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Les sonates per orgue

de Felix Mendelssohn
en el 200 aniversari del seu naixement 
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Venda d’entrades:

El mateix dia del concert a l’entrada
Preu: 5 euros
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- Felix Mendelssohn
(1809-1847) 

- Sonata VI en re menor (Opus 65, nº 6)
   Choral “Vater unser im Himmelreich”

   Andante sostenuto
Allegro molto

   Fuga. Sostenuto e legato
   Finale. Andante

- Sonata IV en Si bemol  Major (Opus 65, nº 4)
   Allegro con brio

   Andante religioso
   Allegretto

   Allegro maestoso e vivace

- Sonata II en do menor (Opus 65, nº 2)
      Grave
   Adagio

   Allegro maestoso e vivace
   Fuga. Allegro moderato

- Sonata I en fa menor (Opus 65, nº 1)
      Allegro moderato e serioso

   Adagio
   Andante. Recit

   Allegro assai vivace

Programa:

Jordi Figueras i Carreras  (orgue

Nascut a Terrassa estudià als Conservatoris de Terrassa i 
Barcelona on alumne de Montserrat Torrent, finalitzà els estudis 
d'orgue amb Matrícula d'Honor i Premi d'Honor del Grau Superior, i 
es gradua com a Professor Superior d'Orgue. També cursà la 
carrera de Medicina i és especialista en Traumatologia i Cirurgia 
Ortopèdica.
Ha realitzat nombroses actuacions com a solista a Catalunya, 
Espanya, Itàlia i Suïssa, com també amb grups corals, de cambra i 
amb diverses orquestres.
Ha obtingut el Primer Premi del II Concurs Internacional de Música 
d'Orgue a Toledo i ha estat finalista al Concurs Internacional d'Àvila i 
al Concurs Suís d'Orgue. Des de l'any 1977 és professor i Cap del 
Departament d'Orgue al Conservatori de Terrassa, i és l'Organista 
Titular de la Parròquia de Sant Pere de Terrassa des de l'any 1985.
Ha participat en nombrosos Festivals Internacionals d'Orgue, entre 
els que cal destacar, el Festival de “Músiques Religioses del Món” 
(Girona), el “Festival Internacional de Órgano” (Granada), i el “The II 
San Agustin International Music Festival” (Manila) a les Filipines.

)

Currículum:

Biografia:

Felix Mendelssohn Bartholdy  (compositor

(3 de febrer de 1809 - 4 de novembre de 1847)
Fou un compositor alemany, pianista i director d'orquestra del primer període 
romàntic. Va néixer en una família jueva notable que més tard es convertiria 
al luteranisme. La seva obra inclou simfonies, concerts, oratoris, piano i 
música de cambra. Després d'un llarg període de relativa denigració a causa 
dels canvis dels gusts musicals i l'antisemitisme de finals del XIX i principis 
del XX, la seva originalitat creativa s'està reconeixent actualment i es revalua 
fins arribar a ser un dels compositors més populars del Romanticisme.
Va ser un geni de ben petit, als 9 anys va debutar com a pianista i als 11 va 
interpretar la seva primera composició. Va composar l'obertura Somni d'una 
nit d'estiu quan tenia 17 anys i la seva famosa 'marxa nupcial' als 34. 
Com pianista i director va realitzar gires per Europa, on era molt admirat per la 
reina Victoria d'Anglaterra. De les seves  5 simfonies destaquen la Simfonia 
italiana (1833) i la Simfonia escocesa (1843). La seva música coral i per 
orgue són de les més destacades del segle XIX, i les seves sonates, preludis i 
fugues constitueixen l'aportació més important al repertori d'orgue des de 
Johann Sebastian Bach.
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Rotary Club de Terrassa
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Rotary és una organització internacional de voluntaris que ofereix 
serveis humanitaris, promou la pràctica d’elevades normes d’ètica en 
totes les ocupacions, i el seu principal objectiu és donar servei, 
especialment en les comunitats on està operatiu i a tot el món.
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