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A Great Organ rising from the Shadows                                       Text written by Paul S. Goodman

When Raúl Prieto arrived in Mataró, the North Coast Capital of the Barcelona region, 
he found a great organ which was unknown to both citizens and insitutions and 
concerts performed with just a handful of people dotted around the huge  nave of 
the Basilica.

As an artist, Raúl understood that he needed an audience to share music 
with, so he initiated an strategy to make people try out his concerts. 
His audience grew quickly and he established around a thousand people His audience grew quickly and he established around a thousand people 
who come to listen to him evey time he plays.
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A Great Organ rising from the Shadows

Due to his charming, extrovert character and
contagious energy, reviews and magazines
followed him with articles like “the unknown
treasure” (Mataró Report).
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A Great Organ rising from the Shadows

Raúl made a big impact that increased
people’s interest in the instrument and 
associated activities from concerts to visits 
and seminars.
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A Great Organ rising from the Shadows

But in order to make the organ rise from the shadows, 
a higher quality of concert experience was initiated by Raul,
with both the events and  the venue  gaining a prestige 
which was unknown before with  audiences of over a 
thousand people which are increasing every year.
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A Great Organ rising from the Shadows

As a natural progression, 

‘International Organ Festival Mataro-Barcelona’

was  inaugurated by Raul in 2012.
This is an step up in terms of organization and activities offered.
It has become one of the city's main cultural events and embraces
concerts, visits, and an academy with tutors from several countries...
it’s a must experience for all who love music and the organ.it’s a must experience for all who love music and the organ.











Raúl Prieto omple Santa Maria en un concert reivindicatiu 

  
L'actuació va servir per presentar l'Associació d'Amics de l'Orgue que vetlla per la conservació de l'instrument. 
  

per Capgros.com - 01/06/2005 13:27 - Actualitzada 02/06/2005 12:51 
  

Era un dilluns al vespre, però la basílica de Santa Maria es va omplir. Raúl Prieto, que acaba de 
convertir-se en l'organista titular de la basília de la Mercè, presentava un repertori espectacular, 

amb una transcripció inèdita de música d'orquestra, –la dansa macabra de Camille Saint-Saëns, a 
partir de la versió d'Edwin H. Lemare– i peces de Bach, Dupré i Reger. Els bancs de la basílica es 
van girar per tal de situar el públic –van assistir al concert unes tres-centes persones– de cara a 
l'orgue i, a més, es va col·locar una pantalla de tres metres que permetia seguir l'evolució del 

músic en directe.  
 

El públic, convertit en espectador, va descobrir que Prieto anava vestit de forma informal, amb 
samarreta i pantalons de fil. "Va ser intencionat", comentava el músic al final del concert. "Vull 
que el públic s'identifiqui amb mi, si vaig mudat em sento com un policia". Al final del concert, 

Prieto, animat pels aplaudiments, va oferir dos bisos, una peça tocada només amb els pedals de 
Bach i una música de bressol de Louis Vierne.  

 
El concert, organitzat per l'Associació d'Amics de l'Orgue i pel diari digital capgros.com, tenia com a objectiu sensibilitzar la gent i en 

particular l'administració municipal sobre les condicions deplorables en què es troba l'instrument, el més gran de la seva categoria de tot 
Catalunya. En aquest sentit, el públic i el propi alcalde, Joan Antoni Baron, que va assistir a l'audició, van ser testimonis dels problemes 

tècnics que Prieto va tenir al llarg del concert, especialment quan es va enganxar una nota de l'orgue. "No van ser l'únic entrebanc.  
 

Vaig tenir problemes elèctrics durant tot el concert i fins i tot vaig pensar que no podia començar, perquè els ploms van saltar tres 
vegades", va dir el músic contrariat. Per això, la nova Associació defensa la necessitat d'invertir en manteniment i amb aquest objectiu 

Raúl Prieto durant l'actuació, amb l'orgue de fons. 



L'Orgue de Santa Maria reclama l'atenció dels mataronins 

  
La nova associació Amics de l'Orgue prepara un concert pel dia 30 de maig per demanar ajuda en la 
manteniment de l'aparell  
  

per Núria Peidro - fotos capgros.com - 13/05/2005 12:21  
  

L'orgue de l'església de Santa Maria, que encara que no se 
sàpiga és el més gran de Catalunya, no es troba en les millors 
condicions possibles ja que no rep el manteniment necessari 
per la seva conservació. Davant d'aquesta situació s'ha creat 

el grup d'Amics de l'Orgue de Santa Maria, que pretén 
reclamar l'atenció tant dels ciutadants com de l'administració 
municipal. El grup està preparant un concert pel pròxim 30 de 
maig que servirà com a acte de presentació de l'associació. En 
l'actuació hi haurà a disposició dels assistents uns fulls perquè 
qui vulgui pugui demostrar el seu interés cap a l'instrument.  

 
L'impulsor de l'associació, l'organista Raúl Prieto, assegura 
que hi va haver un pacte pel qual l'Ajuntament incloïa el 

manteniment de l'orgue (uns 1.900 euros aproximadament) als pressupostos d'aquest any a canvi de 
l'oferiment d'unes visites guiades a l'orgue de caràcter gratuït a diversos centres docents de Mataró. 
Després d'un any realitzant la tasca, però, l'orgue no ha rebut cap ajuda per part de l'administració.  

 

Una de les visites de l'orgue organitzades el juliol de 2003.



El president de Patronat de Cultura, Jaume Graupera, associa la queixa a un malentès i assegura que 
es té en compte el manteniment de l'instrument als pressupostos d'aquest any i que s'aplicarà l'ajuda 

a partir del pròxim mes de setembre.  
 

Concert espectacular En l'actuació que es prepara pel de 30 maig, Raúl Prieto ja ha avançat que es 
pretèn allunyar l'instrument de l'àmbit litúrgic que l'envolta -això li resta molt de públic, afirma- i 

proposa un concert de caire espectacular: "He escollit obres que faran que l'orgue soni de maneres 
que ningú s'imagina que pugui sonar i la gent veurà tocar l'orgue d'una manera que ningú s'imagina 

que es pogui tocar", ha dit.  
 

L’associació es posa a l’abast de tothom amb la creació d’una pàgina web www.casacota.net/8-
)/raul/Cas-org-mat.htm. Aquesta iclou dades biogràfiques, i registres d’audio per poder escoltar la 

música de l’orgue. A la pàgina s’anirà afegint informació de forma progressiva. 
 



recull firmes a través del Museu Arxiu de Santa Maria (els divendres i dissabtes a la tarda, a partir de les 6) i ha obert una pàgina 
informativa a internet. 

  
  
Link d'interès:

Consulta la pàgina de l'Associació  
  

 
  

  Opinions dels lectors 
 

  
Catacrec - 01/06/2005 14:30:30 
Segueixo entusiasmada les noticies sobre el concert i mai trobo cap dada informativa ni sobre donacions, ni la 
seu dels Amics de L'Orgue, ni tampoc ara sobre la página informativa a internet. Com és que em resulta tot tan 
misteriós? Tan dificil resulta donar informació útil? Sé que em perdo alguna cosa i no l'encerto.

   
 

  Enric - 01/06/2005 16:41:57 
Algú sap el link de la web?. El diiluns vaig intentar apuntar-me a aquesta asosciaicó i no viag saber com.

   
 

  

Cesca - 02/06/2005 5:42:30 
Em va semblar sentir a dir, encara que al programa no ho posava, que aquest concert l'havia de presentar en 
Joan Vives que segurament hauria parlat, com sempre fa, de les obres però també de l'associació d'amics de 
l'orgue. A més ell hi era al concert.  
Que va passar?  
Una llàstima desaprofitar l'ocasió!

   
 

  Catacrec - 02/06/2005 9:06:31 
Bé, ja veig que comptant l'Enric, ja sóm dues persones que anem perdudes :) Ja no em sento tant ingnorant :)  



 
Si us plau, algú podría dir-nos com posar-nos en conctacte amb l'Associació? Cal anar directament a l'Arxiu de 
Sta. Maria?  
 
Gràcies!

   
 

  
Glòria a Les Santes - 02/06/2005 17:21:17 
El millor que podeu fer és passar pel Museu Arxiu de Sta. Maria i allà us indicaran. Crec que està obert els 
dissabtes a la tarda. Ànims al col·lectiu per l'orgue i a totes les associacions locals que estan fent-se un forat en 
el panorama mataroní. 

 










