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53Preus entrades:

Concerts a l´Església del Pi, gratuït

Concert al Palau de la Música Catalana
15 € (10 € amb el carnet del cantaire de la FCEC)

Altres concerts consulteu el web www.fcec.cat

Venda d´entrades al Palau de la Música
www.palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana, 21 h.

DISSABTE 7 DE JULIOL

NOUVELLES LÉGENDES, Saint Clair du Rhône, França
Pianista: David Thevenon

Direcció: Véronique Larose

CENTURY VOICE CHOIR, Kaohsiung, Taiwan
Pianista: Yang Yi-Chen

Direcció: Yang Huei-Gong

CORALÍA DEL VIENTO, Adelia María-Córdoba, Argentina
Percussió: Juan Francisco Rodríguez

Guitarra: Walter Ordóñez
Direcció: Ariel Rodríguez

MÚSICA CATALANA, obres de d’Eduard Toldrà i d’Alejandro Yagüe
Piano: Eduard Sàez

Direcció: JORDI CASAS

MÚSICA I MOVIMENT, Obres de Trinidad, Sud-àfrica, Àfrica occiden-
tal, Perú, Estats Units i Brasil

Percussió: Juan Francisco Rodríguez
Piano: Paul Perera

Direcció: CRISTIAN GRASES

Participants:

CENTURY VOICE CHOIR, Kaohsiung, Taiwan

CORALÍA DEL VIENTO, Adelia María-Córdoba, Argentina

NOUVELLES LÉGENDES, Saint Clair du Rhône, França

CORAL CÀRMINA, Barcelona

CANTAIRES DE LA FCEC



DIRECTORS DE TALLERS CORALS PARTICIPANTS

CENTURY VOICE CHOIR, 
Kaohsiung, Taiwan

Fundat l’any 1992, està format per un centenar 
de cantaires des de nens fins a adults. Els 
membres del cor jove tenen molta experiència 
com a cantaires i han desenvolupat una 
profunda passió per la música coral des de 
la infantesa. El cor ha fet gires de concerts 
als Estats Units, Itàlia, Singapur, Txèquia, 
Espanya, Alemanya, Hongria, Àustria, França, 
Dinamarca, Rússia, Portugal, Holanda, Finlàndia, Bèlgica, Irlanda i Gran Bretanya. També ha participat en 
nombrosos  i prestigiosos festivals corals (Europa Cantat, Europa Cantat Junior, Festival Coral de Viena) 
i concursos (Choir Olympics de Linz, Àustria (medalla d’or), concurs Internacional Johannes Brahms, 
Alemanya (medalla de plata), International Choral Kathaumix, Canadà (Choral Spotlight), European Choir 
Games (medalla d’or), i ha estat convidat per actuar en concerts honorífics a la Basílica de Sant Pere del 
Vaticà, i també a Lisboa, Sant Petersburg,  Praga, Viena i Helsinki. Des de la seva fundació, la directora ha 
estat Yang Huei-Gong.

CORALÍA DEL VIENTO, 
Adelia María-Córdoba, Argentina

El cor va ser fundat pel seu director, Ariel 
Rodríguez, l’any 2007. Està format per 
cantaires de poblacions de la zona del sud de 
la província de Córdoba. La formació no és 
estable, sinó que es forma per fer projectes 
específics, i els cantaires se seleccionen en 
funció de la finalitat de cada proposta artística. 
Ha desenvolupat diversos projectes corals a 
l’Argentina, juntament amb altres formacions corals, y treballant amb Mestres de prestigi com Zamba 
Quipildor, César Isella, Jaume Torres, Facundo Ramírez y Damián Sánchez. L’any 2007 van fer l’estrena 
mundial de “La Misa Brevis” del Pare Giorgini. Entre els anys 2011 i 2015 van interpretar junt amb altres 
formacions argentines la “Cantata a los Santos Latinoamericanos” d’Ariel Rodríguez, celebrant diversos 
concerts en diferents localitats. L’any 2017 estrenen l’espectacle “Sobrevuelo”.

NOUVELLES LÉGENDES, 
Saint Clair du Rhône, França

El cor va néixer l’any 1973 i està format per uns 70 
cantaires d’edats compreses entre els 18 i els 80 
anys. El seu repertori és molt eclèctic i es renova 
cada any, inclou sobretot obres franceses d’ahir i 
d’avui de diversos estils i universos musicals. Des 
de 1916 la seva directora és Véronique Larose. 
Cada any fan uns 10 concerts on presenten 
cançons contempòrànies, divertides i emotives 
que entusiasmen el seu públic. El cor cuida molt l’escenografia i la recerca constant de la qualitat musical. 
Dins del mateix grup hi ha un Cor d’Homes, un Quintet Harmònic, tenen un pianista en residència, David 
Thevenon, i un responsable tècnic per la part d’esconografia, Raymond Gereys.

CONCERTS CORALS CONVIDADES

THE NEW JERSEY WIND SYMPHONY, 
Ridgewood, New Jersey, Estats Units

Es va fundar l’any 1983 amb la idea de 
proporcionar escenaris de qualitat als  bons 
músics de la zona metropolitana de Nova 
York. Al llarg dels anys, les seves actuacions de 
nivell constant els han portat a la producció de 
dos CDs llançats comercialment, actuacions a 
la costa est i el reconeixement l’any 1996 amb 
el guardó  Sudler Silver Scroll Award de la 
Fundació John Philip Sousa. Realitzen un cicle 
anual de concerts on presenten les millors 
obres de vent per banda, des de clàssics 
lleugers i marxes famoses, fins a composicions d’avantguarda de compositors  contemporanis. La 
qualitat de les seves actuacions ha atret solistes de primer nivell de l’Orquestra Filharmònica de 
Nova York, l’Orquestra Metropolitana de l’Opera, personalitats de ràdio i televisió i altres intèrprets 
i directors de prestigi nacional. També promou l’encàrrec de noves obres i participa activament amb 
les escoles de la zona, oferint oportunitats per a músics escolars amb talent.

 Església del Pi, Barcelona, 21h.

Dimecres, 4 de juliol
CENTURY VOICE CHOIR, Kaohsiung, Taiwan

CORALÍA DEL VIENTO, Adelia María-Córdoba, Argentina

Dijous, 5 de juliol
NEW JERSEY WIND SYMPHONY, Rigdewood, New Jersey, Estats Units

Divendres, 6 de juliol
NOUVELLES LÉGENDES, Saint Clair du Rhône, França

ALTRES CONCERTS

Dimarts, 3 de juliol
Sant Vicenç dels Horts, 21:30 h, Església de Sant Vicenç Màrtir

CENTURY VOICE CHOIR, Kaohsiung, Taiwan

Divendres, 6 de juliol
Sant Pol de Mar, 21:30 h, Església Parroquial de Sant Jaume
CORALÍA DEL VIENTO, Adelia María-Córdoba, Argentina

Jordi Casas (Catalunya) 
Cursà els primers estudis musicals a I’Escolania de Montserrat, i 
posteriorment els continuà a Barcelona, on va estudiar també Dret i 
Filosofia. Fundà la Coral Càrmina, de la que va ser director durant més 
de quinze anys, i dirigí, durant dos cursos, el Cor de la RTVE. Des de 
setembre de 1988 fins a 1998 va exercir com a director musical de l’Orfeó 
Català, sent-ne també el seu director artístic. El setembre de 1990 creà el 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, del que va ser director 

fins al juliol de 2011. Així mateix ha estat al front del Coro de la Comunidad de Madrid des de 
I’any 2000 fins al juliol de 2011. També a Madrid va desenvolupar la seva tasca de director coral 
al front del Coro del Teatro Real, col·laborador habitual de l’Orquesta Sinfónica de Madrid, entre 
els anys 2004 i 2008.

Al front d’aquests conjunts ha dirigit i preparat al voltant de tres mil concerts, tenint oportunitat 
de col·laborar amb els més destacats directors d’orquestra, amb gran varietat de conjunts 
instrumentats i, alhora, conreant tota mena de gèneres i estils.
Ha impartit nombrosos cursos de direcció coral tant a Espanya com a l’estranger, i ha participat 
com a director en els més prestigiosos festivals d’Europa (Espanya, França, Bèlgica, Suïssa, Gran 
Bretanya, Alemanya, Hongria, Itàlia, Eslovènia i Àustria), i també a Israel, Mèxic, Cuba, Guatemala, 
Estats Units, Argentina, Brasil, Xina, Marroc i Japó. L’estiu de 1997 va ser el director de l’European 
Youth Choir de l’Europa Cantat.

Darrerament ha estat director, per segona vegada, del Coro de Radiotelevisión Española des de 
setembre de 2011 fins a l’agost de 2013. Actualment és artista en residència a l’Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León pel que fa a la vessant coral, i col·labora assíduament, com a director convidat, 
amb el Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca.

Cristian Grases (Veneçuela) 
Cristian Grases es va incorporar com a professor a la USC Thornton al 
semestre de tardor de 2010 i actualment és professor associat de música 
coral i director d’orquestra del cor de concerts Thornton de la USC. 
Nascut a Veneçuela, es va llicenciar a la Universitat Simón Bolívar (MM) 
a Caracas, Veneçuela i a la Universitat de Miami (DMA). Anteriorment 
va exercir com a director provisional d’activitats corals a la Universitat 
Central de Washington; professor assistent de música coral a la 

Universitat Estatal de Califòrnia, Los Angeles; i coordinador nacional de cors per EL SISTEMA sota 
el mestre José Antonio Abreu. Ha estat director titular de diverses orquestres. A més, és director 
i compositor guardonat i ha rebut encàrrecs per fer composicions de diverses organitzacions de 
prestigi, i moltes corals interpreten les seves obres.

Ha participat en nombrosos festivals, tallers i activitats com a director convidat a Amèrica del Nord 
i del Sud, Europa, Àsia i Austràlia. També ha presentat sessions en els Simposis Mundials de Corals 
a Dinamarca, Argentina i Corea del Sud. A més, ha fet presentacions en diverses convencions 
regionals i nacionals de l’ACDA. 

Grases va ser elegit membre del Consell d’Administració de la Federació Internacional de Música 
Coral el 2008 i actualment és membre de la Junta Executiva que representa la regió d’Amèrica 
Llatina i el Carib. Va ser el director artístic fundador de l’Orquestra Esperanza Azteca de Los 
Angeles i Amazonia Ensemble. També és director artístic de Meritage Vocal Arts Ensemble. 
Recentment ha iniciat una nova sèrie coral titulada “La música coral d’Amèrica Llatina i el Carib” 
editada per Gentry Publications com a editorial del nou repertori coral llatinoamericà.


