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Directora: Elisenda Carrasco (Catalunya) 
 

ELS COLORS DEL COR, 
Taller per a Cors Infantils 
 

 

 
Nascuda a Barcelona, Elisenda Carrasco va començar els seus 
estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, 

on va acabar els graus de Composició i Instrumentació, Direcció 
d'Orquestra i Pedagogia Musical amb l'especialitat de Cant Coral. En 

el camp de la direcció, ha estudiat amb S. Johnson, L. Heltay, J. 
Prats, P. Cao, H. Rilling i F. Bernius. També va ser ensenyada per 

G. Hollerung i J. Frihsmund a Alemanya, amb una beca de Musica 

Mundi. 
Ha treballat en el camp de la pedagogia durant 30 anys, especialment 

amb cors infantils; cal destacar el seu treball a l'Escolania de 

Monsterrat i al Conservatori Superior de Música del Liceu de 
Barcelona.  
Sovint és convidada a impartir cursos i tallers arreu del món, en 
diverses ocasions per Europa Cantat i Musik in der Jugend; a 

Veneçuela també, a través de la Schola Cantorum de Caracas i la 
FESNOJIV. També ha estat convidada a Turquia i l'Índia per 
promoure el cant coral entre els nens i l'educació de directors 
musicals.  
Durant 17 anys va ser la directora artística i musical del Cor Inf atil 
de l'Orfeó Català; ha dirigit, durant quatre temporades, el cor mixt 
Lieder Càmera.  
Durant 15 anys ha estat la directora musical del projecte Òpera a 

Secundària. Col·labora habitualment amb el Servei Educatiu de 
L'Auditori de Barcelona, impartint classes a professors de música, i 

és la codirectora del programa Cantània. És professora de Didàctica 
del Conjunt Coral a l'ESMUC. 
Actualment és, i des de la seva creació fa 30 anys, la directora del 
Cor Infantil Sant Cugat, i des de 1999 també dirigeix el cor de dones 
Voxalba.  
Plena de dinamisme, Elisenda Carrasco treballa, a partir de la seva 

formació musical i pedagògica, amb una energia i una visió 
il·limitada que amplien els horitzons musicals tant en tècnica com en 
so.  
 
 

Taller B  
Director: Jordi Casals (Catalunya-Àustria) 
BEETHOVEN: Missa en Do Major 
 

 

 
 

 

Director d'orquestra català nascut a Terrassa i format 

musicalment a l'Escolania de Montserrat i als conservatoris de 
Terrassa i Viena, ciutat on es va graduar amb els màxims honors 
i on viu actualment. 

Des de l'any 2000 membre del Cor Arnold Schönberg, primer 
com a director assistent i més tard com a mestre de cor per a les 

produccions d'òpera, actualment és el director adjunt del cor. 

Casals havia estat ensenyant direcció coral i instrumental al 
Departament de Música Sacra de la Universitat Vienesa de 
Música i Arts Escèniques durant 10 anys abans de canviar el 
2016 al Departament de Pedagogia Coral. 

Des de 2015 és el 3r Kapellmeister de la Capella Imperial del 
Hofburg de Viena, una prestigiosa institució musical austríaca 
que des de la seva fundació el 1498 ha estat formada pel Cor de 
Nens de Viena, el Cor Masculí de l'Òpera Estatal de Viena i 
l'Orquestra Filharmònica de Viena. 

Casals també és convidat regularment a Catalunya i en altres 
països europeus a impartir cursos i tallers, a formar part de jurats, 
a fer concerts i a impartir conferències. 

Ha liderat iniciatives corals com "Canta amb el cor" (Carmina 
Burana, 2015; Rèquiem de Mozart, 2016) i durant tres 

temporades ha estat director artístic de la Setmana de Cant 
organitzada per la Federació Coral del Tirol del Sud a Burgeis 
bei Mals. 

Casals també és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
 

 

 

Taller C 
Director: Sergi Cuenca (Catalunya) 
 

MUSICALS 

 

 
 

Estudia piano amb Maria Coma, Montserrat Gabarrós i Jordi 
Vilapriñó, harmonia, contrapunt i fuga amb Ricard Cuadra, 
composició i instrumentació amb Josep Soler, direcció amb Lluís 
Vila i Antoni Ros-Marbà i cant amb M. Àngels Miró i Susanna 
Domènech. El 1996 obté menció honorífica de cant al 

Conservatori superior de Barcelona. 
Els seus primers passos musicals van ser a Puig-reig, on va 
cantar i acompanyar el Cor Infantil Cors Alegres, i més tard va 
cantar i tocar com a segon pianista amb el Cor Polifònic de Puig-
reig. 
Ha estat professor de l'Escola Municipal de Música de Berga,  
El primer musical en què va treballar va ser Rent (1999) com a 
pianista i director musical de la gira i temporada a Madrid. 
Posteriorment va ser pianista i ajudant de direcció musical de  
Sergi Belbel a Temps De Planck,  i d'Òscar Roig, dins del 

Festival Grec 2000. S'ha encarregat de la coordinació musical de 
Notre-Dame De Paris. 
El 2009 es fa càrrec de la direcció musical de l'espectacle 
Chicago a Madrid, i el 2011 de la direcció musical de Hair, 

també a Madrid. Seguint aquesta línia, el 2013 es va fer càrrec de 
la direcció de l'Orquestra del Rey León de Madrid. En el camp 
de l'òpera, va fer una primera incursió en el teatre líric el 
setembre de 2014, com a director assistent de l'òpera El Barbero 

de Sevilla.  

 


