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La solemníssima consagració de la capella de Sant Narcís 

dins la basílica de Sant Feliu el 1792 va ser la culminació 
d’un llarg procés. El bisbe Lorenzana, el seu impulsor, va 
voler una capella feta amb tota mena de luxes 
arquitectònics. La missa Deus tuorum militum va ser un 
dels actes importants dins dels tres dies festius que va 
durar aquesta consagració. És una obra a dos cors i 
orquestra de cambra amb un estil operístic desconegut 
fins aleshores a la ciutat.  

 
Programa  

 
 

Missa “Deus tuorum militum”  
Josep Pons (Girona 1770-1818), mestre de capella de Girona 
entre 1791-1794 

*Per a la consagració de la capella de St.Narcís dins la 
basílica de St. Feliu el setembre de 1792. 

Kyrie – Gloria – Sanctus – Agnus 
 
 
 

 
 
 

 
Amb el suport de: 
 

 

 

 
 
L’Auditori de Girona acull de manera regular els projectes de Música antiga de Girona

  

  

SAL A DE CAMBRA 
Durada: 70 minuts sense pausa 



 
 

Notes històriques  

 
El concert d’avui va dedicat a l’obra de Josep Pons, nat a Girona el 1770 i mort a València el 

1818, i en concret a la seva missa de St. Narcís: “Deus tuorum militum”  interpretada en la 

consagració de la capella de St. Narcís dins la basílica de St. Feliu.  

La devoció a St. Narcís ha anat creixent des dels seus inicis al s. XI mentre que la de St. Feliu 

ha anat minvant. La Girona del s. XI va arribar a un esplendor fins aleshores desconegut. Va 

traslladar la catedral des de la basílica de St. Feliu fins a la nova catedral romànica, situada on 

hi havia hagut el temple romà de la ciutat i on més tard s’hi construirà l’actual catedral gòtica. I 

amb aquest esplendor va arribar la litúrgia franco-romana, que desplaçà l’antiga litúrgia 

visigòtica, i va portar el culte de St. Narcís, culte que s’agermanà amb el de St. Feliu, sense 

suplantar-lo. I la sepultura del nou sant s’establirà a la basílica de St. Feliu.  

Diverses fites històriques marquen l’evolució d’aquesta devoció. La més antiga és la invasió de 

la ciutat pel rei de França amb els seus soldats, el 1282, que acabà amb la seva fugida. La 

llegenda de les mosques de St. Narcís, amb  base històrica, ho recorda. Pocs anys després es 

construïa l’extraordinari sepulcre de pedra per al cos del sant, dins la basílica de St. Feliu, però 

no dins del seu presbiteri, reservat al sepulcre de St. Feliu. Sant Narcís esdevindrà així protector 

de la ciutat dins l’àmbit militar i també de la pesta. I la devoció popular l’acompanyarà durant 

segles celebrant la seva festa unes èpoques el 18 de març, altres el 29 d’octubre. I des del s. 

XV apareixeran els goigs en català que amb textos i melodies diferents perduren fins al dia 

d’avui. 

El setge de 1684 serà particularment important en el creixement de la devoció al sant en 

fracassar nou setge francès, èxit militar gironí que li va ser atribuït. Aquest creixement continuat 

va culminar en l’intent de construir una capella per acollir les seves despulles, intent que 

culminarà el bisbe Lorenzana accedint a construir-la. En un sermó abrandat, vers el 1782, va 

proposar de construir-la mitjançant subscripció popular i així es van recollir 80.000 lliures 

barcelonines. Aquesta suma enorme va permetre de desmuntar el claustre gòtic de St. Feliu i 

en el seu lloc construir-hi l’actual capella. La seva planta és ben singular formada per tres plantes 

ovals consecutives, la central amb l’altar i el sepulcre del sant. Els marbres, les pintures, l’altar, 

són elements que mostren la riquesa amb la qual els constructors volien honorar la tomba del 

sant.  A començaments de setembre de 1792, ara fa 230 anys, el bisbe Lorenzana va consagrar 

la capella amb una missa solemne, de la qual avui en sentirem la part musical.  

Josep Pons utilitza en la seva composició l’estil vienès que ja havia arribat a Girona. D’acord amb 

la fama que havia obtingut en les diverses oposicions a mestre de capella que ja havia fet als 

seus 20 anys, sap barrejar amb cura elements fugats, contrastos harmònics, canvis rítmics i 

altres elements propis de la música de l’època. I en determinats passatges Pons sembla al·ludir 

a la situació de la nostra ciutat on havien arribat fins a 150 capellans francesos que fugien de 

l’anticlericalisme sorgit amb la Revolució de 1789.  La reestrena d’aquesta obra singular i la seva 

posterior edició en CD és una fita per a Música Antiga de Girona.    

 

 

Text de Jaume Pinyol 

Catedràtic de Geografia i Història, i president de Música Antiga de Girona   



 

  Música antiga de Girona 
És una associació fundada l’any 2000, 

dedicada a difondre  la música de la 

catedral de Girona dels segles XVII i XVIII 

mitjançant concerts i CDs.  Les partitures 

d’aquesta música són gairebé totes de 

música vocal i els seus textos mostren 

molts detalls de la vida intel·lectual i 

religiosa de la societat gironina de l’època. 

La immensa majoria són escrites en llatí i 

en castellà, -fins al 1766 no trobem la 

primera partitura en català- i mostren els 

diferents corrents ideològics dels gironins 

de l’època. Amb elles es pot resseguir 

l’evolució de la música catalana des de  

l’arribada de les influències de la cort de 

Madrid a finals del s. XVII -arribada dels 

villancets- fins l’entrada de la música 

napolitana a inicis del s. XVIII i de la 

vienesa ja a finals del mateix segle. 

Pere Lluís Biosca, director 
Considerat com un dels directors catalans 

de música vocal amb més projecció, Pere 

Lluís Biosca manté una intensa activitat 

com a director i pedagog de la direcció 

coral. Es formà a Barcelona amb Mireia 

Barrera, Josep Vila i Pierre Cao i a Hèlsinki 

amb Matti Hyökki. 

La seva discografia se centra en 

compositors catalans; Mir i Llussà i Tomàs 

Milans amb l’ensemble vocal La Xantria 

i Joan Cererols amb el Cor de Francesc 

Valls. El darrer enregistrament va ser amb 

el Cor Jove Nacional de Catalunya el 2020 

amb obres de Mariona Vila, Bernat 

Vivancos, Albert Guinovart i Joan 

Magrané. Participa regularment en 

diversos festivals i cicles de concerts, 

dirigint repertori que comprèn des del 

renaixement fins a la música actual. Fins 

el 2016 ha estat titular del Cor de Cambra 

ARSinNOVA de Barcelona, -Premio 

Nacional de Canto Coral (Gijón 2013)-. 

Com a director convidat (2015) al Cor de 

Noies de l'Orfeó Català va oferir diversos 

concerts dedicats a la música d'Arvo Pärt, 

rebent consells del mateix compositor i 

amb el Cor Jove Nacional de Catalunya 

(2021) dirigint diversos concerts a 

Eslovènia i Catalunya. També ha treballat 

en produccions del Gran Teatre del Liceu 

preparant les parts corals de diverses 

òperes. 

Actualment és director titular del Cor 

Francesc Valls de la Catedral de Barcelona 

(des del 2015), del Cor Madrigal de 

Barcelona (des del setembre de 2019) i 

professor de direcció coral de l’Escola 

Superior del Taller de Músics i professor 

col·laborador del Conservatori del Liceu. 

SOLISTES VOCALS: 

Laia Frigolé, soprano 
Amb estudis superiors de solfeig i piano, 

es titulà en Cant Històric a l’Esmuc, on 

estudià amb Marta Almajano 

i, posteriorment, amb Mireia Pintó. 

Participà a l’Académie Concert 

d’Ambronay, a la Géneration Baroque i a 

la III 

Acadèmia de Formació professional. Rebé 

dues beques de la Fundació “Victoria de 

los Ángeles” i la Beca 

Bach 2014. Ha cantat com a solista amb 

orquestres com l’OSV, Acadèmia 1750, 

OCIM, Vespres d'Arnadí o 

Camera Musicae, a més de col·laborar 

amb grups especialitzats com l’Ensemble 

O Vos Omnes, Qvinta 

Essençia, Cappella Mediterranea, La 

Caravaggia i La Grande Chapelle. En el 

món de l’òpera, ha protagonitzat 

“La Canterina” de Haydn i “La Serva 

Padrona” de Pergolesi i ha cantat “Dido & 

Aeneas” de Purcell, entre 

d’altres. Actualment és professora de cant 

al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, 

on també coordina la seva 

Aula de Música Antiga i hi imparteix cant 

històric. 

  



Lorena García, soprano 
Nascuda a Vitòria-Gasteiz, cursa estudis 

de piano, harmonia i contrapunt al 

Conservatori “Jesús Guridi”. Es trasllada a 

Barcelona, on estudia al Conservatori 

Superior de Música del Liceu amb Carmen 

Bustamante, obtenint el Títol de 

Professora Superior de Cant amb les 

màximes qualificacions. De la mà del 

contratenor vitorià Carlos Mena comença 

la seva especialització en el camp de la 

música antiga, realitzant posteriorment els 

estudis superiors de Cant Històric a l' 

Escola Superior de Música de Catalunya 

amb Lambert Climent. 

Exerceix una intensa activitat com a 

solista, tant a recitals com en col·laboració 

amb grups com La Capella Reial de 

Catalunya, Capella Reial de Madrid, 

Capella Penyaflorida, Il Nobile Diletto, 

Ensemble Elyma, Les Alysés, Speculum, 

Magister Petrus, La Gran Chapelle, 

Ensemble Scandicus , Fundació Bach zum 

mitsingen, Capella de Música Antiga de 

Girona o Ensemble Baroque de Toulouse 

entre altres, treballant amb directors de la 

talla de Jordi Savall, Juanjo Mena, Enric 

Garcia Asensio, Oscar Gershenson, Maurici 

Molina, Albert Recasens, Gabriel Garrido, 

Josep Vila o Michel Brun. 

Compagina la seva faceta artística amb la 

d'investigadora, pedagoga i coacher vocal, 

i és professora de cant al Curs 

Internacional de Música de Vitòria-Gasteiz, 

als cursos de la Universitat i Conservatori 

de Montpellier, al Medieval Music Besalú, 

als cursos Internacionals de Música de 

Sant Marí (Itàlia), a la Universitat de les 

Illes Balears i a l'Acadèmia de Direcció 

Coral del País Basc, entre d'altres. 

Laura Martínez Boj, soprano 
És titulada al Màster Universitari en 

Musicologia, Educació Musical i 

Interpretació de la Música Antiga (ESMUC 

– UAB) sota la supervisió de Marta 

Almajano, i va ser becada el 2017 per la 

Fondatione Cini (Venècia) amb el 

professor Benjamin Bagby. 

La seva trajectòria com a solista està 

vinculada a agrupacions de gran 

reconeixement com, Accademia d’Arcadia 

(Alessandra Rossi), La Chimera, (Eduardo 

Egüez), La Gran Chapelle (Albert 

Recasens), entre d'altres. Ha realitzat 

produccions discogràfiques com a solista 

com “Antonio Soler: Obra vocal” i “Carlos 

Patiño: música sacra para la corte”, amb 

La Grande Chapelle; Celesti fiori amb 

Accademia d´Arcadia; “Saffo Novella” 

amb Dolce Rima, així com produccions 

discogràfiques com a corista com “Cum 

Silentio” amb el Cor Cererols, i “El Cant de 

la Sibil·la” amb el Cor de Cambra Francesc 

Valls, amb qui canta des del 2017. També 

és solista del cor Gioia Cantar de 

Montreaux, Suïssa, des del 2014. 

Ha realitzat actuacions a festivals 

nacionals i internacionals com Stockholm 

Early Music Festival (Estocolm, Suècia), 

Innsbruck Festival of Early Music (Viena), 

Uffizi live (Galeria Uffizi, Florència), FIAS 

(Madrid), el Festival cusiano di Musica 

antica (Llac d'Orta), Festival de Torroella 

(Catalunya), Trame sonore Mantova 

chamber music festival (Mantova), el 

Festival Internazionale de cultura i música 

antica (Chivasso), o el Festival de Música 

Antiga de Peníscola, entre d'altres. 

Col·labora a més amb altres ensembles 

com, Orpheus Musicus, Ensemble Voz 

Latina (Cremona, Itàlia), Laberintos 

Ingeniosos (Xavier Díaz-Latorre), Dolce 

Rima, Iliber Ensemble, Antigua Capilla de 

Múrcia, entre d'altres, i és fundadora i 

codirectora de Thaleia ensemble. 

  



Hugo Bolívar, contratenor 
Format a l’ESMUC s’especialitza amb 

matrícula d’honor en Cant històric, també 

ha rebut classes de Carlos Mena, Adrian 

Thompson, Víctor Torres i Fabien Schofrin.  

Solista a L’Académie baroque 

d’Ambronau, també va rebre el suport de 

la Fundació “Victoria de los Ángeles” i el 

seu programa New Generation.  

Habitualment canta a grups com Al ayre 

espanyol, Concerto 1700, Capella de 

Ministrers, Los Afectos Diversos, Ars 

Atlantica, Orquestra Barroca Catalana, 

Academia 1750, Vespres d’Arnadí, Música 

Trobada, El afecto ilustrado, o La Grande 

Chapelle. Així mateix col·labora 

internacionalment també amb els grups 

Arti Vocali, L’Ensemble vocal du Prieuré, 

Gambe di Legno Consort, entre d’altres. 

Participa assíduament en festivals 

nacionals i europeus de música antiga, 

música de cambra i òpera, com per 

exemple el Festival Internacional de Arte 

Sacro de Madrid, Vox Baroque Albania, 

Festival L’Ille de France, o el Musikfest 

Bremen entre d’altres.  

Ha participat en l’enregistrament del 

primer treball discogràfic de Qvinta 

Essençia, així com també l’enregistrament 

per la Österreichischer Rundfunk, de 

Oratorio per la Nascita del Redentore, de 

G.Lulier, amb el grup Gambe di Legno 

Consort.  

En l’àmbit operístic debuta el 2012 amb 

L’Orfeo, de Claudio Monteverdi, al Teatro 

Real. Més recentment ha participat també 

a la producció d’Acis & Galatea Handeliano 

al Festival Castell de Peralada, sota la 

direcció musical de Fausto Nardi. Així 

mateix, participarà també en l’òpera 

Tosca, de Puccini, per a la propera 

temporada del Gran Teatre del Liceu. 

Ferran Mitjans, tenor 
L’any 2005 inicia els seus estudis musicals 

a l’Escolania de Montserrat on, sota el 

mestratge de Quim Piqué, Eduard Vila i 

Bernat Vivancos, enregistra tres CD’s (El 

nostre Nadal, P. Miquel López i Officium 

Hebdomadae Sanctae), realitzant papers 

solistes en ambdós últims.  

L’any 2011 segueix la seva formació al Cor 

Jove de l’Orfeó Català sota la direcció 

d’Esteve Nabona, on protagonitza papers 

solistes en les produccions de Dido i 

Aeneas de H. Purcell (2013 i 2015), el 

Magnificat de J. S. Bach (2015) i el 

Messies de Händel (2016 i 2017).  

En conjunció amb els estudis de 

Fisioteràpia i Cant al Conservatori del 

Liceu, comença a rebre classes de la 

soprano Anna Ollet. Més endavant també 

en rebrà de la soprano Marta Mathéu. 

També ha participat activament en classes 

magistrals del reconegut contratenor 

Carlos Mena i el baríton Marcel Bonne. 

Actualment està cursant el Màster de Lied 

a l’Esmuc. 

Professionalment, s’inicia amb el guardó 

de la Beca Bach 2018 que otorga la 

Fundació BACH ZUM MITSINGEN i 

progressivament comença a col·laborar 

amb cors de gran renom europeu com el 

Collegium Vocale Gent, sota la direcció de 

Philippe Herreweghe i la Capella Reial de 

Catalunya, sota el mestratge de Jordi 

Savall i Lluís Vilamajó; Vox Luminis amb 

Lionel Meunier, Cor Cererols amb Marc 

Díaz; l’Ensemble O Vos Omnes amb Xavier 

Pastrana i La Grande Chapelle amb Albert 

Recasens. 

Oriol Mallart Vallmajó, baríton 
Va néixer a Girona, ciutat on va iniciar els 

estudis de piano. Posteriorment ha 

estudiat el Grau Superior de Cant a 

l'ESMUC, amb Mireia Pintó, i també s’ha 

format amb Joan Martín-Royo, Marcel 

Boone, Marta Mathéu i Lambert Climent. 

Ha realitzat classes amb T.Koopman, 

B.Bruns, W.Rieger, M.Martineau, 

S.Gohritz, C.Aragón, F.Poyato, A.Branch i 

P.Surinyac. 

Combina la seva activitat com a solista 

amb la de cantant de cor, en grups com 



Collegium Vocale Gent (dir.Philippe 

Herreweghe), la Capella Reial de 

Catalunya, (dir.Jordi Savall), la Jove 

Capella Reial de Catalunya (dir.Lluís 

Vilamajó), el Cor de Cambra del Palau de 

la Música (dir. Xavier Puig),  l’Ensemble O 

Vos Omnes (dir. Xavier Pastrana), el Cor 

Cererols (dir. Marc Díaz) i el Cor Francesc 

Valls (dir. Pere Lluís Biosca). 

Com a solista ha interpretat oratoris com 

el Messies de Händel, la Passió segons 

St.Joan i segons St.Marc de Bach, el 

Réquiem de Mozart, Fauré i Saint-Saëns, 

Membra Jesu Nostri de Buxtehude o la 

Petite Messe Solennelle de Rossini. Li va 

ser atorgada la Salvat Beca Bach per a 

solistes, amb la qual ha cantat nombroses 

cantates de Bach. Del gènere de Lied ha 

interpretat Dichterliebe de Schumann, 

Winterreise de Schubert i Don Quichotte à 

Dulcinée de Ravel, així com altres cicles de 

lied, melodie i cançó catalana. En òpera, 

ha interpretat el rol de Zoroastro a 

Orlando de Händel, el de Belcore a L’Elisir 

d’Amore de Donizetti, el de Baró de 

Pictordu a Cendrillon de P.Viardot i el de 

Ben, a The Telephone de Menotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Concert recomanat:
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
   

  
 

 

 

V E N DA  A N T I C I PA DA  D’E N T R A D E S 

O N L I N E  auditorigirona.org i girona.cat/cultura 

TAQ U I L L E S Auditori de Girona i Teatre Municipal 

 
@auditori_gi 

@AuditoriGirona 

 
@Auditoridegirona 

@auditori_gi 

Servei de bar: 
des d’una hora abans 

i fins una hora després  
del concert 

Música Antiga de Girona 

Cor 

Sopranos: Míriam Trias, Alba Bosch, 

Gemma Horta, Laia Requesens. 

Contralts: Natàlia Díez, Ariadna Olivé, 

Berta Sitjas, Montse Gibral. 

Tenors: Hanníbal Climent, Bernat 

Cabrera, Jaume Tió, Sadurní Martí. 

Baixos: Pons Ernest, Eduard Nadal, Joan 

Vila, Jordi Serra. 

 

Orquestra 

Ariadna Alcaide, violí I 

Maria Gomis, violí II 

Laura Díaz, oboè I 

Jordi Argelaga, oboè II 

Pepe Reche, trompa I 

Renske Wijma, trompa II 

Jordi Reguant, orgue 

Dani Regincós, violoncel,  

Oriol Casadevall, contrabaix 

 

Pere Lluís Biosca, direcció 

 


