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“Der Vogelfänger bin ich ja”
“Dies Bildniss ist bezaubernd schön”
“Du feines Täubchen, nur herein”
“Bei Männern, welche Liebe fühlen”
“Zum ziele führt dich diese Bahn”
“Marschder Priester”
“O Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist”
“Bewahret euch vor Weibertücken”
“Alles fühlt der Liebe Freuden”
“Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”
“Marsch der Priester”
“Finale” 

Programa
Francesc Planella 
i Josep Martínez Reinoso, violins
Elias Porter, viola
Jordi Claret, violoncel

Irina Robles, narradora

Quartet de corda de l’ONCA

Fotografies
Cedides per Jaume Riba i Àlex Tena 
de l’exposició Madriu 8.8

< Bosc a Entremesaigües. Àlex Tena
Imatge portada: Camí. Jaume Riba

Concert 
commemoratiu 
dels 300 anys 
de la creació 
de la UGLE

La selecció musical i els textes de narració,
a càrrec del violinista, musicòleg i investigador 
Josep Martínez Reinoso.

La Flauta Màgica
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1792)

Versió en quartet de corda i narració

Coordinació: Josep Maria Ubach

Quartet de l’ONCA i Irina Robles



Enguany es commemora a tot el món el 300è aniversari de la creació de 

la Gran Lògia Unida d’Anglaterra. Arreu es fan reunions, conferències i 

concerts per celebrar que el dia 24 de juny del 1717, diada de Sant Joan a 

l’alberg Goose and Gridiron, al pati de l’església de Saint Paul a Londres, 

quatre lògies s’unien i fundaven la Gran Lògia d’Anglaterra. Aquesta Gran 

Lògia va ser l’embrió de la maçoneria actual i la institució que reconeixeria 

la legitimitat de les lògies que s’establirien després per Europa, per les 

colònies britàniques i després per tot el món. 

Aquesta nova maçoneria té una finalitat no operativa sinó ètica, davant els 

antics maçons o picapedrers de l’edat mitjana, constructors de catedrals 

on es retia culte a Déu. La maçoneria contemporània es presenta com 

una associació defensora de la dignitat humana, de la solidaritat i de la 

fraternitat. Té com a objectiu el perfeccionament moral i cultural dels seus 

membres, mitjançant la construcció de la humanitat a través d’un temple 

simbòlic dedicat a la virtut.   

Presentació
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Antoni d’Ortadó

La Gran Lògia d’Andorra, filla de la Gran Lògia Unida d’Anglaterra, es vol 

unir a aquest important esdeveniment i ho farà amb música. Serà el quartet 

de corda de l’ONCA que oferirà una selecció de l’òpera maçònica per 

excel·lència, La flauta màgica de Mozart.

L’escolta atenta de la música –exposa el teòleg i filòsof Francesc Torralba– 

és una ocasió per transcendir, per marxar lluny, sense moure’s de l’espai 

que ocupem. La música té el do de fer-nos volar, de duplicar-nos, de suscitar 

la pregunta pel sentit. Hi ha una íntima relació entre l’audició musical i la 

inquietud filosòfica. Els grans pensadors de tots els temps s’han referit a 

l’experiència musical com una vivència quasi de caràcter espiritual, com 

una ruptura del present, com una espècie de viatge de retorn al fons de les 

coses, de transcendència cap a l’invisible que ho penetra tot.  

Presentació Forcat a la nit. Àlex Tena >6



La Flauta Màgica La flauta màgica, la darrera òpera de Mozart, és una ficció situada fora del 

temps i de l’espai, en la qual se simbolitzen els grans temes del destí humà 

mitjançant un argument inspirat en els valors maçònics i també en l’amor.

El príncep Tamino, perseguit per una serp, és salvat per tres dames que li 

mostren el retrat de Pamina, filla de la Reina de la Nit i presonera de Sarastro, 

el seu pare. Juntament amb l’ocellaire Papageno i amb una flauta màgica, 

marxen per salvar Pamina. Quan els dos joves, Tamino i Pamina, arriben al 

regne de Sarastro, descobreixen que han estat enganyats per la Reina de la 

Nit i que el rei no és malvat, sinó just i savi. Per tal d’ésser admesos al nou 

regne, han de passar tres viatges iniciàtics, que són superats amb l’ajuda 

de la flauta màgica. Tamino i Pamina són acceptats a l’Orde; per fi, junts i 

enamorats, han trobat la veritat. També Papageno, que no ha resistit cap de 

les proves, troba el complement que li escau, la seva desitjada Papagena. 

Finalment la força del mal, guiada per la Reina de la Nit, s’endinsa cap a 

l’abisme. D’aquesta manera s’acompleix l’ideal de la fraternitat, la llum 

triomfa sobre les tenebres. 

Perafita. Bova. Jaume Riba >88
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Mozart 
i la maçoneria 
vienesa

Som a Viena, a les sis del capvespre del dimarts 14 de desembre del 1784. 

Negre i glaçada nit sobre la ciutat imperial. Una silueta vestida sòbriament 

puja per l’escala del pati interior de la gran casa que dona a sobre la 

Domgasse, truca a la porta de l’ampli i luxós apartament dels Mozart, situat 

a la primera planta. “Her Kapellmeister Mozart”, demana la silueta, amb 

un somriure. La pregunta és, de fet, quasi absurda; tothom coneix Mozart, 

aleshores al cim de la glòria.

Mozart besa la seva esposa Constança i segueix la silueta silenciosa. Les 

passes sonores sobre les llambordes els porten ben aviat al barri medieval 

de la Landskrongasse. Els trobem al Kinenmarkt, davant de l’edifici núm. 

464. Una altra silueta silenciosa, també acompanyada, se’ls uneix a dos 

quarts de set en punt. Pugen tots quatre al primer pis, que acull les activitats 

de la lògia maçònica La Beneficència, i que ocupa el mateix local que una 

altra lògia cèlebre, La Concòrdia Perdurable. Els germans presents són més 

nombrosos que la cinquantena habitual, ja que un dels dos candidats que 

les dos siluetes introdueixen en el mateix moment, cada una en una petita 

peça fosca, no és un altre que una celebritat musical de primer ordre que els 

Aigua. Jaume Riba >12



germans acaben d’acceptar entre ells amb orgull i alegria. L’altre candidat 

que comparteix la iniciació amb Mozart és Wenzel Summer, vicari d’una 

església al costat de Viena.  

 Mozart va conèixer de molt jove la maçoneria, en els ambients vienesos 

mantenia relacions amb un gran nombre de maçons, tots ells personalitats 

de primer ordre: el príncep Lichnowsky, el científic humanista Ignaz von Born, 

el seu editor Puchberg i sobretot el baró Otto von Gemmingen-Hornberg, 

que el 14 de desembre de 1784 el va rebre a la lògia La Beneficència.

 Un document molt revelador és la llista de subscriptors dels seus famosos 

Concerts dels dimecres a la Trattnersaal de Viena durant el mes de març del 

mateix any, veritable llibre de presències maçòniques, prínceps, comtes i 

altres intel·lectuals que coneixen, estimen i protegeixen Mozart.

Al febrer és iniciat el seu amic i músic Joseph Haydn i al març el seu pare, 

Leopold. Mozart tenia vint-i-vuit anys quan va ser iniciat a la maçoneria, 

la seva adhesió no va ser fruit d’una vel·leïtat sobtada i passatgera, sinó 

el resultat d’una maduració progressiva. Durant els últims anys de la seva 

Mozart i la maçoneria vienesa Basses de Setut. Àlex Tena >14



vida va restar al costat dels seus germans maçons, on va trobar el consol 

intel·lectual, material i moral que li era tan necessari.  

Mozart ens va deixar un considerable llegat de peces maçòniques, la major 

part de les quals estaven destinades a ser emprades en les lògies vieneses. 

Com el K.468 Gesellenraise (El viatge del company), composta i interpretada 

en la lògia Caritat quant el seu pare Leopold va ser promogut al grau de 

company, o bé el K.623 Enllacem les nostres mans, que Mozart va cantar la 

nit del 18 de novembre de 1791 quan, conjuntament amb els maçons reunits 

en lògia, van tancar el cercle agafant-se les mans. En acabar, Mozart se’n va 

anar a casa seva, prop de la catedral de Sant Esteve, i tres setmanes més 

tard va morir.   

Mozart i la maçoneria vienesa Claror. Jaume Riba >1616



1. Francesc Planella, violí
Inicia els seus estudis a Andorra, continua a l’Escola de Música 
de Barcelona, i el 2001 al Guildhall School of Music & Drama de 
Londres. Finalitza al Conservatori d’Utrecht. Ha estat membre 
de la JONC i de la JONCA. Actualment és membre de l’ONCA i 
compagina la seva activitat musical amb la docència a l’Escola de 
Música Kostka de Barcelona.

3. Elias Porter, viola
Inicia els seus estudis a l’Alt Urgell i a Andorra i es titula a 
l’ESMUC. Ha estat membre de la JONC, la JONDE i de la JONCA. 
Col•labora habitualment amb l’ONCA. Pertany als grups Trio REM 
i La Sunsoni, promovent la recuperació del repertori tradicional 
del Pirineu. Actualment ha iniciat un nou projecte de música folk 
liderant el grup R.O.T. És professor a l’Escola Folk del Pirineu.

2. Josep Martínez Reinoso, violí
Inicia els seus estudis a Andorra, es titula a l’ESMUC, i becat 
per la Fundació Crèdit Andorrà, s’especialitza en música antiga 
a Alemanya. És llicenciat en història i ciències de la música a 
la Universitat de la Rioja. Actualment està fent el doctorat. Ha 
estat membre de la JONCA i actualment és membre de l’ONCA. 
És director i fundador de l’Ensemble Il Nobile Diletto i des del 
2011 organitza i dirigeix anualment les Jornades extremenyes 
d’orquestra barroca. 

4. Jordi Claret, violoncel
Es llicencia amb menció d’honor a l’ESMUC. Ha actuat a Europa, el 
Japó, els EUA i Argentina. Ha estat solista amb la Jonca, l’ONCA, 
l’Orquestra di San Remo, l’Orquestra de la Universitat Rovira i 
Virgili, l’OCT48 i l’OCM. Ha col•laborat amb Bcn 216, l’ORCAM i 
l’OSV, i és col•laborador habitual de l’OBC, de la Camerata de la 
Schubertíada, de l’Orquestra del Liceu i de la Camerata XXI. És 
membre de l’ONCA, l’OCT48 i de l’Orquestra del Penedès, i forma 
part del Sandaran Cello Quartet.

Quartet de 
corda de 
l’ONCA

Es llicencia a l’Institut del Teatre de Barcelona. És actriu i, 
actualment, professora i directora de la seva pròpia escola, 
L’Animal-Escola de Teatre. Ha estat la directora artística de l’ENA 
i coordinadora de la Mostra de teatre jove d’Andorra. Ha dirigit 
el Pessebre Vivent escaldenc, Els Pastorets lauredians, així com 
diverses companyies del país. Ha treballat com a actriu sota la 
direcció de Portacelli, Castells, Nadal i Beltran, en espectacles que 
s’han pogut veure a Andorra, Barcelona i Foix. 

5. Irina Robles, narradora
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Entrada: 10 € • Fila zero: 10 €
En benefici de la Creu Roja Andorrana
Venda d’entrades: www.agenda.ad
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