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Excel'lentíssim i Magnífic Rector, 
11·lustríss ill1s Degans, 
Benvolguts col, legues. 
Senyores i senyors, 

Com veuran , aquest discurs el signen dues persones , i és que aquest tex! ha estat 
confegit «a qualre mans» ~interpretat a «ducs ll1ans», permetin-me que els digui. 
perque qui els parla s'ha limitat. tot i subscriure' l absolutament, a passar-ne les pagi
nes-, ja que és el professor loan Casals, campany de departament , qui va ser 
alumne directe de la doctoranda i qui la concix més en profunditat. 

Fet aquest pet it ac lariment, passo directament a di ctar el tex! que hem elaborat. 

La Universitat Autonoma de Barcelona es disposa novamcnt a atargar la maxima 
distinció academica a una ciutadana que se I'ha guanyada per la seva contribució 
al millorament f'in s a l'excel'lencia d ' una peti(a parcel' la de les que conformen el 
~<s aber» i el «fer» del dia a dia de tot mortal. 

Aquesta vegada , des de la Faculta! de Ciencies de l' Educació. hem volgut ressal
tal' la tasca pedagogica. investigadora i interpretativH d ' una o rganista. 

Ma lgrat que la nostra comunitat universitariaja ha distingit altres músics amb la 
seva ll1axima qualificació, és la primera vegada que, en el lerreny de la música , 
s' investeix una dona i una organista. En el terreny del genere . tal i els indiscuti
bles aven~os, malauradament encara continua sent una notíeia destacable . En el 
terreny de I'especialitat musical, diríem que I' interprel d 'orgue sempre ha estat 
una mica «al marge» de l'esdevenir social de la música, malgraL ser un deis ins
truments més antics i més cultes de is quals tenim constanc ia; actualment, les 
investigac iol1s el daten al segle [11 ae , tat i que a Dec iden! no va arribar-hi fin s a 
final s del seg le IX. 
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Amb toL fin s no fa gaires anys, a casa nostra mateix , I'ini ci de les actuals «escales 
de música» I 'hauríem de situar al voltan! de I'orgue i del corresponem mestre orga
nista,ja que als poblets i viles les escolanies que cantaven en la litúrgia i aprcnien 
de «solfa» es fonnaven a l'església i al valtan! de I'orgue i de I 'organi sta. 

Ara, encara que només sigui amb un cap d'ull, ens agradaria acompanyar-Ios afer 
un recorregul pels principals «movimcllts» de la «simfoni a» -sortosament enca
ra inacabada - que han anat encadenant el transitar vital de la nostra homenatja
da. 

Montserrat Torrent i Serra va néixera Barcelona ¡'abri l del 1926 i va ser la sisella 
de set germans. Als cinc anys va iniciar els estudis de piano amb la seva mare, que 
era deixebla d 'Enric Granados. Des de molt perita. dones, es va trobar immersa en 
un important ambient musical barceloní que tenia per pilars ellllestre Enrie Granados 
i l' Academia Marshall. Deixem constancia que ja als sel anys va tocar el piano en 
públic a Radio Barcelona. 

Acabada la guerra del 1936 . va ingressar com a alumna a l 'Escola Municipal de Mú' 
sica de Barcelona -actual Conservatori Municipal -. on va acabar els estudis 
superiors de piano. ParaHelament va fer la descoberta del que, a partir d'aquell moment, 
per sempre més seria el seu instrument predilecle: I'orgue . A I'església parroquial 
de Santa Coloma de Farners, on la famíli a passava els estius, va comen\ar a tocar
lo per acompanyar els cants del cor parroquial. Allí, de man s de Narcís Jubany, qui 
posteriorment seria el cardenal Jubany, que era fill de Santa Colama , va sentir una 
fuga de Bach que la va fascinar de tal manera que va prendre la decisió de fer la carre
ra d'orgue, també a ¡'Esca la Municipal de Música de Barcelona, amb el rnestrc Paul 
Franch. En acabar-la, va obtcnir el Premi d'Honor i el Premi EXlraordinari de l'Ex
ceHentíssim Ajulllament de Barcelona. 

Amb aquest bagatge es va encaminar vers I 'Europa cosmopol ita i, I 'any 1958, 
becada per J' Institut Frances, va arribar a París per rebre c1asses de la professora Noelie 
Pierront. Alla va descobrir tot un món nau que li va obrir els ull s i va fer que es posi
cionés, en tornar a Barcelona, respecte de dos ternes importants - i poc tractats fin s 
aleshores a casa nostra -: la re fl exió sobre els criteris de restauració d 'orgues antics 
i sobre els criteris en la construcció d'orgues de nova factura. En aquest terreny és 
just destacar el «binomi» que va eSLablir amb el mestre orguener Gabriel Blancaf0l1 
- lraspassa! fa pocs anys-, amb qui va iniciar la recuperació de I'orgue tradicio
nal a Cata lun ya i va impulsar la creac ió de nous orgues. Aquest treball rigorós 
d' investigació i de recerca que tots dos van dur a terme respecte de les restauracions 
d'orgues. cls va dur a convenir que I'objectiu principal era retornar I' instrument a 
les condicions excelses que posseúl en el seu origen, tant pel que fa als tubs com 
a la caixa sonora i també al mecanisme . Tots dos constataven que. per manca 
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d'una bona restauraci6,I'interpret-organista es trobuva amb unes dificultats tecni
ques que afecta ven directament la interpretaci6. 

Amb una beca de la Fundaci6 loan March, els anys següents es va tra'slladar a 
Ilalia. A Bolonya va rebre elasses de Luigi F. Tagliavini , a Siena, de Helmul Rilling, 
i a Roma , de Ferdinando Gel1llani. La influencia de Tagliavi ni i la seva anterior esta
da a Lisboa i a Madrid, amb elmusicoleg SantiagoM. Kaslner, van desvetllar el 
seu interes per In música antiga; interes que va anar in crescendo amb contactes amb 
el pare Gregori Estrada de Montserrat i, sobretot, amb la musicologa catalana Maria 
Ester Sala - traspassada fa uns quants anys-, amb qui va aprofundir en la in ves
tigació sobre els tractats de Tomás de Santa María - reconegul organ ista dominic 
val-lisoleta del segle XVI- i d 'altres autors coetanis, que els van permetre la recu
peraci6 de moltes partitures inedites. 

Continuant aquest intent de síntesi d'una s;11Ifol1;a tan densa com engrescadora, vol
dríem endinsar-nos, ara, en les dues facetes basiques sobre les quals ha pivotat la 
se va tasca com a professional de I'orgue: la docencia i el concerti sme_ 

És cert que Montserrat Torrent considera que les tasques docenl i concertística es 
complementen i s'enriqueixen mútuament. Amb tol - malgrat aquesta afirmació. 
que compartim totalment - a eFectes practics i perque sigui més entenedor, ara i aquí 
les tractarem separadament. 

La seva aelivilal en el eamp de la pedagogia va eomen,ar I'any 1956 en qualilal de 
professora d 'orgue del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona; 
al cap de dos anys, per concurs, en va ser nomen ada catedratica i va atendre els graus 
mitja i superior de la carrera. Des del 1991 n'és catedriltica emerita. Alhora, va simul
taniejar la seva docencia a Barcelona amb la que va exercir al Conservatori 
Professional de Música de Badalona , entre els anys 1980 i 1991 , dedicada als graus 
mitja i superior d 'orgue. 

Ben aviat va comen~ar a ser reclamada peT (al de col, laborar en cursos de postgrau 
i altres cursos universitaris. La relació exhaustiva consta a part en aquest mateix lIi 
bret, pero pcrque se' n puguin fer una idea més aproximada ci tarem alguns deis 
centres més significalius que han acollit la seva docencia: 

• A l' Estal espanyol: Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona; 
Universitat de Santiago de Compostel'la; Universitat de Salamanca . 

• A Europa: Universitat de Malmo i Universitat d 'Estocohn (Suecia); Universitat 
d'Hel sinki (Finl andia) ; Internacional Summcr Academy of Organists de 
Haarlem (Holanda). 
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• A America: Universitat McGill del Quebec (Canada.); universitats de Harvard, 
Chicago, Stanford, Berkeley i tln s a vuit, deis Estats Units. 

A més, té escrits diversos articles sobre pedagogía de I'orgue que han estat publi
cats en rev istes musicals espanyoles, italianes i britaniques. 

Per tancar aquest camp, cal tenir present, també, que ha estat membre de jurats i de 
tribunal s de molts concursos d'interpretació i de provisió de places docents. 

En concret, podem esmentar e ls següents: 

• Barcelona: Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i Escola 
Superior de Música de Catalunya 

• Girona: Concurs d 'Orgue de Juventudes Musicales de España 
• Maó: Concurs d'Orgue de Juventudes Musicales de España 
• Avila: Concurs d 'Orgue de Juventudes Musicales de España 
• Granada: Concurs Internacional d 'Orgue 
• Santiago de ComposteHa: Concurs Premi d'Orgue Ruiz Morales 
• Lübeck i Nuremberg (Alemanya) 
• Chartres (Fran,a) 
• Battipaglia (ltalia) 
• Bolton (Regne Unít) 
• Lausana (SuYssa) 

De fel, entre els seus deixebles hi ha gairebé tots els catedratics i professors 
d 'orgue de l'Estat espanyol, així com també professors d'orgue que són deixe
bies deis se us deixebles i deixebles di rectes que s6n professors o catedratics 
d'altres paYsos europeus, on la cultura organística ha estat sempre més integra
da i promoguda. 

En la faceta d'interpret, també tan important en la seva trajectbria artística i professional , 
ens permetem ci tar una frase del seu curriculum vitae que és premonitoria i que diu 
així: «En el seu primer concert d'orgue, algú profetitza que s' havia produ·lt un can
vi en la manera d'escoltar I'orgue i que s'obrien noves perspeclives per a una lite
ratura malparada a forr.ra d'interpretacions deformades». 

Pensem que és aquí on cal emmarcar, en bona part , la influencia de Germani pel que 
fa al coneixement de la lite ratura romantica, especialment la francesa i la germa
nica, i la de Helmut Rilling pel que fa al repertori barroc , i d'una manera especial 
I'obra d'un deis músics més genials que han ex istit: Johann Sebastian Bach. La seva 
assistencia continuada a la famosa Accademia Chigiana de Siena li ho va possibi
litar. 
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Dit a ixo , passarem a resseguir-ne e ls lrets principal s i ho farem separant les dues 
facetes de la inte rpretac i6 : les interpretac ions en directe davant de l públic (concerts 
i reci ta ls) i les inte rpretacions esdevingudes fixcs gracies a ls succcss ius suports 
tecnologics emprats per tal de conservar-les en e l temps (el s enregistraments). 

En elle rreny deis cOllcerts i de is rec itals. eHI dir que ha actuat a qUalre de is e inc con
tinents: 

• Europa: arreu de Catalunya, gairebé totes les comunitats de l'Estat espanyol 
i Alemanya, Andorra, Austria , Franc;a, Finl andia, la Gran Bretanya, Ita lia, e ls 
Paj·sos Baixos, Portugal, Rússia, Suec ia i Su·lssa 

• Asia: ha estal convidada a Corea del Sud i a les Filipines 
• Africa: e l Marroc 
• America: e l Canada. e ls Estats Units, Mex ie, l'Argentina i I' Uruguai 

I ho ha fet tant en qualital de solista com amb gran s orquestres - de forma més assí
dua amb l'Orquesta Nac ional d ' Espanya (ONE) i l 'Orquestra C iutat de Barcelona 
i Nac ional de Cata lunya (OBC) - , també amb altres instruments: clavecí, conjunts 
corals, corda, Hauta, oboe, trompeta, veu i, molt sovint , també a dos orgues. 

Pel que fa als enregistraments, cal destacar-ne la quantitat i la qualitat. Fins avui , 
disposem d'una cinquantena d 'enregistraments amb la seva extraordinaria interpretaci6, 
alguns deis quals, a més , han obtingut e l max im grau de reconeixement amb pre
mis d 'ambit internacional. També, com en el cas de la pedagogia, la re lac ió exhau s
ti va consta a pan en aquest mate ix \libret. 

D'altra banda. és JUSl de ixar constancia q ue la seva dedicació prefe rent a la músi
ca antiga iberica per a orgue, juntament amb I'amplia divulgac i6 del repertori con
temporani , tant de composi tors espanyols com d' altres naeionalitats, han estat dos 
aspeetes rellevants del seu lIarg pelegrinatge musical. 

Com a mostra de is autors antics, podem c itar Sebastián Aguilera de Heredia , l oan 
Baptista Cabanilles. Francisco Correa de Arauxo, Manuel Rodrigues Coelho, Tomás 
de Santa María , etc. Pel q ue fa als autors contemporanis. diguem que, entre molts 
d'a ltres, hi ha Osear Espla, Tomás Marco, O li vie r Messien . Frederic Mompou, 
Xavier Montsalva tge i Josep Sole r, alguns deis quals -a més - Ii han dedicat 
expressament les seves obres. En altres casos, sense fer-ne I 'estrena absoluta, sí que 
n' ha fet primeres audi cions a Catalun ya i a la resta de l'Estal. 

S i, com deiem a I' inic i d 'aquest apartat, Montserrat Torrent entén que docencia i 
interpretac i6 van absolutament lligades. és log ic que, amb e ls seus més de cin
quanta anys exercin t la pedagogia de I'orgue, sigui reconeguda inle rnacionalment 
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per la seva activitat docent, que ha dut a terme amb el mate ix entusiasme amb que 
ha desenvolupat la seva tasca concertística, que continua exercint sen se parar. 

De fet, gracies a l'excel'lencia en aquestes dues vessants, ha esdevingut I'organis
ta catalana de major resso internacional , i aixo ens permet afirmar que Montserrat 
Torrent és mestra de mestres i que ha fet «escala» en el món de ¡'orgue, fruit d'u
na incansable recerca tant en pedagogía com en interpretació organístiques. 

Per concloure aquesta glossa deis diferents «moviments» d'aquesta «simfonia ina
cabada», voldríem mencionar els guardons ¡les distincions de que la professora 
Momserrat Torrent ha estat objecte al llarg de la seva dilatada trajectoria artística i 
professional , que I'honoren a ella i que, de retruc , ens honoren a nasal tres, que 
ostentem amb orgull el fel d'haver estat la primera universitat que li atorga la dis
tinció més preuada de l' Academja. 

• Academia Charles Cross de París (1965): Grand Prix du Disque 
• Generalitat de Catalunya (1995): Creu de Sant Jordi 
• Real Academia de Be llas Artes de Granada (1995): títol d' Academica 

Corresponent 
• Ministeri de Cultura (1996): Medalla de Plata al Morit Artístic de les Belles 

Arts 
• Generalilal de Catalunya (1996): Premi Nacional de Música 
• Generalitat de Catalunya (200 1): Premi Francesc Macia, Medalla al Merit 

al Treball 
• Ajunlamcnl de Barcelona (2001): Medalla d'Or al Merit Artístic 
• Reial Conservatori Superior de Música de Madrid (200 1): Medalla Honorífi ca 

Ens pennetran que acabem remarcant els trets més destacables que ¡' han dut a 
aquest grau d'exceHencia. Les seves interpretacions - com podran comprovar tot 
seguit - són d'un gran virtuosisme a causa de, basicament, I'expressivitat que les 
caracteri tza , fruit de la conjunció d'una tecnica impecable i d'un estudi rigorós i apro
fundit de les partitures que interpreta. Només una rigorosa fonamentació musi
cologica ¡una constant fom1ació permanent -en la interpretació i en la pedago
gía - poden sustentar aquest altíssim nivell de profess ionalitat. 

Després de tal aixo que hem exposat, demanem, en nom del Departament de 
Didactica de J'Expressió Musical, Plastica i Corporal i de la Facultat de Ciencies 
de l'Educació, que li sigui atorgat el grau de doctora honoris causa. 

Moltes gracies! 

Cesar Calmell i Joan Casal s 
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DISCURS 
DE 

MONTSERRAT TORRENT 1 SERRA 



Excelentíssim i Magnífic Senyor Rector, Senyors Doctors, Senyors Catedratics i 
Claustre de Professors de la Universitat Autonoma de Barcelona, col·legues, fami
liars i amics, 

Voldria que se' m permetés la gosadia de no recórrer a la consideració d'expressar 
que no cm considero digna de merei xer aquest gran honor que avui se' m dispen
sa. No! Són moltes les vcus sumades en aquest reconeixement que assumeixo com 
a representantd ' un col·lectiu d' orguencrs i d 'organistes que el compartim, fins i tot 
en memoria deIs qui, dissortadament, ja no hi són, i que encapyalo amb dos noms: 
Gabriel Blancafort, com a orguener, i Jordi A\caraz, com a organi sta i assistent 
meu al Conservatorio Ens sentim tots recompensats i fortificats pel fet que la nos
tra Iluita,en el camp que ens ha correspost per situar I'argue al nivell que es mereix, 
hagi estat recaneguda i premiada per la Universitat Autonoma de Barcelona. 

A I'uníson i amb tot I'esclat de la nostrajoia, diem: moltes gdlc ies! 

L'orgue, per les seves dimen sions, per la seva riquesa tímbrica i per la seva com
plexitat , és considerat el rei deis instruments, pero volem deixar constancia que per 
a nosaltres sempre sera la música la que prcvaldd i no I' instrument,ja que, per excels 
que aquest sigui , és un mitja i no una finalitat. Com a conseqüencia , és la música 
la gran protagonista d'aquest acte. 

1 com la definim , la música? 

Per a uns, la música és una expressió pura. Per a 11101ts, un enfilall d ' instants sonors 
que s'esvaeixen tot seguit , pero que queden retinguts en el record. És també un at1 

intangible , pero capay de commoure, més que cap altre, per la forya del seu poder 
comunicatiu. 

Per a mi , la música és com un doll d ' aigua pura que ens absorbe ix per diluir-nos 
en la seva forya. 
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lnherent a la naturalesa humana,ja en la Bíblia se'n fa esment en situacions extre
mes de joia i de dolor, perque , de sempre, la paraula no pot expressar tot el senti
ment que la música comunica. 

La dansa també hi té una participació important, perque amb els seus moviments 
allibera I'ésser huma de la repressió que signit1caria no exterioritzar-Ios. 

És interessant coneixer l' opinió que en tenien els classics, molt diferent del que aca
bo d 'ex pressar. Ciceró diu que la música és necessaria per al coneixement de totes 
les arts liberals. Segles més tard, un teoleg belga molt important, anomenat Laurentius 
Beyerlinck, afirma que Ciceró tenia raó i que I'experiencia ha ha demostrat. 

Sant Agustí, que en edat adulta va escriure sis lIibres sobre música, considera que 
música i gramlí.tica són ciencies germanes perque entre totes dues s'estableix aques
ta relació: lIetres equivalen a notes musicals ; síl·labes, a interval s; paraules, a con
sonancies resultants de la conjunció deis intervals; i oracions, al cant i a la melo
dia. 

La gramatica condueix a la poetica i a la retorica. Els sons, a tot el que s'ha escrit 
com a melodia-hannonia i ritme. Certament, tenint en compte les se ves manifes
tacions, ambdues progressions esta ven estretament vinculades. 

S' estableix, doncs, un equil ibri entre l' art musical i les altres ciencies, fel' que esbo
rra el concepte que el músic és un ésser alienat que, immers en una mena de bom
bolla, viu indiferent a gran part de l que I'envolta. 

L'exemple més cIar contra aquest raonament s'evidencia en la figura ingent de 
Johann Sebastian Bach -compositor, interpret i pedagog - , erudit en altres mate
ries que complementen la capacitat d'un ésser excepcional i a qui es pot aplicar I'ex
pressió de Goethe quan diu que «finalment la naturalesa acaba produint un indivi 
du que conté en si mateix tates les qualitats deIs seus avantpassats, ¡que desenvolupa 
totes les seves disposicions fins al moment a'illades i embrionaries». 

La seva obra, milers de pagines, inclou la saviesa de I 'humanista i la inspiració més 
pregona assolida peT un ésser huma. Evoco en aquests moments alguna de les seves 
aries de la Passió segol1s sanl Malea i la seva cloenda. Bach, en aquestes pagines, 
transcendeix el que és huma i toca el que és diví i I'infinit. Tantes vegades he 
expressat que seria reconfortant , a I'hora del traspas. escoltar aquesta música,ja que 
preconitza la certesa del més enlla! 

Ija en el terreny personal , intentaré explotar almaxim la meya capacitat de sínte
si per explicar el tomb de 1800 que es va produir a la meva vida, mig segle enreTe. 
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Pianista per herencia materna i per predilecció propia, m' hauria dedicat a aquest ins
lrument tota la vida. 

Només coneixia I'orgue d 'assistir ocasionalment als concerts que el mestre Suñé 
Sintes feia al Palau Nacional de Montjui'c. Em van impressionar molt . pero com un 
fenomen distant i inassequible. Quelcom per admirar i no per imitar. 

Més tard, quan estiuejava a Santa Coloma de Farners, m'agradava anar a tocar 
I'orgue de la parroquia com a entreteniment. Chopin no li anava prou bé. pero era 
una experiencia nova que ben aviat m'avergonyí, i em vaig decidir a matricular-me 
al Conservatori amb el mestre Paul Franck per coneixer un repertori adient. 

Passades unes setmanes, fent sobrelot exercicis de lecnica de pedal , em va donar, 
per estudiar, un coral de Bach. Oh! Només puc comparar la meya reacció a la de 
Saule caient del cavall . Mai no havia sentil un goig tan gran ! A dir veritat, va ser 
la música la que em va captivar, ja que I'orgue del Conservatori no tenia gaires atrac
tius. La tapa del piano es va tancar i s' iniciava una nova etapa en la meya vida, sen
se haver-Ia intuH ni desitjat. 

Mentrestant . duram els estudis. l'orgue del Palau Nacional ja havía estat ampliat . En 
lIoc de cinc teclats , ara en tenia sis, més el del pedaJ . Cada dia hi anava a estudiar i 
els 350 graons que calia pujar fins a arribar a l'orgue semblaven disminuir, portada 
per I'afany d 'aprendre. Onze mil tubs sonaven quan es posa ya el/ut/i . Era tan impac
tant que fin s i tol em va afectar J'o"lda; pero. en canvi, cm va ajudar a interioritzar 
molt més la música i va pennetreque s'obrissin altres vies per gaudir-Ia plenament. 

Hem d 'agrair al mestre Paul Franck que, malgrat el seu caracter difícil, que el feia 
topar amb molts . hagués posal els primers fonaments d'una bona escola d'organistes. 

Paul Franck s'endugué la topada defi nitiva quan el Conservatori, en cessar l 'alcaI
de Simarro, el ya acomiadar immediatament com a professor d'orgue. Fou Ilavors 
quan el mestre Z:lmacois, director del Conservatori, decidí que jo deixés de fer les 
classes de piano i em fes carrec de les d'orgue. Aquest fel, sumat al xoc de sentir
me com una usurpadora i conscient que no eSlava preparada per fer-ho, em va pro
duir un trastorn emocional molt fort . Explico aquest esdeveniment perque d 'altra 
manera no s'entendria el que va succeir. No hi havia marxa enrere i calia anar 
endavant. Adéu a aquella mena de recés personal que em feia gaudir de la música 
sense compartir-la amb ningú, ni projectar- Ia. 

Una beca de l' lnstitut Frances em va permetre passar unes quantes setmanes a París, 
on vaig rebre lli90ns de I'organista Noelie Pierront. Se'm va eixamplar el món! En el 
viatge vaig coincidir amb el jove orguener Gabriel Blancafort , que va ser amb qui vam 
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impulsar de nou el retom de I'orgue trddicional. Un mate ix afany ens movia a tots dos: 
aprendre per poder operar un canvi tant cilla construcció com en I'ensenyament. 

Durant tres estius consecutius, una beca de la Fundació loan March em propicia l' as
sistellcia als cursos de l' Accademia Ch igiana de la ciutat italiana de Siena . EIs pro
fessors eren e ls mestres Ferdinando Germani i He lmuth Ri lling. Si el primer va ser 
decisiu per e ixampl ar e l repertori envers el romanticisme frances i alemany, el 
segon va ser qui em va revelar una nova dimensió de la músiea de Bach. En els seus 
preludis de corals per a orgue, en la se va grafia musical, fa ús d 'ex pressions reto
riques i especu lacions numeriques que plasmen el sentit teolog ic del text. Quin 
descobriment tan meravellós, i quinajoia divulgar-lo als meus deixebles! 

Cada yegada trobuya més estrany aquell desig primerenc d 'amament. Ara penso que 
era conseqüencia d ' un trauma de la meya in fancia , en que , durant la Guerra Civil, 
sotragada pels horrors del conHiele. buscava en va un refugi mental per evadir-me 
de la real ital. 

Aquesta guerra fratricida no tan sois va destruir famílie s ¡persones; també va des
truir els orgues histories que hi havia a Barcelona i en altres indrets del país. 

Durant la postguerra van substituir-los per uns instruments - I'opi nió sobre les 
qualitats deI s quals em reservo- que lamento que tots tinguessin un mateix defec
te: la transmissió electrica. 

Podria objectar-se que, essent orgues de tubs, per que lamentar-se tant de la caren
cia de la transmissió mecanica? 

És molt senzill d 'entendre. lmaginem que, a I'orgue, li posem noms pertanyents a 
I'anatomia humana: la consola, on hi ha els teclats i els registres, seria el cervell; 
la caixa on hi ha I'aire, els pulmons; els tubs tenen boca i Ilavis per emetre frases 
musicals. Del cervell al s pulmons i als organs de fonació humana, hi ha un siste
ma neurologic molt precís que els uneix funcionalment. En I'orgue, d'aquesta unió 
funcional entre la tecla i la ventaJlola (o sigui la valvula que permet que el vent pas
si cap al tub) , en diem transmiss ió. La transmissió electrica consisteix en un cable 
que connecta un interruptor de la tecla amb un electroimant que obre la ventallo
la. Si la transmissió és mecanica, la connexió entre la tecla i la ventallola s'estableix 
directament per mitja d ' un lIigam de varetes i altres articulacions. 

En la transmissió electriea, la pulsació de I'organista esdevé, físicament i realment, 
desconnectada de la ventallola; per contra. en la transmissió mecanica, quan I'or
ganista polsa la tecla , sent I'aire sota el d it que li permet tot tipus d 'articulacions 
del so, de la més lIigada a l'staccato més incisiu . 
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Sabem que la sonoritat fixa de I'orgue no pennet a I'organista modificar-ne la inten
silaL Tant en un instrument de transmissió mecani ca com en un altre d 'electrica , 
I'organi sta té el deure de transcendir aquesta Iimilació projectant les seves inter
pretacions envers els recursos expressius de la veu humana, deis instruinents de 
vent i deis de corda. Sovintejaran les respiracions com s'exigei x en la tecnica vocal 
i en la dei s instruments de vent, i també s'h i ap licara les virtuts propies de I'arc 
en els instruments de corda. Amb aquests parametres, la seva interprelació esde
vindra viva, dinamica i expressiva i no cal dir la importancia d 'aplicar-hi també 
e l recurs agogic, que consisleix a a ll argar, escu r~a r . accelerar i retardar el valor 
de les fi gures. 

L' abandonament d ' aquests preceptes - avui d ia erig its en dogma-, potser com a 
conseqüencia del període rom¿tntic, en que prevalia el lIigat absolut, va ocasionar 
que alguns músics consideressin I'orgue un instrument inexpressi u. 

Encara quedava un capítol per omplir: el coneixement de I' important corpus musi
cal que els nostres avantpassats ens van llegar. Els pioners en aquest camp van ser 
el doctor Lamanyu i elmestre Enric Gispert. 

Pel que fu a la literatura per a orgue, me' n correspon una bona part. Les meves pri
meres passes en aquest camp, les guia el pare Gregori Estrada de Montserrat. Va 
ser indispensable endinsar-me en la musicologia amb un treball continuat amb la 
malaguanyada Maria Ester Sala, i sempre amb la supervisió del musicoleg Macario 
Santiago Kastner. Va representar moltes hores d 'estudi. L'atractiu d ' una música 
que suposava tres-cents anys de la nostra historia , en el desenvolupamenl del pas 
decis iu que va fer en passar de I'escriplura vocal a la plenament instrumental. 
mereixia I 'esfor~ de dedicar-s' hi a fan s . 

Em captiv. la música de Pere Alberch Vila, Joan Baptista Cabani lles, Antonio de 
Cabezón, Sebastián Aguilera de Heredia i Pau Bruna i, sabretot , em va fa scinar 
Francisco Correa de Arauxo, en qui la meya sensibilitat va trobar una identificació 
en la seva manera d 'ex pressar musicalment afectes o d iferents estats d 'anim . Tots 
aquests compositors tenen en comú el cultiu de les formes mu sicals genuúles de la 
península lherica: I' himne, el verso la dansa, la diferencia o variació i el lienlO. 
Aquesl darrer va perdurar durant dos segles com un recipicnl en el qual es va abo
car la creativitat més genUÚ1i.l: el ,iemo partit de ma dreta i de ma esquerra i el lien
to de batalla, els trets característics més importants de la literatura iberica per a orgue 
que ens diferencien de les altres escoles europees. 

La lectura lenta i aprofundida deis tractals Arte de taiier !aIllCls{Cl, de Tomás de 
Santa María , i la Declaración de instrumentos, de Juan Bermudo, editats al segle 
XV I, van constituir els primers passos vers un camí que no tindria 11. 
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Bennudo lI an'i3 anatemes contra «los bárbaros tañedores» que no respecten la 
teoria de l «componedor», pero. d'altra banda , tumbé diu que e l docte en música 
pOI fer ús del que esta prohibi t al debutalll, de la mate ixa manera que, a q ui s'i ni 
c ia en la gramat ica, no se li pot aplicar les grans lI icencies cOllcedides als poetes 
i oradors. 

L'intent de conferir una interpretació historica a la música antiga és una utopia, segons 
e l meu modest c riteri. Alllarg de la historia, han estat molts e ls qui han estudiat e ls 
tracLats i lIeg it tota la informació poss ible sobre aquest tema. Els resultats, empero, 
han estat diversos. 

Cal valorar allo que tcnen de posi tiu i. alhora, tenir precauc i6 en la manera d'ap li 
car e ls preceptes, car ja en el seu temps «I'ús dHeria de la ra6». Transgredir la teo
ria després de coneixer- Ia a fons. sí; per ignorancia o per capritx, no. 

Tot aquest repertori va constituir una dedicaci6 plena quant a rec itals, enregislra
ments i cursos, a gran part del m6n. També cal remarcar la gran aportació de tots 
e ls composi tors cata lans , que van enriquir e l patrimoni de la música contempora
nia per a orgue. 

A ¡' hora d'entonar el meu nunc dimitis, quin goig constatar que aquella primera ini
ciativa que vaig comparti r amb Gabriel Blancafon avui sigui una cadena solida, tant 
en e l camp de I'orguene ria com en el de la pedagogia i el de la inlerpretació. La darre
ra vegada que vaig parlar amb ell , aban s de de ixar-nos per sempre , vaig dir- Ii : «Es 
construeixen orgues magnífics de nova planta i continuen restaurant-se e ls orgucs 
histories; també els organistes toquen tan i tan bé que hem de reconeixer que lOts 
dos hem esta! superats. pero ens queda la satisfacc i6 d 'haver es tat e ls pioners de tot 
pl egal>~. Després de pensar la res posta , va dir: «S i no haguéssim estat nosaltres, hau
rien estat uns a ltres e ls qui ho haurien fet!». A aquests a ltres e ls prego que conti 
nu'in lIu itant perque s ' acabin de construir orgues com el de Sant Felip Neri i el de 
la parroquia del Pi, a Barce lona, i també que Barcelona no sigui una de les poques 
c iutats de l món en que no hi ha orgue al seu auditori. 

Tota obra musical té una coda fin al. En aquest cas , me'n penneto tres: 

l . Si per un voler de Déu, Baeh ¡ Correa fossin ara aquí físicament , a Bach e l salu
daña ftex ionant el genoll . eom si fas un personatge reia] . i li diría gracies. A Correa 
no caldria que Ji digués res; I 'abra~aria fort. 

2. El meu darrer intent de silenci i solitud també es va esfumar en trobar 1 'afecte 
compartil amb I ' home amb qui fa vint anys que estic casada. Va ser un sí a la 
vida i a la seva plenitud després de superar una greu malaltia. 
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3. Els jocs de ¡'orgue tenen per miss ió refon;ar els hannonics naturals d ' un so 
fonamental. El més agut de tots, sovint, s'anomena corona. És el més brillant i 
no hi ha res per damunt seu. En la meva vida i en la de 101s els qui compartim 
la mateixa sensibilitat envers la música, ¡' acte d 'avui és la corona. No'hi haud\ 
mai més res que superi el seu valor. Moltes grac ies . 

MOIllserra1 Torren1 i Serra 
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• 

CURRICULUM VITAE 
DE 

MONTSERRAT TORRENT 1 SERRA 

Servej de Bjbljoteques 
Slbllat.c", de Comunicació 

• l-4emeroteca General 



Nascuda a Barce lona I'any 1926 i siscna de set germans, inicia a I'edat de cinc 
anys e ls es tudi s de pi ano amb la seva mare, Ángela Serra, deixcbl a d'Enric 
Granados. Pou matricul ada a l' Academia Marshall de Barcelona i als set anys va 
fer e l seu primer concert per a Rad io Barcelona. Mentre preparava un concert per 
tocar 41mb orq uestra, esclma la Guerra Civil Espanyola i cls estudis s'interrompiren. 
Acabada la guerra, la família lOma a Barcelona per prosseguircls estudis. que fi na
litza amb I'obtenció del títo l superior de pi ano sota la d irecció de Blai Net i Caries 
Pe llicer. 

La vocac ió per I'orgue sorgeix a Santa Coloma de Farners, pri merament amb la 
intenció de col, laborar acompanyant els cants del cor parroquia l, pero hi havia I' im
ped iment de I'organista, que no admelia pianistes. Definiti vament, una fuga de 
J . S . Bach. en aque l1 orgue i a mans del Dr. Jubany (més tard seri a nomcnat bis
be de Barce lona), la va impactar de tal manera que es matri cula al Conservatori 
Municipal de Barce lona i estud ia la carrera d 'orgue amb e l mestre Paul Franch. 
Obtingué el premi d' honor i el premi extraordinari de I' ExccHcntíssim Ajuntament 
de Barcelona. Hav ia trobal I' instrument que l'omplia de pau i que la feia oblidar
se de si mateixa. L'orgue, inassequi ble en un principi o tantes vegades escoltat al 
Palau Nacional de Montju"1c, en els concerts de Sunyer Sintes. a les esglésies, sem
pre mi steriós. fasc inanl i Jlunya, s' hav ia convertit en un instrumenl a I'abast de 
la seva voluntat. devoció i esfors:. La seva vida canvia: hav ia trobat l'ideal pel qual 
no escatimava esfo r~os. 

En el seu primer cOllcerl d'orgue al gú profetitza que s' llav ia prod uH un canvi en la 
manera d'escoltar I'orgue i que s'obrien noves perspecti vcs per a una lileratura 
malparada a for~a d ' interpretacions deformades. 

Més tard, becada per l' lnstitut Frances, va continuar la seva form ació a París amb 
Noelie Pierront , i 41 mb una beca de la Fundació l oan March amplia estud is a Siena 
amb Ferdinando Germani i Helmut Rilling. 
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Atreta especialment per la música iberica, estudia amb Santiago Kastner (Lisboa i 
Madrid), amb Lu igi Ferdinando Tagliavini (Bolonya) i amb el pare Gregori Estrada, 
del monest ir de MontselTat. 

Fou nomenada, per concurs, catedrhtica d 'orgue del ConservaLOri Superior Municipal 
de Música de Barcelona, on desenvolupa la seva pedagogia des del 1958 fins al 1991, 
any en que li fou concedit el títo l emerit de catedratica. 

A partir del seu nomenament rally 1958, inicia una doble i intensa activitat: la 
pedagogica i la concertística. 

Haescrit anieles sobre pedagogia de I'orgue publicats en revistes musical s espanyoles, 
italianes i angleses. Ha fel nombrosos treballs d' investigació juntmnent amb la music()
loga Maria Ester Sala en treballs de recuperació de partitures inedites, entre d'altres. 

Ha enregistrat una extensa discografia, editada també a l'estranger, amb diferents 
orgues histories. El d isc de Caban illes , enregistrat amb I'orgue de Daroca , va obte
nir el Grand Prix du Disque de l' Academia Charles Cross de París. 

Dedicada de pie al repertori de la música antiga espanyola, imparteix regulannent 
aquesta materia en cursos universitaris internacionals, a més de nombroses c1asses 
magistrals sobre repertori d'orgue de la música antiga espanyola. En destaquen els 
Cursos Un iversitaris a Compostel'la (des de les primeres edicions fin s a I'actuali
tat) , els de la Universitat de Salamanca, els impartits a les universitats de Malm6 i 
Estacolm (Suecia) i a la d' Helsinki (Finlandia) , a la [ntemational Summer Academy 
of Organists de Haarlem (Holanda) , a l' Accademia ¡ntemazionale di Organo di 
Pistoia (Italia), a la Universitat McGill (Canada), a la London Royal Academy of 
Mu sic (Gran Bretanya) , també a París, St. Dié i Avinyó (Fran¡;a), a les universitats 
nord-americanes de Harvard, Chicago, Stanford , Berkeley, Arlington, Collegedale 
i Seattle, a la Universitat Wesleyana d'lndiana, i també a Surssa: Baden, Romainm6tier 
i Lausana , ¡a Alemanya: Berlín, Karlsruhe i Nuremberg. 

També ha impartit i imparteix cursos i classes magistral s a Catalunya, les illes 
Balears, Castella i L1eó , Madrid , Granada, Andorra i altres ciutats i poblacions de 
Fran¡;a, Italia, SU'issa, Alemanya, Suecia, la Gran Bretanya, Holanda, els Estats 
Units, etc. Ha estat sol, licitada per anar a Rússia i ha rebut alumnes de nivell de post
grau procedents de l' America del Nord, de Centramerica, de Sud-america, de 
I'Europa Occidental, de Polonia , de Rússia i d 'altres pa'lsos de l'Europa Oriental, 
del Japó, de Corea, etc. 

Forma part de diversos jurats de concursos d 'orgue (Nuremberg, Chaltres, Lausana , 
Lübeck, Battipaglia, Bolton, Avila). Com a solista , ha actuat per tot l'Estat espa-
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nyol, tot Europa, els Estats Units d' Ameri ca, el Canada, Mexic , l' Argentina, 
I 'Uruguai i el nord d' África. Ha actuat durant anys, assíduament , amb l'Orquestra 
Nacional d'Espanya i l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya. entre 
d'ahres. 

Ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi ( 1995) i el Prem i Naciona l de Mú
sica de la Generalitat de Catalunya ( 1996). Ha estat premiada pel Ministeri de Cultu
ra amb la Medalla al Morit Artíst ic de les Be lles Arts, i per l' Ajuntament de 
Barcelona amb la Medalla d'Or al Merit Artístic. És membre de la Real Academia 
de Be llas Artes de Granada. El Real Conservatorio de Madrid li ha lIiurat la seva 
Medalla (200 1) i la Generalitat de Catalunya li ha atorgat la Medalla Francesc Macia 
com a premi a la constancia i dedicaci6 en la seva acti vitat laboral. 

Mestra de mestres, Montserrat Torrent i Serra ha fet «(escola» en el m6n de J'orgue 
resultat d'una insaciable recerca lam en pedagogia com en interpretació organístiques. 
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LLISTA DE CURSOS 



Centre: 
Activitat: 
Població: 
Nivell: 
Període: 

Centre: 
Organització: 
Acti vitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Centre: 
Activitat : 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Entilat: 
Activitat: 
L1oc: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Cansell Superior d' Investigac ions Cienlíllques (Barcelona) 
Cursos d 'Orgue 
Barcelona 
Postgrau 
1991 -2006 

Uni vers itat de Santiago de Campostel-Ia 
Cursos Uni vers itarios Música en Compostela 
Cursos Uni versitaris d'Orgue 
Santiago de Compostel-Ia 
Professora convidada 
Des de 1974 

Universitat de Salamanca 
Cursos Internacionals d'Orgue 
Salamanca 
Professora convidada 
1980- 1990 

Ajuntament de Girona 
Cursos Internacional s de Música de Girona 
Catedral de Girona 
Girona 
Professora convidada 
1987- 1989 
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Entitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Entitat: 
Actívitat : 
Població: 
Categoría: 
Període: 

Entitat: 
Activitat: 
Poblaci6: 
Categoria: 
Període: 

Ámbit: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Entitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Emitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoría: 
Periode: 
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Ajunt3ment de Campos 
Curs Internacional d'Orgue 
Campos (Mallorca) 
Professora convidada 
1989-1998 

Academ ia Fray Joseph de Echevarría. Universitat de Palencia 
Cursos Internacional s d'Orgue 
Palencia 
Professora convidada 
Des de 1997 

Conservatori Professional de Música de Terrassa 
Cursos d'Orgue 
TelTassa 
Professora convidada 
Des de 1992 

Cursos de Música d'Estiu a Menorca. Ajuntament de Ciutadella 
Cursos lntemacionals d'Orgue 
Ci utadell a (Menorca) 
Professora convidada 
1992- 1997 

Conservatori Professional de Tarragona 
Cursos d'Orgue 
Tarragona 
Professora convidada 
2000-2005 

Conservatori de Música de Santander 
Cursos d'Orgue 
Santander 
Professora convidada 
2006-2007 



Entitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Emitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoría: 

Entitat: 
Act ivitat. 
Població: 
Categoría: 

Entitat: 
Act ivitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Entitat: 
Activitat: 
Població: 
Cmegoria: 

Entitat: 
Activitat: 
Població: 
Categoría: 
Període: 

Activitat: 
L1oc: 
Categoria: 
Any: 

Conservatori Professional de Mús ica de Saragossa 
Classes magistrals 
Saragossa 
Professora convidada 

Conserv,\tori de Música de Madrid 
Classes magistrals 
Madrid 
Professora convidada 

Asociación de Am igos del Órgano Francisco Correa de Arauxo 
Classes magistrals 
Sevilla 
Profcssora convidada 

Associació d'Orgue de les Valls d'Andorra (AOV) 
Cursos d'Orgue 
Andorra la Ve lla (Andorra) 
Professora convidada 
2000-2005 

Asociación de Amigos del Órgano Manuel Marín 
Cursos d'Orgue 
Valladolid 
Professora convidada 

Assoc iació per la Mús ica d'Orgue de Cabrera de Mar 
Cursos d'Orguc del Maresme 
Cabrera de Mar (Barcelona) 
Professora 
Des de 1999 

Cursos d'Orgue 
País Basc 
Professora convidada 
1989 
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Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoría : 
Període: 

Centre: 
Acti vitat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activ itat: 
Poblaci6: 
Categoría: 

Centre: 
Activítat: 
Poblaci6: 
Categoria: 

Centre: 
Acti vitat: 
Poblaci6: 
Categoria: 

Centre: 
Acti vítat: 
Poblaci6: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
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Real Academia de Bellas Artes de Granada 
Academia Intemacional de Órgano de Granada 
Granada 
Professora convidada 
Des de 2000 

Uni versitat de Malmo (Suec ia) 
Cursos Uni versitarís d'Orgue 
Malmo 
Profcssora convidada 

Uni versitat d' Estocolm (Suéc ia) 
Cursos Universilaris d'Orgue 
ESlocolm 
Professora convidada 

Uni versitat d' Helsí nki (FinH\ndia) 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Helsinki 
Professora convidada 

Internacional Summer Academy 01' Organists 
Cursos Uni versi taris d'Orgue 
Haarlcm (Holanda) 
Professora convidada 

Accademia di Organo 
Cursos d 'Orgue 
Cremona (Itúl ia) 
Professora convidada 

Accadcmia di Organo 
Cursos d 'Orgue 
Piacenza (Italia) 
Professora convidada 



Centre: 
AClivilal: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activ itat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
Període: 

Centre: 
Actívitat: 
Població: 
Categoría: 

Centre: 
Actívítat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoría: 

Centre: 
AClivitat: 
Poblac ió: 
Categoria: 

Conservatorí de Música de Mila 
Cursos d'Orgue 
Mila (ltália) 
Professora convidada 

Conservatori de Trento 
Cursos d'Orgue 
Trento (Itiília) 
Professora convidada 

Conservatori N. Paganini de Genova 
Classe Magistral d'Orgue 
Genova (Italia) 
Professora conv idada 
2005 

Accademia Internazionale di Organo di Pistoia 
Cursos d'Orgue 
Pistoia (llalia) 
Professora conv idada 

Conservatori de Bolonya 
Classe Magistral d'Orgue 
Bolonya (Italia) 
Professora convidada 

Universítat McGiII 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Monlreal. Quebec (Canada) 
Professora convidada 

London Royal Academy of Music 
Cursos Universitari s d'Orgue 
Londres (Anglaterra) 
Professora convidada 
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Centre: 
Acti vi tal: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Acti vi tat: 
Població: 
Categoria: 

Celllre: 
Activ itat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Acti vital: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activi tal: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 
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Conservalori de París 
Cursos d'Orgue 
París (Fran,a) 
Professora convidada 

Saint-Dié 
Estades d'Orgue 
Saint-Dié-des-Vosges (Fran,a) 
Professora convidada 

Conservatori Nacional Oliv ier Messiaen d' Avinyó 
Cursos d'Orgue 
Avinyó (Fran,a) 
ProfessorH convidada 

Uni versitat de Harvard 
Cursos Uni versitaris d'Orgue 
Harvard (Massachusetts) 
Professora convidada 

Uni versitat de Chicago 
Cursos Uni versitaris d'Orgue 
Chicago (1II inois) 
Professora convidada 

Uni versi tat de Stanford 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Stanford (Califómia) 
Professora convidada 

Universitat de Berkeley 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Berkeley (Califórnia) 
Professora convidada 



Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Centre: 
Activitat: 
Població: 
Categoria: 

Activitat: 
Població: 
Categoría: 

Activitat: 
Direcció: 
Població: 
Categoria: 

Activitat: 
Direcció: 
Població: 
Categoria: 

Universitat de Texas a Arlington 
Cursos Univers itaris d'Orgue 
Arlington (Texas) 
Professora convidada 

Universitat de Collegedale 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Collegedale (Tennessee) 
Professora convidada 

Universitat de Seattlc 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Seanle (Washington) 
Profcssora convidada 

Universi tat Wesleyana d'lndi ana 
Cursos Universitaris d'Orgue 
Marion (Indiana) 
Professora convidada 

Cursos d 'Orgue 
Baden (Su"issa) 
Professora convidada 

Cursos d 'Orgue 
Guy Bovet 
Romainrnóticr (S u"issa) 
Professora convidada 

Cursos d'Orgue a Lausana 
Guy Bovet 
Laus.na (Su·'ss.) 
Professora conv idada 
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Acti vitat: 
Poblaei6: 
Categoría: 

Centre: 
Activi tat: 
Poblaei6: 
Categoria: 

Centre: 
Acti vi tat: 
Poblaei6: 
Categoria: 
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Cursos d'Orgue a Berlín 
Berlín (A lemanya) 
Professora convidada 

Conservatori de Karlsruhe 
Cursos d'Orgue 
Karslruhe (Alemanya) 
Professora convidada 

Cursos de Nuremberg 
Cursos Universitari s d'Orgue 
Nuremberg (A lemanya) 
Professora convidada 



LLISTA D'ENREGISTRAMENTS 



l. Orgel Werk Caballilles. Colegiata de Daroce!. Orgue de la Col·legiata de Sanla 
Mari a de Daroca. Enregistrament: novembre de 1965. LP AC AMS69 Schwann, 
1965. 

2. Allfologia hislodca de la mlÍsica catalana. Orgue del Vendrell. 
LP Edigsa AHMC 1041. 1965 . C PDI G-80.1050. 1995 . 

3. J . S. Bach. Corals d'Advelll i Nadal. 1966. Església Evangelica de Barcelona. 
Concentric. 

4. Hispaniae Musica. Obras para órgano s. XVI. Juntarnent amb Juli o~M. García 
Llavera. Montserrat TOITcnt interpreta la cara 2 a I'orgue de I'església de Sant 
Sever de Barcelona . Enregislramenl: del 3 al 6 novembre de 1967. LP Archiv 
198455, 1968. 

5. Corg/le de Maó. Església de Santa Maria de Maó. Enregistmment: man; de 1967. 
LP Edigsa AHMC 10/43, 1967 

6. Obres per a orgue: família Ca bezón. Orgue de I'església de Sanl Sever de 
Barcelona. LP Edigsa AZ 70/05 . 1970. 

7. Música a la Cart: segle XVI. (Juntament amb altres interprets). Orgue de I'es
glésia de Sant Sever de Barcelona. LP Edigsa AZ 70/04, 1970. 

8. Portugalia Musica Orge/werke des /6. Jahrhunderls. Orgue de la catedral d'É
vora, 1970. LP Archiv 2355069, 197 1. 

9. Org/les de iWallorca l oan B. Cabanilles. Antologia hislorica de la música cata
lana. Orgues de Mallorca. 1986. Orgue del convent de Sant Jeroni i orgue de 
I'església del Socors. LP Edigsa AHMC 10/ 12, 1975. 

10. Die Bac" Kal1late. G. Slullgart. 1976, Claudius München. 
11. Die Bac" Kantate. G. Stuttgart. 1977. Claudius München. 
12. Música espOlJola en el órgano de Mahón. Església de Santa Maria de Maó. 1977. 

Philips. 
13. MOlIIserraf Torrem en el órgano de la Bien Aparecida. Santuari de la Bien 

Aparecida. 1978. LPColumbia SCLL- 14110, 1978. 
14. Musiq/le á la Cour de Charles-Quúlf. Església de Sant Sever de Barcelona. Edigsa . 
15. Haydll : Salve Regina en sol mellar. San Pelayo. Sant iago de ComposteHa. 

1982. Citola, SL. 
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16. Poli/olIia concer/ant del segle XVIII. Capella Alemanya de Barcelona. 1986. 
PDI. 

17. Corg lle del Ve lldrell . Església del Vendrell. 1986. PDI. 
18. Corgue de Maó. Obres del segle XVIII . Església de Santa Maria de Maó. 1986. 
19. Josep Soler. Passio JeSll Christi/Dos MOle/s. 1989. Església Evangelica de 

Barcelona. 1989. PDI. 
20. IntemalionalerOrgelsommer Oberschwaben l 989 .GlItenzell . 1989.S iidwestfunk. 
2 1. MlÍsica orgánica de los siglos XVI y XVII. Monumentos históricos de la música 

"))(1/70Ia. Orguc de I' Evangeli de la Catedral de Segov ia. LP MEC-I003 , 1970 , 
i CD MEC- 1003, 1990. 

22. Orgue de Salita Maria de Badalona . Església de Santa Maria de Badalona. 
1990. Assaig. Orgue Gabriel Blancafor!. LP Ensayo ENY-2 12, 1985, CD ENY-
212, 1990. 

23. Organ Recital. Carcasso, Chiesa di S. Andrea, Kuhn-Orgel; M agadino, Chiesa 
Parrocchiale, Mascioni-Orgel. Dates d 'enregistrament: 1990 , 1964 i 1977. CD 
Aura Music i CD Ermitage ERM207, 1990. 

24. Música catalal/a 11 . Església de Santa Maria de M aó. 1992. AlIdivis. 
25. Francisco Correa de Armuo. Vol. 1. Orgue de I'església del Di ví Salvador de 

Sevi lla. 1992. P.M. Badalona. 
26. Francisco Correa de Arauxo. Vol. 11. Orgue del monesti r de Sant Jeroni de 

Granada. 1992. P.M. Badalona. 
27. Franc isco Correa de Arauxo. Vol. 11l. A lmonacid de la Sierra . Orgue de 

l' Anunciació de Nostra Senyora. 1992 . La Má de Guido LMG, 1996. 
28. Francisco Correa de Arauxo . Vol. IV. Orgue de I'esg lésia del Di ví Salvador de 

Sevilla. 1992. Almonacid de la Sierra. Orgue de l' Anunciació de Nostra Senyora. 
Orgue del monestir de Sant Jeroni de Granada. CD . Conservatori Professional 
de Música de Badalona. P.M . Badalona. 1999. 

29. L'Orgal/o della Cal/edra le di Aosta. Caledml d'Aosta. 1995. Nuova Era. 
30. MOlllserrat Torrent plays the Gretll Organ o/ Barcelona Cathedral. Catedral de 

Barcelona. 1995 . Motelte. 
3 1. P. Al1lOl/i Soler. Basíl ica del monesti r de Montserra!. 1995. Discan\. 
32. Corgue de la Ca/edral de Barcelol/a. Barcelona . 1995. Compositors Catalans. 

S. XVI- X IX. CD Discan!. 1994. 
33. Les //iberla/S d'orgue del cicle de Nadal . Setembre de 1995. Generali tat de 

Catalunya. Departament de Cultura. Fonoteca de Música Tradicional Catalana. 
Orgues de les Esglésies de Sant Miquel de Vielha i Sanla Maria d' lgualada. 

34. L'esplelldorós barroco M. Torrent , orgue . J . Jul ia, oboe. Església Parroquial de 
Sant Feliu de Cabrera de Mar. 1997. Discan\. 

35. Montserral Torrent Organ Recital. 1997. Ennitage, SRL. Esglés ia de Sant 
andreu de Bolonya. 

36. 700 ally.L Catedral de Barcelona. Música pe/" a la Cate(Jral. Montscrrat Torrent 
i altres. Comunicac ión 1, SAo 
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37. Libro de tientos y discursos de mlÍsica práctica y te6rica de órgano. Facultad 
Org6l1ica. 1999. 

38. ÓrgCll10 de la Basílica de Santa María del Mar. Tientos y variaciones. Siglos 
xv, y XVII. Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. CD Zánfonia 
H- 10.0030, 1999. 

39. E/ 6rgano (le/ camilla de Sal1liago. Orgue del monestir de Yuso. CD Zanfonia 
D- 10 .0003.1999 . 

40. Cargue a Catalullya, Historia i actualitat. Església de Santa Eulalia de Berga 
i Catedral de Barcelona (Ilibre + CD,juntament amb al tres interprets). Generalitat 
de Catalunya. ISBN 84-393-52 17-4,2000. 

4 1. 6rganos históricos en Aragó/I . Vol. t. 200 1. Església de Nostra Senyora de 
l'Assumpció de Cariñena (1734). CD Pentagrama Mágico KPD/pm- l0.40 14. 
Tecnosaga, 200 l . 

42. Órganos históricos en Arag6n. Vol. 11. 2001. Església de Nostra Senyora de 
l' Assumpció de Cariñena (1734). CD Pentagrama Mágico KPD/pm- IOAO 14. 
Tecnosaga, 2001 . 

43. Maestros de capilla del monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial. 
Antologia . Vo1.!. 2002. Orgues d'Amusco (Palencia) i Baltanás. AB Master Record 
CD-O I-[X, 2001. 

44. Maestros de capilla del monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial. 
Antologia. Vol. tt. 2002. Orgue de Sant Joan El Reial de Calatayud . AB Master 
Record CD-03- IV, 2003. 

45. Maestros de capilla del monClsterio de San Lorenzo El Real de El Escorial. 
Antologia. Vol. lit. 2002. Orgue de Sant loan El Reial de Calatayud. AB Master 
Record CD-03-V III. 2003 . 

46. Música para órga/l o (siglo XVIII). Vol. 1. 2002. 
47. Música para órga/lo (siglo XVIII). Vol. tt. 2003. 
48. El órgano del m011asterio de Sama María de las Hu elgas de Valladolid. 

Tresciel1los lI/lOS de historia. /706-2006. Armando Record. Universitat de 
Valladolid. Vicerectorat de Relacions Institucionals (2006). 

49. Els SOI/S de la história. Orgue de Banyalbufar. S. XV tt . Mallorca. C.M. 28 1212006. 
Associació Cultural Bany-AI Bahar. 

" 
Servei de Biblioteques 
Bibl io teca de Comunicació 

I Hemeroteca Gen"" . ;..1 
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