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GIRA DE SETMANA SANTA 2016

Passió segons Sant Mateu
de J. S. BACH

L’Orquestra Simfònica del Vallès, en l’any del seu 25è aniversari (2012), inicià un nou projecte, el
Concert de Setmana Santa que va adreçat a la participació de diferents cors de tota Catalunya que,
des de l’entusiasme i el desig de participar en un esdeveniment cultural i artístic enriquidor, hi
participen tan a nivell musical com organitzatiu. El projecte té alhora un valor musical i social,
cultural i territorial.

El fet coral català és una de les expressions musicals i associatives més esteses en el nostre país, que
compta amb grans institucions corals. El món coral representa una implantació social molt àmplia,
que va des dels infants fins a la tercera edat, des de cors d’esbarjo fins a grups semi-professionals.
Alguns d’aquests, per tant, tenen no només un potencial musical important, capaç d’interpretar
obres simfònic-corals, sinó també un poder i experiència organitzativa molt important en la seva
ciutat, que podem aprofitar.  Amb tot, una producció cor-orquestral com la que proposem no està a
l’abast, ni musicalment ni econòmicament, de cada cor individualment, mentre que amb aquesta
proposta ho fem possible a tots nivells.

D’aquesta manera, els cors escollits per a cada repertori preparen una obra important del repertori
simfònico-coral i l’interpreten en gira per diferents ciutats en una producció professional: sota la
direcció de Xavier Puig i acompanyats de l’Orquestra Simfònica del Vallès. I alhora la fan possible
acollint un concert en la seva pròpia ciutat.
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PROJECTE 2016
Concert de Setmana Santa

GIRA DE SETMANA SANTA 2016

Passió segons Sant Mateu
J. S. Bach (1685-1750)

I PART
1. Cor Kommt, ihr Töchter
3. Coral Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
4b. Cor Ja nicht auf das Fest
4d. Cor Wozu dienet dieser Unrat
6. Ària Buß' und Reu
8. Ària Blute nur, du liebes Herz
9b. Cor Wo willst du, dass wir bereiten
9d. Cor Herr, bin ich's?
10. Coral Ich bin's, ich sollte büßen
11. Recitatiu Er antwortete und sprach
13. Ària Ich will dir mein Herze schenken
15. Coral Erkenne mich, mein Hüter
18. Recitatiu Da kam Jesus mit ihnen
19. Recitatiu con coral O Schmerz!
20. Ària con coro Ich will bei meinem Jesu wachen
23. Ària Gerne will ich mich bequemen
25. Coral Was mein Gott will
26. Recitatiu Und er kam und fand sie schlafend
27a. Ària amb cor So ist mein Jesus nun gefangen
27b. Cor Sind Blitze, sind Donner
29. Coral O Mensch, bewein dein Sünde groß

II PART
30. Ària con coro Ach, nun ist mein Jesus hin
32. Coral Mir hat die Welt trüglich gericht't
34. Recitatiu Mein Jesus schweigt
35. Ària Geduld, wenn mich falsche Zungen
36a. Recitatiu Und der Hohepriester antwortete
36b. Cor Er ist des Todes schuldig
36d. Cor Weissage uns, Christe
37. Coral Wer hat dich so geschlagen
38b. Cor Wahrlich, du bist auch einer
38c. Recitatiu Da hub er an sich zu verfluchen
39. Ària Erbarme dich, mein Gott
40. Coral Bin ich gleich von dir gewichen
42. Ària Gebt mir meinen Jesum wieder
45a. Recitatiu Auf das Fest aber
45d. Cor Lass ihn kreuzigen!
49. Ària Aus Liebe will mein Heiland sterben
50b. Cor Lass ihn kreuzigen!
51. Recitatiu Erbarm es Gott!
52. Ària Können Tränen meiner Wangen
53b. Cor Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!
54. Coral O Haupt voll Blut und Wunden
58b. Cor Der du den Tempel Gottes zerbrichst
58d. Coro Andern hat er geholfen
61a. Recitatiu Und von der sechsten Stunde an
61b. Cor Der rufet dem Elias
61d. Cor Halt! laß sehen
62. Coral Wenn ich einmal soll scheiden
63a. Recitatiu Und siehe da
63b. Cor Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn
65. Ària Mache dich, mein Herze, rein
66b. Cor Herr, wir haben gedacht
67. Recitatiu Nun ist der Herr zur Ruh gebracht
68. Cor Wir setzen uns mit Tränen nieder
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Un gran repte musical
Per al gran Bach, posar música a la passió de Crist narrada per sant Mateu no va ser una composició
més. En plena maduresa creativa, i després de l’experiència de compondre la Passió segons sant
Joan, hi va dedicar totes les forces i energies per tenir-la a punt per a l’estrena del Divendres Sant de
1729. Un doble cor mixt, a més d’un cor de nens, la doble orquestra i els solistes constitueixen l’obra
de més envergadura i de més durada del Kantor de Leipzig. Un gran repte per tal d’escenificar
musicalment el relat de l’Evangeli, amb els recitatius dels diferents personatges i del cor de la
capella, les reflexions individuals amb els solistes en les àries més inspirades, i les reafirmacions
col·lectives dels corals luterans, ben coneguts per la congregació. Una combinació efectiva i,
sobretot, plena de gran música, que va esdevenir una de les primeres obres que van contribuir al
redescobriment del compositor i que ha esdevingut un dels pilars fonamentals de la música
occidental.

Per a la Gira de Setmana Santa que anualment organitza l’OSV, tampoc és un concert més. En la 5a
edició i després, també, de la magnífica experiència d’interpretar la Passió segons sant Joan,
dediquem totes les forces i energies per portar a 9 ciutats catalanes aquesta gran experiència. Un
gran repte. I ho fem amb l’esperit d’aquella intenció primigènia: la comprensió del relat de
l’Evangeli, la reflexió i l’emoció de la millor música i la participació col·lectiva, en aquest cas de 8
cors de tot el territori català. Des de l’actualitat sorollosa i visual, regida per l’estrès de la
interconnexió i la multiplicitat informativa, volem concedir-nos una pausa i apropar-nos a la vivència
musical i espiritual, humil però immensa, dels feligresos de Leipzig. I a la música, austera però
imperdurable, del gran Bach.

Xavier Puig, director
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OSV: Compartim la passió
La Gira de Setmana Santa 2016 significa la consolidació d’una manera valenta d’entendre
l’apropament del públic a la música i de la música al públic. Aquest projecte, que es va iniciar fa cinc
anys, té la voluntat d’acostar les obres més representatives del repertori simfonicocoral religiós a les
ciutats del país, i de fer-ho des d’un model de gestió que parteix de la iniciativa de la mateixa
societat catalana.

L'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), com a entitat d’economia social, té la vocació de liderar
iniciatives en comú amb els diferents agents del territori que omplin de significat l’experiència
cultural —més enllà de la vivència purament estètica— mitjançant la participació, la
coresponsabilitat, la proximitat i la sostenibilitat dels projectes.

En aquest sentit, volem agrair la col·laboració i la participació a totes les entitats, empreses,
institucions, persones i agrupacions que, en cada edició, ens volen acompanyar en aquest viatge,
sense les quals no tindria cap raó de ser: els cors, les ciutats, els patrocinadors, la comunitat
religiosa, les entitats culturals i, per sobre de tot, el públic que accepta compartir aquesta
experiència amb tots nosaltres cada any.

En aquesta edició, tenim la sort de compartir la Passió segons sant Mateu amb nou ciutats catalanes:
Mataró, Olot, Manresa, Tortosa, Tarragona, Terrassa, Barcelona, Cervera i Solsona. Intercanviarem
il·lusió amb els seus cors i ens relacionarem amb la seva gent.

La Gira de Setmana Santa vol ser molt més que un esdeveniment musical. La Gira ha de ser un
referent d’articulació del territori, de les seves persones i dels seus agents a través de la cultura. Una
cultura participativa, feta des del poble i per al poble, que segur que ens farà créixer com a persones,
com a artistes i com a societat.

Us convidem a emocionar-vos amb nosaltres.

Oscar Lanuza, gerent osv
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Fitxa artística

Marta Matheu i Sara Blanch, sopranos
Gemma Coma-Alabert i Eulàlia Fantova, mezzosopranos
Roger Padullés i Carles Prat, tenors
Xavier Mendoza i Joan Garcia Gomà, barítons

CORS PARTICIPANTS
Agrupació Coral de Matadepera
ARSinNOVA Cor de Cambra
Cantabile Cor de Cambra d’Olot
Cor Ciutat de Mataró
Cor Ciutat de Tarragona
Cor de Cambra d’Anton Bruckner
Cor Tyrichae de Tortosa
Coral Ginesta de Cervera
Orfeó Manresà
Orfeó de Solsona

CORS INFANTILS
Cor veus blanques Mataró
Cor Juvenil Gaia d'Olot
Cor infantil Tortosa
Cor infantil Tarragona
Cor Veus Blanques Conservatori de Terrassa
Cor infantil Cervera

Elies Barberà, narrador

Xavier Puig director
Orquestra Simfònica del Vallès
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ACTUACIONS

Divendres, 18 març 2016, 20.30h MATARÓ · Teatre Monumental
Dissabte, 19 març 2016, 20h OLOT · Esglesia de Sant Esteve
Diumenge, 20 març 2016, 18h MANRESA · Kursaal
Dilluns, 21 març 2016, 21h TORTOSA · Catedral
Dimarts, 22 març 2016, 21,30h TARRAGONA · Catedral
Divendres, 1 abril 2016, 21h TERRASSA · Centre Cultural Terrassa
Dissabte, 2 abril 2016, 18 h BARCELONA · Palau de la Música Catalana
Diumenge, 3 abril 2016, 18h CERVERA · Església
Diumenge, 10 abril 2016, 18h SOLSONA · Catedral
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Marta Matheu soprano

Nascuda a Tarragona, Marta Mathéu té una sòlida formació musical com a pianista, organista i
cantant, fet que li permet abordar habitualment i amb naturalitat les principals obres i rols de
l’òpera, l’oratori i el lied, així com alternar el repertori de música antiga amb el repertori clàssic,
romàntic, del segle XX i contemporani. Va ser guanyadora del Concurs Francesc Viñas l’any 2008,
amb el Premi del Públic i el Premi al millor intèrpret de Mozart, entre d’altres. També ha obtingut el
premi del Concurs Permanent de Juventudes Musicales de España, i els premis dels concursos
internacionals Manuel Ausensi i Montserrat Caballé.

Només en el darrer any, ha actuat com a solista al Palau de la Música, entre d’altres, en la producció
de la Passió segons Sant Mateu dirigida per Jordi Savall; ha actuat a Les noces de Fígaro, d’Amics de
l’Òpera de Sabadell, debutant el rol de Contessa, que s’afegeix així als de Marcellina i Susanna, que
ja havia abordat anteriorment; i ha ofert diferents recitals de lied, com els que durant el proper
semestre serviran per homenatjar Granados a Madrid i a Lleida, amb motiu del centenari de la seva
mort i acompanyada al piano per Albert Guinovart.

Mathéu va estudiar al conservatori de la seva ciutat i al Conservatori Superior de Música de València
amb Ana Luisa Chova, perfeccionant-se posteriorment amb Montserrat Caballé, Elena Obraztsova,
Ana María Sánchez, Isabel Penagos, Enedina Lloris, Carmen Bustamente, Robert Expert, Miguel
Zanetti i Wolfram Rieger. Des de llavors, ha actuat sota la direcció de mestres com Víctor Pablo Pérez,
Antoni Ros Marbà, Neville Marriner, Fabio Biondi, Jordi Casas, Marzio Conti, Adrian Leaper i Ivor
Bolton.
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Sara Blanch soprano

Sara Blanch va néixer el 1989 a Darmós. Inicià els seus estudis musicals en un ambient familiar.
Estudià piano amb Vladimir Karpov, Glòria Peig i Mònica Buxó i dansa clàssica durant 16 anys amb
Dolors Ramirez. Als 14 anys comença els estudis de cant amb la professora Isabel Cañas fins a
ingressar al Conservatori Professional de Música de Sabadell on va estudiar amb la professora
Elisenda Cabero i finalitzà amb Matrícula d'Honor. Va finalitzar els seus estudis de cant al
Conservatori Superior de Música del Liceu, amb la soprano Carmen Bustamante.

Ha realitzat cursos i masterclass amb Carmen Bustamante, Francesca Roig, Enedina Lloris, Lambert
Climent, Jaume Aragall, Jordi Domenech, Andrea Oswald, Volfgang Beuschel, Ofèlia Sala,
Montserrat Caballé, Raúl Giménez, entre d'altres. Ha treballat amb coneguts correpetidors com
Ricardo Estrada, Josep Buforn, David Casanova, Lluís Adevaño, Elena Kolesnikova, Manel Ruiz, Anna
Creixells, Andrea Alvarez, Marta Pujol, Alan Branch, etc.

Blanch va fer el debut operístic a Itàlia (Pesaro). Ha cantat rols com Rowan (The Little Sweep),
l'Oscar (Un ballo in maschera), Rita (Rita), Amore (Orfeo & Euridice), Delia i Folleville (Il viaggio a
Reims), la reina de la nit (La Flauta Màgica), Berenice (L'occasione fa il ladro), Serpina (La serva
padrona), entre d'altres i ha estat guanyadora en diversos concursos com ara la Competició per a
Joves Cantants ACPC, Camerata Sant Cugat, Certamen de cant líric a Premià de Mar, Concurs
internacional de Música de les Corts, Mirna Lacambra, ROF, Mirabent i Magrans. Properament
debutarà el rol d'Elvira (L'Italiana in Algeri) de Rossini i Aurelia (Il vespro Siciliano) de Lindpaitner al
Festival de Rossini de Wildbad (Alemanya).
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Gemma Coma-Alabert mezzosoprano

Nascuda a Girona, Gemma Coma-Alabert va obtenir el 1r
premi en el Conservatori Nacional de París, va prosseguir
el seu perfeccionament a la Guildhall School of Music de
Londres i després a l'òpera Estudi a l'Òpera Nacional de
Lió.

Ha actuat al Aspen Opera Theater (EUA) com Medea en
Giasone de Cavalli dirigida per Harry Bicket, de la qual el
New York Times va dir: "Gemma Coma-Alabert, una
mezzosoprano Spitfire, va fer un treball fi de Medea, tant
en el to vocal com en la caracterització. "tornar a Aspen
com a artista convidada per a un recital de cançons
espanyoles amb la guitarrista Sharon Isbin, i va fer el seu
debut a Nova York en la 92 Street I, també amb la Sra
Isbin.

El seu repertori inclou papers com Carmen, Ottavia
(Poppea), Cherubino (Le Nozze di Figaro), Dorabella (Cosi
fan tutte), Rosina (El barber de Sevilla), Isaura (Tancredi),
Zulma (l'Italiana in Algerie), Cloe (l'Arbore de Diana),

Teresa (La Sonnambula), Rossweisse (Walküre), Flora (La Traviata), Nicklausse/Muse (Les Contes
d'Hoffmann), Suzuki (Madama Butterfly), Abadessa (Suor Angelica), Mrs Herring (Albert Herring) i
Selysette (Ariane et Barbe-bleue). Ha cantat al Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de València,
Òpera de Bilbao, Òpera d'Oviedo, Òpera de Catalunya/Òpera de Sabadell, Opéra National de
Montpellier, Théâtre des Champs Elysess París, Teatro Real de Madrid, etc.

El seu recent repertori vocal simfònic s'estén des de la Novena Simfonia de Beethoven a través de
Schumann Szenen aus Goethes Faust, Pau Casals "El Pessebre", Manuel de Falla L'Atlàntida (Reina
Pirene) i de Mahler Simfonia núm. 8 (Alt 1) a Granados "Dante" (versió CD Naxos). Ha cantat amb
orquestres com l'Orquestra Nacional de Montpeller, Orquestra del Liceu de Barcelona, així com
l'Orquestra Simfònica de Barcelona,

Ha treballat amb directors com Ivor Bolton, Harry Bicket, Fabio Biondi, Ottavio Dantone, Stéphane
Denève, Pablo Gonzáles, Lawrence Foster, Jean-Claude Malgoire, Andrea Marcon, Zubin Mehta,
Josep Pons, Arthur Post, Antoni Ros Marbà, i directors d'escena com Peter Brook, Massimo
Gasparón, Claus Guth, Moshe Leiser i Patrice Caurier, Marc Arturo Marelli, Francisco Negrín, Laurent
Pelly, Emilio Sagi, Krzysztof Warlikowski i Barrie Kosky.

Estrenes recents inclouen l'Opus Art DVD d'Ariane et Barbe-bleue del Liceu de Barcelona i
l'enregistrament de London Philharmonic Naxos del Requiem de Bottesini. Al 2014 gravà Dante de
Granados amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona amb la discogràfica Naxos.
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Eulàlia Fantova mezzosoprano

Nascuda al 1983, comença el seus estudis musicals en l’especialitat de piano al Conservatori
Professional de Música de Badalona. Posteriorment, s’especialitza en cant i es llicència per l'Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMuC) amb Matrícula d'Honor. Segueix mantenint relació amb
l'escola on hi fa col.laboracions com l’enregistrament d’un cd dedicat als Jocs Florals del 1859 amb
la pianista Maria Mauri. Ha estat becada per la Fundació Victòria dels Àngels i les beques Anna Riera.

S'ha format amb els professors Mireia Pintó, Lambert Climent i Richard Levitt.

Ha col.laborat amb l'ABO&C dirigida per Ton Koopman, la Capella Reial dirigida per Jordi Savall, la
Xantria, el cor de Cambra del Palau de la Música i altres grups com la Hispano Flamenca, el Conjunt
de violes In Nomine dirigits per Sergi Casademunt o la Orquestra Barroca de Sevilla amb els que ha
enregistrat un àlbum dedicat a Pedro Rabassa sota la direcció d’Enrico Onofri i guanyador del premi
FestClásica 2011.

És membre actiu del Octet Francesc Valls dirigit per David Malet, residents a la catedral de
Barcelona i el qual se centra en la interpretació de la polifonia religiosa de totes les èpoques i en la
recuperació d’autors catalans com Francesc Valls.

Col·labora amb Quadrivium Virelai un grup de música medieval format per vielles d’arc, percussió,
teclats i veu i creat per Jordi Reguant.

Té un duo amb el pianista Lluís Vidal especialitzat en música del S.XX, fent recentment, una gira de
Cançons de Cabaret.

Recentment ha guanyat la Beca Bach 2014 atorgada per Bach Zum Mitsingen.
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Roger Padullés tenor

Nascut a Sallent i posteriorment establert a Valls, el tenor Roger Padullés inicià la seva formació
vocal a l’Escolania de Montserrat. Com a solista estudià a Barcelona amb J. Proubasta i l'any 2001,
atret pel Lied alemany, es traslladà a estudiar cant a Freiburg im Breisgau (Alemanya) becat per la
Generalitat de Catalunya amb el Prof. R. Pinheiro. El 2004 obtingué els títols de « Kunstlerische
Ausbildung » i « Solisten Studium » en les especialitats de Lied-Oratori i d’Òpera. L'any 2009 guanyà
el Segon premi al Concurs Internacional Francesc Viñas, així com el premi Plácido Domingo.

Format operísticament en l’Opéra-studio del teatre d'Estrasburg (França), incià tot seguit una
carrera professional que l'ha dut a cantar, entre altres, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el
Teatro Municipal de Santiago de Chile, a l'Opéra National du Rhin, al Concertgebouw d'Amsterdam,
al Teatro Real de Madrid, Capitole de Toulouse o al Palau de les Arts de València.

Ha estat dirigit per batutes com Zubin Mehta, Leopold Hager, Sylvain Cambreling, Enrico Delamboye,
Josep Pons o Salvador Mas. Ha cantat el paper de Tamino en l'adaptació de La flauta màgica feta pel
director teatral Peter Brook en una gira mundial que l'ha portat a Argentina, Chile, Brasil, Mèxic,
Japó, Taiwan, Corea del Sud, Austràlia, Hong Kong, Itàlia, França i Rússia. Ha treballat amb directors
d'escena com Christoph Marthaler, Laurent Pelly, Mariame Clément i Karsten Holder.

Actua regularment en concerts de Lied i Oratori per tota Europa, en sales com el Capitole de
Toulouse, l'Opéra National du Rhin a Estrasburg o al Rosenblatt Recital Series de Londres. Al seu
repertori hi ha els principals cicles del Lied i Oratori europeu. El seu àlbum dedicat a F. Mompou amb
el pianista Iain Burnside va ser reconegut amb el Premi Enderrock de la Crítica 2014.
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Carles Prat tenor

Iniciat en la música des de petit, després de quatre anys a l’Escolania de Montserrat i dels estudis de
Grau Mitjà a l’Escola Municipal de Música d’Igualada va cursar els estudis de Grau Superior de Cant
Clàssic a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Francesc Garrigosa i Mireia Pintó. L’any 2011
va finalitzar el Màster d’Òpera a la Hochschule für Musik und Tanz Köln (Alemanya) amb el professor
Josef Protschka. Durant tot aquest temps també ha realitzat Masterclasses amb Josep Bros,
Thomas Quasthoff, Stella Parentis, Lynne Dawson així com cursos amb Werner Güra i Edda Moser
entre d’altres.

Ha realitzat concerts arreu d’Espanya i Alemanya tant en l’àmbit operístic com en el d’Oratori. Entre
els seus rols destaquen “Nemorino” 2009(L’Elisir d’Amore), “Belfiore” 2011 (La Finta Giardiniera),
“Merkur” 2012 (Orpheus in der Unterwelt) al Theater Solingen i Erholungshaus Leverkusen, “Paolino”
2012 (Il Matrimonio Segreto) a la Hochschule für Musik Köln i a la Hochschule fü Musik Aachen,
“Borsa” 2013 (Rigoletto) i 2014 “Gastone” (La Traviata) al Theater Soligen i al Theater Teo-Otto
Remscheid i “Rebell” 2014 (Das Geheime Königreich) a la Hochschule für Musik Köln com a invitat. El
2012 va ser convidat al Theater Bonn per la Producció “Lakmé” sota la direcció de Stefan Blunier.

En l’ámbit sinfónic-vocal ha interpretat arreu de Catalunya i Alemanya obres com Requiem de
W.A.Mozart, Petite Messe Solennelle de G.Rossini, Die Geburt Christi de H. von Herzogenberg, Oratorio
de Nöel de Camille Saint-saens, Kantate Nº198(Trauer-Ode) de J.S.Bach, Messe Solennelle de Sainte
Cécile de C.Gounod, Magnificat de J.S.Bach, Krönnungs Messe de W.A.Mozart o la Johannes Passion
de J.S.Bach o Membre Jesu Nostri de D.Buxtehude entres d’altres.

Ha col.laborat amb formacions diverses com la Bergischer Simphoniker, Orquestra Simfònica del
Vallès, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Camera Musicae, Orquestra Terrassa 48, Ensemble
Meridién, Vespres d'Arnadí, Orquestra el Teatre Instrumental o Orquestra Terres de Marca.
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Xavier Mendoza baríton

Gironí i membre de l’Escolania de Montserrat sota la
batuta del P. Ireneu Segarra. Comença els seus estudis de
cant líric amb la soprano Chantal Botanch. Gràcies a
l’aposta personal de la seva segona professora, Carmen
Bustamante, de molt jove te la possibilitat de prendre
part en diverses produccions operístiques de caràcter
professional: debuta als Festivals de Peralada, Cadaqués
i Música Religiosa de Cuenca amb l’estrena de l’òpera
“Babel 46” de X. Montsalvatge sota la supervisió del
mateix compositor. També al Festival de Otoño de
Madrid i el d’Òpera de Butxaca de Barcelona amb l’òpera
bufa “Prima la musica è poi le parole” de Salieri.

De l’any 1996 al 2002 estudia a la “Musikhochschule de
Freiburg” (Alemanya) amb Werner Hollweg i B. Heuer-
Christen. El febrer de l’any 2002 es llicencia en aquesta
universitat alemanya i obté el Títol Superior de cant
(especialitat òpera). Participa en diverses produccions:
Cosí fan tutte, Le nozze di Figaro, Die Prinzessin auf der
Erbse, Die Junglinge im Feueroffen, La Bohème i estrena

Heimat (2001).

Guanya el premi especial a un cantant català destacat al Vè Concurs Internacional de Cant Jaume
Aragall, “Medalla” al 46 Concurs Internacional Maria Canals de Barcelona i és finalista al Concurs
Internacional Ferrucio Tagliavini a Àustria.

S’ha endinsat en el món del Lieder de la mà del pianista Irvin Gage al Conservatori Superior de
Zurich, ha cantat en diferents recitals a Brahms, Schumann, Schubert, Ravel… cicles com Vier ernste
Gesänge, Platen Lieder, Liederkreis op.24, Winterreise, Don Quichotte a Dulcinée…

Instal·lat des del 2004 a Catalunya va treballar amb Ana Luisa Chova a València.

Des d’aleshores ha pres part en un total de catorze òperes en produccions del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, el Teatre Lliure, El Teatre Real de Madrid, El Teatre Campoamor d’Oviedo, el Teatre
Cervantes de Málaga i gira produccions per diferents teatres d’Espanya: Valladolid, Pamplona,
Bilbao, València, La Corunya, al festival d’estiu de Granada… En aquesta època combina aquesta
feina amb quatre produccions educatives produïdes pel Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de
Barcelona, La Faràndula de Sabadell i L’Auditori de Girona.

L’oratori és també una part important de la seva activitat artística. Ha cantat la Johannes i la
Matthäus Passion, l’Oratori de Nadal, el Magnificat de Bach, missa en do m de Beethoven i Mozart, el
Tedeum de Charpentier,els Requiem de Mozart, Verdi i Fauré o el Mesies de Händel en sales de
concert i teatres com la Maestranza de Sevilla, el teatre Principal de València el Palau de la Musica
Catalana, l’Auditori de Barcelona, l’Auditori Enric Granados de Lleida o l’Auditori nacional d’Andorra
a Ordino.

Actualment el baríton Carlos Chausson i el pianista Marco Evangelisti l’aconsellen en la preparació
del repertori i l’ajuden a millorar dia a dia la seva activitat professional.
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Joan Garcia Gomà baríton

Es va inciar musicalment a l’Escolania-Coral de Sant Agustí de Sabadell. Posteriorment al Barcelona
Opera Studio, Amics Òpera Sabadell i Acadèmia Savall. Ha rebut classes de cant de Montserrat
Caballé, Jaume Aragall i Roberto Accurso, entre altres. Ha treballat amb els repertoristes Mark
Hastings, Manel Morante i Josep Buforn. Ha interpretat els rols operístics de Papageno (Flauta
Màgica), Sulpice (La Filla del Regiment), Giorgio Germont (Traviata), Don Alfonso (Così Fan Tutte). En
sarsuela ha interpretat els rols principals de La Leyenda del Beso, La del Manojo de Rosas i La del
Soto del Parral. En quan a oratori; Mesies de Händel, Carmina Burana d’Orff, Oratori Nadal de Saint
Saens, Petita Missa Solemne de Rossini, Requiem de Fauré. Ha treballat amb Comendiants i La Fura
dels Baus. Guardonat amb el 3r premi al concurs Mirabent Magrans 2012, 3r premi masculí al
Concurs de Cant de Logroño 2011, va ser un dels guanyadors del XIV Concurs Mirna Lacambra 2010.
Ha cantat al Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana, Maestranza de Sevilla i Teatro Arriaga
de Bilbao.
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Cor de Cambra Anton Bruckner

El Cor de Cambra Anton Bruckner és fundat el novembre de 2003 pel director Sergi Moreno Lasalle
centrant inicialment el seu repertori en la música del barroc.

El 2007 prenen la direcció del cor Josep Miquel Mindan i Júlia Sesé, enfocant-se en la música del
segle XX. El setembre del 2009 Josep Ramon Olivé s'incorpora com a codirector juntament amb Júlia
Sesé i intercalen programes a capella amb d’altres amb acompanyament orquestral. A partir del
setembre de 2012, Júlia Sesé assumeix en solitari de la direcció del cor.

El Cor ha guanyat el 2n premi al Concurs Internacional de Cant Coral de Malgrat de Mar (2011), el 2n
premi al XI Concurso Nacional de Corales Antonio José (Burgos, 2012), va rebre una Menció especial
del jurat del Festival Musiquem Lleida (2013) i també el 2n premi al 34è Certamen Coral Fira de Tots
Sants de Cocentaina (Alacant, 2014). Ha treballat amb els directors Juan de la Rubia, Manel
Valdivieso, Pere Lluís Biosca, Pablo Larraz, Albert Santiago i Xavier Puig, i ha col·laborat amb entitats
com Orquestra de les Terres de Marca, Coral Sant Jordi, Jove Orquestra Nacional de Catalunya
(JONC), Coro Gaos de la Coruña i Coral Ginesta.

El passat octubre va realitzar una classe magistral amb el director americà Brady R. Allred en el marc
de preparació del concert a capella que oferirà al Cicle Coral de l'Orfeó Català al Palau de la Música
Catalana el juny de 2016.
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ARSinNOVA Cor de Cambra

Fundat l’any 2007 per Pere Lluís Biosca, ARSinNOVA Cor de Cambra va ser guardonat el 2013 amb
el primer premi al XV Gran Premio de Nacional de Canto Coral.

Entre les darreres produccions, cal destacar la seva col·laboració amb l’Orquestra Barroca Catalana,
amb qui ha interpretat el Dixit Dominus de G.F.Händel a Ceret (França) i a Barcelona i amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès amb el Carmina Burana de C.Orff al Palau de la Música Catalana i
fragments de El Messies de G.F.Händel a la Sagrada Família. També ha reestrenat i enregistrat La
Viola d'Or d'E.Morera - teatre líric català - sota la direcció de D.Martín Etxebarria, gravació que ha
estat guardonada amb el Premi Enderrock 2016 de la crítica al millor disc de clàssica de l’any.
Enguany oferirà un concert d’obres de B.Britten amb la banda holandesa Harmonie Koningin
Wilhelmina i un programa de música sacra a capella.

El seu director titular, Pere Lluís Biosca també dirigeix La Xantria, el Cor de Cambra Francesc Valls de
la Catedral de Barcelona i el Cor d’Homes d’Igualada. És professor de direcció del l’Escola Superior
del Taller de Músics de Barcelona i de la FCEC.
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Cor Ciutat de Mataró

El Cor Ciutat de Mataró es va estrenar el mes de juliol de 2009 amb un programa al voltant de les
obres de Taltabull (autor relacionat amb la ciutat) i compositors del S. XX. Ha interpretat “The Fairy
Queen” de Henry Purcell en alguns festivals de música antiga (Festival de Música Antiga de Mataró, i
a Tiana “Tiana Antica") junt amb el Grup Barroc del Cafè i ha participat en el Festival Shakespeare
de la ciutat de Mataró amb l'actor Enric Arquimbau (juliol de 2010). Junt amb el Cor de Cambra de la
Diputació de Girona han presentat el programa de música coral del Romanticisme alemany. Ha
estrenat obres corals escrites i dedicades al Cor Ciutat de Mataró amb composicions de Moisès
Bertran, Marcel Olm i Miguel Ángel Hurtado, músics vinculats a la ciutat. Ha participat a la 29a
Setmana de Cant Coral de l’Hospitalet. Ha intervingut com a cor principal en la producció del
Messies de G.F. Haendel, amb l’Orquestra de l’Auditori de Granollers, sota la direcció d'Álvaro
Albiach. Ha recuperat obres de mestres de capella de la Basílica de Santa Maria de Mataró en el
marc de la XXXII Setmana de Música Antiga de Mataró.

Ha participat en la gira de l'Orquestra Simfònica del Vallès per diverses poblacions de Catalunya i al
Palau de la Música Catalana amb l’obra Un Rèquiem alemany, de Johannes Brahms, dirigida per
Xavier Puig. També ha cantat aquesta obra conjuntament amb el cor de la Yale Glee Club, de la
Universitat de Yale (Estats Units) al Paranimf de la Universitat de Barcelona. I ha gravat recentment
el disc “Les set paraules de Crist a la Creu", de Cristòfor Taltabull, amb Josep Fadó, solista i editat
per Audiovisuals de Sarrià.

El seu director titular és, des dels seus inicis, en Jordi Lluch Arenas.
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Cantabile Cor de Cambra d’Olot

El Cantabile Cor de Cambra neix a Olot l'octubre del 1997, sota la direcció de Joan Asin i Prades,
iniciant la seva formació amb el foniatra Sergi Riera  i amb les professores Montserrat Mundet i
Antònia Rufac.

Des de les hores ha cantat amb  l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat i l’Orquestra deToulouse entre altres.

Ha participat en diferents Festivals i, amb altres corals ha format part de diversos projectes com el
“Barroc avançat 3.0”  amb concerts d’àmbit nacional i internacional,així com la interpretació junt
amb la Capella Polifònica de Girona, del Rèquiem de Mozart, el Te Deum de Benjamin Britten, la
missa en Re major de Anton Dvorak i el passat 2015 la Sisena Missa Llatina de Franz Schubert.

Al 2013, commemorant el seu 15è aniversari, ofereix un concert amb obres inèdites de Mestres de
Capella de la Catedral de Girona i peces de Handel i Vivaldi amb l’acompanyament, com a novetat,
d’una orquestra virtual.
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Orfeó Manresà

L’Orfeó Manresà va ser fundat el 1901 per Estanislau Casas. Han seguit la tasca de direcció del cor:
Manuel Jovés, Joaquim Pecanins, Miquel Blanch, Agustí Coll, Josep Maria Descàrrega, Jordi
Noguera, Joaquim Piqué i actualment Lluís Arguijo Vila. Diverses orquestres han col·laborat amb
l’Orfeó en diferents moments de la seva història. Ha actuat en diverses ciutats espanyoles i a França,
Itàlia, Àustria, Txecoslovàquia, Gran Bretanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa i Iugoslàvia. Ha interpretat
obres com: el Davide penitent, el Rèquiem i la Missa de la Coronació de WA Mozart, el Glòria d’A
Vivaldi, el Magnificat o la Cantata núm 140 de JS Bach, el Messies de Häendel, la Simfonia nº 9 Op.
125 de de Beethoven, el Carmina Burana de Carl Orff, el Rèquiem de G. Fauré, etc. Cal destacar les
actuacions al Palau de la Música Catalana, el Palau de la Música de Madrid, a la sala Smetena de
Praga, a la sala Leopoldo Mozart, del Mozarteum de Salzburg, a l’Auditori Pau Casals del Vendrell, al
Paranimf de la Universitat de Barcelona, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat i el Gran
Teatre del Liceu. L’Orfeó Manresà va ser la primera massa coral a Espanya que va realitzar una
audició en directe davant les càmeres de Televisió Espanyola, el 1959, a Madrid. El 1989 va prendre
part en el concurs de l’Orquestra Simfònica de Praga, en el qual li va ser atorgat un primer premi per
a cors mixtos amb menció honorífica del jurat, per a la interpretació dels Madrigals de Claudio
Monteverdi. També el 1997 va participar al Certamen Coral d’Ejea dels Cavallers, on va aconseguir el
segon premi.

L’Orfeó Manresà, dins del seu Centenari (2001) va produir un espectacle musical en format
professional, que porta als escenaris del país, una visió teatral i musical d’una etapa molt important
de la història de la ciutat de Manresa, un espectacle àgil, modern i amb qualitat, amb la composició i
direcció musical de Manel Camp, “El Retule de la Llum”, que ja han pogut veure més de 11.000
persones, en llocs com el Teatre Conservatori de Manresa, al Teatre Fortuny de Reus, el Teatre
Zorrilla de Badalona, o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El 2006 l’Orfeó Manresà participa en
l’estrena de l’espectacle musical-visual “Ciutat”, per a piano, cor, formació instrumental, teatre i
dansa, espectacle professional, pluridisciplinar, innovador, sobre les ciutats del nostre país, produït
per la seva Fundació. El 2008 participa en l’estrena a Catalunya de l’espectacle simfònic del grup
basc tírria Tarragona, Argi Beltz - Llum Negra i el 2009 actua a L’Auditori de Barcelona interpretant el
Carmina Burana de Carl Orff, també el 2010 actua a l’altar major de Sant Pere del Vaticà. El 2011
interpreta el Rèquiem de W.A. Mozart amb l’Orquestra Terrassa 48 i el 2012, el Rèquiem de G. Fauré i
el 2013 la Passió segons Sant Joan de J.S. Bach i el 2015 amb la Novena Simfonia de L. W.
Beethoven, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Paral·lelament disposa d’un extens repertori que
abasta des d’obres del segle XIII, passant pel Renaixement i fins als nostres dies.
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Cor Ciutat de Tarragona

Neix l’any 1983 per iniciativa d’un grup de tarragonins vinculats a la cultura musical i sota els
auspicis de l’Ajuntament de la Ciutat. Ha estat dirigit per Francesc Llongueras, Montserrat Ríos i des
del 1987 pel director actual, Josep Prats. També ha comptat amb l' assessorament vocal de, entre
d'altres, M. Dolors Aldea, de Charo García i Jordi Ricart.

El seu repertori inclou música de tots els temps, des de la polifonia renaixentista fins a l'estrena
d'obres contemporànes i música popular. En l' àmbit simfònic-coral també ha interpretat molts
oratoris (Bach, Mozart, Händel,  Beethoven, Verdi, Fauré, Orff, Casals...) amb la col.laboració de
diverses orquestres (Camerata XXI, Camerata Mediterrània, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra
del Conservatori de Vilaseca, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra
Simfònica del Vallès) i mestres (Lászlo Heltay, Edmon Colomer, Xavier Puig, Jordi Casas, Fernando
Marina, Robert King, Antoni Ros Marbà, David van Asch, Fernando Eldoro, Néstor Andrenacci...)

El Cor Ciutat de Tarragona ha ofert concerts a tot Catalunya (entre d'altres al Palau de la Música
Catalana, a l'Auditori Nacional de Barcelona, al Fòrum de les Cultures, a l'Auditori Enric Granados de
Lleida...) i a diversos llocs d' Espanya (Pais Valencià, Astúries, Sevilla, País Basc, Galícia...) així com a
Portugal, Anglaterra i França. També ha estrenat diversos muntatges poètic-musicals: Ja que tot
passa... sobre textos del poeta Rainer Maria Rilke, sota la direcció escènica de Josep M. Mestres i
Alma Ausente amb textos del poeta granadí F. García Lorca, dirigits per Pepa López.

Per tal de fomentar la pràctica coral a la ciutat,  ha aixoplugat sota el seu patrocini i dins de
l’Associació Cor Ciutat de Tarragona, diverses agrupacions: El Cor Infantil “Els Rossinyols”, el Jove
Cor de Tarragona i el Cor Adagio. Tots ells i amb l’ambició de projectar la seva activitat als ciutadans
tarragonins, organitzen cada tres anys un festival coral internacional: Setmana Cantant de
Tarragona, que ja ha adquirit un gran prestigi en l’àmbit coral internacional en les set  edicions
realitzades (1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 i 2014).
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Agrupació Coral Matadepera

Va reiniciar les seves activitats el 1978.

El seu repertori conté obres de totes les èpoques i estils destacant: Nocturns, Vespres de Confessor i
Missa Brevis de Mozart; Geb et, Missa Alemanya i Missa en sol Major D167 de Schubert; Magnificat de
Pusalgues; Hodie Christus Est de Schütz; Rèquiem, Pavana i Cantique de Jean Racine de Fauré;
Cants Moravis de Dvorak; Gloria i Magníficat de Vivaldi; Cantates 4 i 131 de Bach; Dido i Aeneas de
Purcell; Stabat Mater de Pergolesi; Himne i Te Deum de Mendelssohn; A Ceremony of Carols de
Britten; les Misses Aux Chapelles i Santa Cecília de Gounod; i la Missa dels Infants de Rutter.

Ha fet intercanvis amb cors d’Àustria, Catalunya, França, Galícia, País Valencià i Portugal i ha actuat
en diverses poblacions catalanes, i a Bratislava, Cuenca, Madrid, Menorca, Roma, Salzburg i Viena.
En motiu del 25è aniversari va fer una gira per Hèlsinki (Finlàndia) i Tallinn i Viimsi (Estònia). L’actual
directora és Rosa M. Ribera.
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Coral Ginesta de Cervera

Es va fundar el 1977, i està formada per una quarantena de cantaires. Realitza nombrosos concerts a
Cervera, a la comarca de la Segarra i en altres punts de Catalunya i de l'estranger. L'any 1988 va ser
seleccionada per participar al Palau de la Música Catalana en la III Mostra de Cant Coral Infantil i
Juvenil organitzada per la Generalitat de Catalunya. Ha actuat a Polònia, Eslovènia, Berlín, Romania,
París, Chartres, les illes Açores i Roma. Des del 2009, cada any organitza un original concert sota un
túnel de l'autovia A2, descobrint, així, un "auditori" ben especial, amb una acústica sorprenent i
fantàstica.

La Coral compta amb l'enregistrament de dos CDs: "Cançons populars de la Segarra" (1997), un
recull inèdit harmonitzat per J.L. Guzman-Antich, i "Tocs dels temps" (2012), amb peces per a cor i
campanes, que barregen tocs tradicionals amb cançons de compositors catalans (Feliu Gasull,
Bernat Vivancos, Josep Lluís Guzman, Xavier Puig, Xavier Sans,....)

El primer director de la Coral Ginesta fou Narcís Saladrigues, el qual fou succeït per Christian
Terribas. Des del 1994 n'és director Xavier Puig. El cor ha treballat també amb diversos directors
convidats, com Josep Prats, Lluís Vilamajó, Xavier Sans, Manel Valdivieso, Tomàs Grau, Jordi Mora i
Joan Albert Amargós.
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Orfeó Nova Solsona

Tot i considerar-se fundat l’any 1920, l’Orfeó Nova Solsona inicia la seva activitat el 1919 per la mà
de Ricard Penina. Neix a Solsona, doncs, aquesta entitat musical en un moment caracteritzat per
una forta activitat associativa a la ciutat. En aquesta primera època de l’Orfeó, Josep Llucià en fou
l’alma mater al capdavant de la direcció. El 1931, diverses causes polítiques i socials en van
provocar la dissolució.

El 1960 reneix l’Orfeó. El desaparegut Josep Font i Parera, que en fou director fins al 1964, va ser
clau per a impulsar la refundació de l’entitat. En aquesta segona etapa, el cor ha estat un dels actius
protagonistes de la vida musical de la capital del Solsonès amb l’actuació en concerts, diades
commemoratives, vetllades populars, en les cantades de caramelles o en l’organització d’aplecs.
També ha ofert múltiples actuacions a diferents poblacions catalanes, així com en altres indrets
entre els que destaquen el País Valencià, Andorra, Cantàbria, el País Vasc i Mallorca.

Joan Blesa, Antoni Muntada i Joan Lladó també han dirigit la coral entre 1964 i 1986, sent l’actual
directora, Anna Camps i Colomés, que amb més de 25 anys a l’entitat ha portat l’Orfeó a ser un
màxim exponent del fet musical a Solsona arribant a col·laborar amb destacades formacions com
l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida o
Camerata Sant Cugat.

Actualment, l’Orfeó, membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals, ofereix un repertori que
abarca peces de diferents estils i èpoques.

Des de l'any 1986 Anna Camps i Colomés dirigeix la coral.
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Cor de Cambra Tyrichae

Fundat l’any 2000 amb la voluntat de difondre el repertori coral de diferents gèneres, èpoques i
estils, el Cor de cambra Tyrichae està format per una vintena de cantaires de les Terres de l'Ebre.
Dirigit des dels seus inicis per Raül Martínez, des del’octubre de 2014 Andreu Ferré n’és el director.

Durant la seva trajectòriaha participat en diverses produccions entre les quals destaquen El Messies
de G. F. Haendel,Grans cors d’òpera, la Passió segons Sant Joan de J. S. Bach, el Rèquiem de M.
Duruflé i a principis d’any va realitzar a la Catedral de Tortosa el primer concert del cicle “Música
contra la pobresa infantil” amb l’Orquestra Unesco Barcelona.

El Cor ha realitzat concerts al Festival de Música Sacra i la Festa del Renaixement de Tortosa, a la
Setmana Medieval de Montblanc i al gener de 2011 va actuar al Cicle Coral de l’Auditori de Barcelona.
L’any 2012 va enregistrar el CD Cançó a l’Ebre. Cançó catalana, tradicional i de les Terres de l’Ebre.
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Coral Juvenil Rodamón

La coral juvenil Rodamón, sota la direcció de Glòria Prats, neix l’any 2005 impulsada per l’escola de
música El Carreró de Mataró amb la voluntat de donar un espai de trobada perquè els més joves
puguin gaudir de la música en primera persona i fer arribar el cant coral a aquestes edats, omplint el
buit que en aquells moments hi havia a Mataró.

Durant aquests anys ha participat en diversos projectes com l’òpera de Hans Krása Brundibar a
Terezin amb la coral Amics de la Unió de Granollers, la Missa de Glòria a les Santes de Mataró de Mn.
Blanch o el Festival Internacional de Música Coral de Barcelona. La coral juvenil Rodamón participa
activament en actes vinculats a la ciutat de Mataró col·laborant amb diverses entitats com el
Foment Mataroní, Càrites, casals de gent gran, així com en les festes de diversos barris de la ciutat.
També ha participat en l’enregistrament de diversos compactes col·laborant amb músics
animadors professionals membres de l’AMAPEI, així com enregistraments de col·laboracions
puntuals. Des del 2012 la coral Rodamón inicia una relació amb un cor de Mallorca amb el qual
realitzen intercanvis i trobades de forma anual per participar conjuntament en projectes
interessants del món coral.
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Cor de Veus Blanques del Conservatori de Terrassa

La pràctica coral infantil té llarga tradició al Conservatori de Terrassa, ja que en diverses ocasions
s'han format grups corals infantils promoguts per aquest centre.

L'actual Cor de Veus Blanques, sota la direcció de Miquel Garcia i Clapé, fou creat el curs 1995-1996
amb alumnes especialmente motivats per al cant coral. Poc a poc, aquest grup ha aconseguit un
nivell de cohesió i de qualitat interpretativa suficient per a poder sortir de l'àmbit purament
acadèmic i iniciar-se en l'aventura del món coral, activitat tan arrelada a casa nostra.

Quant a repertori han treballat obres de G.B. Pergolesi, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, C. Franck, B.
Bartok, A. Rodamilans i P. Casals entre d’altres, així com la cançó tradicional catalana i d’arreu del
món.

Destaca la interpretació de A Ceremony of Carols de Benjamin Britten, amb la col·laboració de l’Aula
d’Arpa del Conservatori. Ha ofert concerts en diverses entitats terrassenques i en diferents punts de
Catalunya. Cal destacar la participació al Vè Festival de Música dels Joves Europeus celebrat a
Barcelona el maig de 1998, en l’estrena de la traducció al castellà de la cantata Tirant lo Blanc a
Granada el juny de 2003 i la participació en l’Europa Cantat celebrat a Barcelona el Juliol de 2003
dins el prestigiós taller Songbridge formant part del Cor del SCIC.

El curs 1999-2000 van enregistrar un disc amb cançons del compositor terrassenc Josep Borràs i
altres peces del seu repertori. També han participat en l’enregistrament de diverses cantates, entre
les quals Tirant lo Blanc d’Antoni Ros Marbà i Flor d’escarabat de Carles Santos, organitzats pel SCIC,
del qual formen part des del curs 2001-2002.
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Coral infantil "Nova Cervera"

La Coral Infantil Nova Cervera és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1970 vinculada a
les activitats de la parròquia de Cervera. Fou creada i fundada per Narcís Saladrigues i Josep
Franquet, i impulsada per un grup de pares i mares que veien en el cant coral infantil una eina
d'educació musical i de reivindicació nacional. Molt aviat n'agafà la direcció Jaume Vilardell, que en
fou un dels seus principals animadors.

L’any 1973 la Coral Infantil va entrar a formar part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
(SCIC) i ha participat des d’aleshores en totes les activitats que aquest organitza. L’entitat també és
membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC).

La Coral Infantil Nova Cervera ha actuat a diversos indrets d' arreu de Catalunya, els Països Catalans,
o l’Estat Espanyol... També cal dir que sota l’organització del SCIC la Coral Nova Cervera ha
enregistrat diverses cantates. A més a més, són actes habituals del calendari  anual el Concert de
Nadal –juntament amb totes les corals que formen  l’Agrupació Coral de Cervera–, la cantada de
Caramelles i el Concert Final de Curs.

L’organització de la Coral està a càrrec de l’equip de directores –format per deu voluntàries amb una
excel·lent formació musical, bona part ex-cantaires de la Coral–, que compta amb el suport de la
Junta de mares i pares.

Aquest curs 2015-16, la Coral Infantil Nova Cervera compta amb més d'un centenar de cantaires,
repartits en quatre grups d’edat: els Barrufets (3 i 4 anys), els Petits (5 i 6 anys), els Mitjans (de 7 a 9
anys) i els Grans (de 10 a 18 anys).
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Elies Barberà narrador

Nascut el 1970 a Xàtiva. Com actor s’ha format a l’Institut
del Teatre de Barcelona.

Ha participat en obres com: 99%, (2015), El setè cel, de
Caryl Churchill (2014), Si no ens paguen, no paguem!, de
Dario Fo (2013) i Corrüptia, de Josep Lluís Fitó (2009-10),
totes elles de Teatre de l’Enjòlit; No pot l’oblit regnar
sobre aquests mots, sonets de W. Shakespeare (2014); Nit
de Reis, amb la companyia Parking Shakespeare (2013);
Tornem després de la publicitat (2012), Primaris (2010),
Stereo (2009), Seguretat (2008) i Tres Vint-i-set (2007), de
Carles Mallol; Un altre Wittgenstein, sisplau, d’Albert
Mestres (2009); El casament d’en Terregada, al Teatre
Nacional de Catalunya (2009); La torna de la Torna,
d’Albert Boadella (2005-06). I en els espectacles La
danserie de l’Arxiduc i Barcelona alla moda, de l’orquestra
barroca Vespres d’Arnadí. Així com en els recitals Ojos de
mil años (homenatge a Miguel Hernández) i Músiques de
l’Holocaust amb el Brossa Quartet de Corda.
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Xavier Puig i Ortiz director

Nascut el 1973 a Cervera, on comença els seus estudis musicals per ampliar-los posteriorment al
Conservatori Professional de Badalona. Paral·lelament s'inicia en la direcció coral amb els mestres
Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo Heltay, Jordi Casas i Pierre Cao i posteriorment s'introdueix en la
direcció orquestral amb el mestre Salvador Mas al Conservatori Superior de Barcelona i als Wiener
Meisterkurs de Viena. El 1999 és admès a la Universität für Musik und Darstelende Kunst de Viena, on
durant 3 anys cursarà els estudis de direcció d’orquestra sota el mestratge de Leopold Hager. El març
de 2002 guanya el concurs per cobrir la plaça de Director Assistent de la JONDE (Joven Orquesta
Nacional de España), que desenvoluparia fins el 2004. El juliol de 2003 guanya el concurs per a la
plaça de Director Assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC),
càrrec que desenvolupa fins el juliol de 2005.

Ha estat director convidat per bona part de les orquestres espanyoles i manté una especial
vinculació amb l’Orquestra de Girona, l’Orquestra Terrassa48 o l’Orquestra Simfònica del Vallès, per
a la qual dirigeix anualment la Gira de Setmana Santa.

És director titular del Cor de Cambra de l'Auditori "Enric Granados" de Lleida i de la Coral Ginesta de
Cervera, i director artístic del Festival de Pasqua de Cervera, que fundà el 2011, dedicat a la música
clàssica catalana. És professor d'orquestra i direcció a l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya) i ha desenvolupat projectes amb nombroses orquestres de joves de tot el país.



Gira de Setmana Santa 2016 · OSV · LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU de BACH | Pàg. 31

Orquestra Simfònica del Vallès

L'Orquestra Simfònica del Vallès és una realitat que porta la música al cor de les persones des de fa
ja 27 anys. Les emocions són el nostre fort, i per transmetre-les, procurem cada vegada més fer
participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música, i aprofundir en el
compromís de valor amb la nostra comunitat, des de la ciutat de Sabadell que ens acull fins a tot el
territori de Catalunya.

Varem néixer en el si de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, però tot just un any més tard
ens convertírem en l’única orquestra simfònica de l’Estat espanyol organitzada empresarialment
com a societat anònima laboral, a on els treballadors són alhora els propietaris. Aquest
funcionament peculiar, absolutament pioner al nostre país, converteix l'OSV en una orquestra molt
especial, una orquestra que viu, com cap altra, del seu públic, dels seus concerts, de la seva qualitat,
del seu compromís, i de la capacitat d’incloure en el projecte la imprescindible col·laboració del
sector privat i del sector públic.

La nostra intensa activitat —més de cent actuacions l’any— es centra, per un costat, a la ciutat de
Sabadell, on realitzem la temporada de concerts simfònics i en som l’orquestra titular del circuït
Òpera a Catalunya, i, per l’altre, al Palau de la Música Catalana, on s’ha consolidat el nostre cicle
Concerts Simfònics al Palau amb deu concerts anuals que realitzem en coproducció amb el nostre
soci principal, el Palau de la Música Catalana, acollint en cada temporada el cors del Palau i llurs
compositors en residència.

Com a reconeixement a la nostra tasca de difusió i divulgació de la música simfònica, hem rebut
diversos premis, dels quals en destaquem dos: el Premi Nacional de Música del 1992, atorgat per la
Generalitat de Catalunya, i la MEDALLA D’HONOR 2012, de la ciutat de Sabadell.

Han estat els directors titulars: Albert Argudo, del 1988 al 1992; Jordi Mora, del 1993 al 1997; Salvador
Brotons, del 1997 al 2002; Edmon Colomer, del 2002 al 2005; i David Giménez Carreras, del 2006 al
2009. Des del setembre del 2009, n’és el director titular Rubén Gimeno qui acaba de ser confirmat en
el càrrec per dos anys més per una aclaparadora majoria de músics de l’OSV, fet completament
inusual en el mon de les orquestres!
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Agraïm infinitament el recolzament de la Fundació Banc Sabadell, de l’Ajuntament de Sabadell, dels
grups Torra S.A. i AVANT, així com la confiança i el suport del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de les Empreses Culturals, sense oblidar-nos dels
nostres amics i dels nostres abonats, sense els quals, ni això seria possible, ni tindria sentit cap
esforç per fer de la nostra comunitat un espai cada vegada més amable, cada dia més ric i, any rera
any, més capaç de viure i expressar les emocions.

Patrocinadors principals Patrocinadors

Agraïments

CONTACTE

Oscar Lanuza
Gerent
Tel. 618 568 450
olanuza@osvalles.com

Xavier Garcia
Comunitat i Territori
Tel. 682 602 801
xgarcia@osvalles.com

Blanca de Carreras
Cap de Comunicació
Tel. 609 389 655
bdecarreras@osvalles.com

www.osvalles.com

www.facebook.com/simfonicadelvalles

www.twitter.com/OSValles

www.youtube.com/simfonicavalles
FLASHMOB “Som Sabadell”

www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg


