzontal. Segons va
informar el Comú de la Massana, ha
estat finançat per dues famílies de la
Massana: casa Tadora i Casa Nyerro.
/ Valentí Miserachs és
mestre director de la capella musical liberiana de la basílica papal de
Santa Maria la Major des del 1977 i
des del 1995 és rector del Pontificio

MÚSIC A ROMA

Instituto di Musica Sacra i ordinari
de composició al mateix institut. Llicenciat en cant gregorià, format en
composició, estudia orgue al Conservatori de l’Aquila, a més del Conservatori de Santa Cecília de Roma.
Ha escrit nombroses obres per a
la litúrgia (misses amb orgue i polifòniques, magnificat, vespres,
salms...), a més d’oratoris, poemes

simfònics i corals de Nadal i ha publicat quatre volums sobre música
religiosa i catalana. Ha estat catedràtic de composició al Conservatori
de Matera i director artístic del Coro
Vallicelliano, a més d’organista de la
basílica de Sant Pere del Vaticà entre
1975 i 1980. Des del 1991 és canonge de Santa Maria la Major, prelat
d’honor i protonotari apostòlic. H

eren d’Andorra i la resta han enviat les seves obres des d’Espanya.
En la categoria de pintura a
l’oli i tema Andorra, els altres
guanyadors han estat Joan R. Espax (segons premi) i Joan Josep
Català (tercer). En la categoria de
tema i tècnica lliure, Josep Bussalleu ha guanyat el segon premi i
Josep Plaja s’ha emportat el tercer. H

