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Programa

Antonio de Cabezón
Diferencias sobre “Las Vacas”
Joan Seguí Mercadal, órgão

John Cage
Five

Pablo Bruna
Tiento de falsas de segundo tono
Joan Seguí Mercadal, órgão

Jordan Nobles
The Library of Babel (estreia nacional)

Joan Cabanilles
Xácara de primer tono
Joan Seguí Mercadal, órgão

Terry Riley
In C

Ficha artística

Joan Seguí Mercadal, órgão
Martim Sousa Tavares, direção musical

Rui Correia, trombone tenor
Tomás Longo, vibrafone
Martim Sousa Tavares, sintetizador
Tina Coelho, baixo elétrico
Catarina Távora, violoncelo
Inês Alves, saxofone alto
Emma Amorim, clarinete baixo
Francisco Caldeira, viola d’arco

Sinopse

Um concerto que se desenvolve entre planos 
contrastantes, através do tempo e do som, jogando com 
a presença do órgão enquanto instrumento solista.

Alternando o repertório clássico para órgão a solo 
com obras vanguardistas para ensemble alargado e 
explorando um rico leque de timbres e possibilidades 
expressivas, este é um concerto imersivo, no qual 
o público poderá circular e construir a sua própria 
experiência sonora.



Joan Seguí Mercadal

Inicia os seus estudos musicais aos 5 anos, estudando 
piano com Rafael Vargas e Cristina Morales. Em 2005 
entra na Escolania de Montserrat, onde estudou órgão 
com Eduard Vila-Perarnau e Vicenç Prunés, além dos 
estudos de canto coral e violino.

Continuou os seus estudos de piano e de órgão 
no Conservatori del Liceu sob a orientação dos 
professores Benjamí Santacana e Josep M. Mas Bonet, 
respetivamente. Formou-se em 2018  na Escola Superior 
de Música de Catalunya, onde estudou com os maestros 
Óscar Candendo e Juan de la Rubia. Em 2017, recebeu 
a prestigiada bolsa de intercâmbio ERASMUS para 
complementar os seus estudos na Universität der Künste 
Berlin, onde foi aluno de Paolo Crivellaro. Outros estudos 
incluíram basso continuo com os professores Luca 
Guglielmi, Mara Galassi e Arno Schneider. Atualmente 
frequenta o Mestrado em Órgão na Hochschule für 
Musik und Dartellende Kunst Stuttgart (Prof. Dr. Ludger 
Lohmann). Em outubro de 2018 recebeu o primeiro 
prémio no concurso “El Primer Palau” bem como o Prémio 
Catalunya Música pela interpretação de Fantasie und 
Fuge über den Choral Ad nos, ad Salutarem undam de 
Franz Liszt no Palau de la Música Catalana.

Recentemente publicou o seu primeiro CD a solo 
BachGround, com o apoio do Palau de la Música 
e Catalunya Música, gravado no órgão Metzler do 
Mosteiro de Poblet (Tarragona, SP).

Martim Sousa Tavares

Formado em ciências musicais e direção de orquestra 
em Lisboa, Milão e Chicago, diplomou-se com honras 
académicas e com bolsas Fulbright e Eckstein Foundation.

Trabalhou com orquestras profissionais, jovens e 
académicas de sete países e algumas das principais 
orquestras nacionais, promovendo um repertório plural, 
da estreia mundial de obras contemporâneas ao resgate 
de música marginal ou a primeira audição moderna de 
música esquecida.

É uma voz ativa na divulgação da música clássica, 
regenerando e multiplicando abordagens e formas de 
contacto com esta forma de arte.

Assina programas semanais na Antena 2 desde 2019, 
apresenta o ciclo Ouvidos para a Música na Temporada 
de Música em S. Roque desde 2018 e tem sido ouvido 

em inúmeros contextos, desde o TedX Aveiro a concertos 
comentados pelas aldeias portuguesas.

Enquanto diretor artístico destacam-se a curadoria do 
ciclo A Boca do Lobo no Lux Frágil, a coordenação de 
programação no programa de candidatura de Aveiro a 
capital europeia da cultura 2027 ou o programa Renova 
Art Commissions.

Orquestra Sem Fronteiras / Orquestra 
Sin Fronteras

A Orquestra Sem Fronteiras existe para apoiar e fixar 
o talento jovem no interior do país, combatendo o 
abandono do ensino da música e premiando o mérito 
académico.

Também existimos para espalhar o acesso à cultura, e 
para isso apresentamo-nos em dezenas de localidades 
do interior raiano, oferecendo concertos gratuitos, 
ensaios abertos e ações de pedagogia e introdução à 
música às populações locais.

Por último, queremos promover os valores de cooperação 
e integração transfronteiriça, e combinamos lado a lado 
músicos portugueses e espanhóis, numa programação 
que estará representada de ambos os lados da fronteira.

No seu todo, este é um projeto que tem como matriz a 
criação de oportunidades de participação e fruição 
cultural, fortalecendo o ecossistema social, económico e 
cultural do nosso país e contribuindo para a diminuição 
das assimetrias geográficas.

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais Cistermúsica.


