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La Coral Nova Ègara celebra els seus 15 anys amb un 
concert al Centre Cultural Terrassa 

 
L’equipament terrassenc acull, divendres 17 de maig, l’últim 
concert de la Temporada de Música Primavera 2013 amb peces 
de Beethoven, Schumann i Romaní. 
 
Pel proper 20 de setembre està previst l’acte de presentació de 
la Temporada de Música Tardor 2013 oferint un concert gratuït 
a càrrec de Marc Sumsi, jove deixeble del prestigiós pianista, 
Miquel Farré. 
 
 
La Coral Nova Ègara 
 
Fundada l’any 1998, la Coral consta de 4 seccions en les que canten al voltant 
de 120 cantaires de totes les edats. Dirigida per Raimon Romaní, ha participat 
en nombrosos concerts per tota la geografia catalana així com a Granada i a  
França. Ha produït un gran nombre de repertoris simfònicocorals interpretats en 
escenaris com el Palau de la Música, l’Auditori de Barcelona o el mateix Centre 
Cultural Terrassa.  
 
Enguany celebra el seu 15è aniversari i ho fa amb aquest gran concert 
acompanyat de l’Euroquartet Ensemble, un grup de corda format per música 
professionals del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
 
Programa 
 
Segons Romaní, director de la Coral, per celebrar el 15è aniversari de la 
formació s’ha organitzat aquest concert amb músiques relacionades amb una 
certa idea global: llum, alliberació i alegria. 
 
En el cor de l'òpera Fidelio de Beethoven, O welche Lust (Oh quina alegria) els 
presoners expressen el seu alliberament en sortir a la llum per primer cop en 
molt de temps. El següent cor, Heil sei dem Tag, (Visca el dia), correspon al 
final de l'òpera, quan amb l'arribada d'un ministre es fa justícia al presoner 
Florestan. 
 
La Fantasia coral és una obra singular, barreja entre un concert per a piano i 
una cantata. Beethoven la va compondre com a colofó d'un llarguíssim concert 
on es van estrenar les seves cinquena i sisena simfonies i el concert per a 
piano número 4. L'estructura es basa en una introducció del piano solista a 
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manera de cadència, unes variacions sobre un tema i entrada del cor sobre 
aquest mateix tema. El text és una lloança a la música. 
 
A la segona part, s’aprecia un petit cor corresponent a l'oratori El paradís i la 
Peri: Schmücket die Stufen zu Allahs Thron (guarniu els graons del tron d'Al·là). 
El cor de dones representa les veus de l'Edèn. La Peri (figura de la mitologia 
persa) sent aquestes veus, i li recorden que després d'haver trobat el “present 
més preuat i pur del món” podrà entrar al paradís i hi tindrà felicitat eterna. 
 
El Requiem für Mignon agafa el text de Goethe, de la novel·la Els anys 
d'aprenentatge de Wilhem Meister. No és, per tant, un requiem amb litúrgia 
llatina. Descriu el funeral de la jove Mignon. Té una forma de diàleg entre els 
nens i un “cor” on els nens expressen la seva desesperació. L'obra acaba en 
clima de llum, serenor i consol.  
 
Veni, creator spiritus pren el text d'un himne medieval que invoca l'esperit 
creador. El missatge de l'obra podria traduir-se com a vine creativitat! L'obra té 
un aire triomfal, com si l'esperit creador ja es fes notar en el mateix moment 
d'invocar-lo. És una expressió de vitalitat, força i positivitat. 
 
 
 
Les dades: 
 
Concert:       Coral Nova Ègara – Euroquartet Ensemble 
Director:  Raimon Romaní 
 
Programa:    I Part: Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

- O welche Lust, de Fidelio op. 72 
- Heil! Heil sei dem Tag! de Fidelio op. 72 
- Fantasia coral per a piano solista, cor i orquestra op. 80 

 
II Part: Robert Schumann (1810-1856) 

- Schmücket die Stufen zu Allahs Thron, de Das Paradies und die Peri op. 50 
- Requiem für Mignon op. 98b 

 
Raimon Romaní (1974-) 

- Veni, creator spiritus op. 12 
 
Data: divendres 17 de maig de 2013   
Hora: 21 h 
Preu: 15 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació i venda localitats: www.unnimentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 
 
 
 
 

http://www.unnimentrades.cat/

