
CONCERT DE CLOENDA

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CANT CORAL
DE BARCELONA
4-10 juliol 2016

51
CONCERTS CORALS CONVIDADES

Preus entrades:

Concerts  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

 Església del Pi, Barcelona, 21h.

DIMARTS, 5 DE JULIOL

MUSICS’SON, Barcelona
CORAL DA CAPO, Barcelona

GRUPO VOCAL OID MORTALES, Buenos Aires, Argentina

DIJOUS, 7 DE JULIOL

CORAL NOVA ÈGARA, Terrassa
HA AMAKIM CHOIR, Beit-Hashitta, Israel

DIVENDRES, 8 DE JULIOL

SCHOLA GREGORIANA DE CATALUNYA
CONCERT FINAL DEL TALLER DE CANT GREGORIÀ

Director: Juan Carlos Asensio

DIMARTS, 5 DE JULIOL

Sant Vicenç dels Horts, 21.30 h, Església de Sant Vicenç Màrtir
HA AMAKIM CHOIR, Beit-Hashitta, Israel

DIMECRES, 6 DE JULIOL

Castellar del Vallès, 21:30 h., Jardins del Palau Torà (Ajuntament)
GRUPO VOCAL OID MORTALES, Buenos Aires (Argentina)

DIJOUS, 7 DE JULIOL

Sant Boi de Llobregat, 21:00 h, Cal Ninyo
GRUPO VOCAL OID MORTALES, Buenos Aires (Argentina)

Palau de la Música Catalana, 21 h.

DISSABTE 9 DE JULIOL

Stabat Mater de Pergolesi
Quintet Arcattia

Orgue: Vicenç Prunés
Dirigit per Josep Vila Jover

Música Romàntica:

 G. Rossini: Quartetto pastorale 
 Ch. Gounod: Priere du soir 
 R. Schumann: Zigeunerleben 
 G. Fauré: Madrigal 
 F. Schubert: An die Sonne

Piano: Eduard Sàez
Dirigit per Jan Schumacher

Migjorn, de Manuel Oltra
Orquestra Simfònica de Joventuts Musicals de Sabadell

Dirigit per Frederic Oller

El Mirador, de Josep Vila Casañas
Orquestra Simfònica de Joventuts Musicals de Sabadell

Dirigit per Joan Company

Participants:

MUSICS’SON, Barcelona
COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ, Granollers

GRUPO VOCAL OID MORTALES, Buenos Aires , Argentina
CORAL NOVA ÈGARA, Terrassa

HA AMAKIM CHOIR, Beit-Hashitta, Israel
VOX LACI, Cascais, Portugal

CANTAIRES DE LA FCEC



DIRECTORS DE TALLERS CORALS PARTICIPANTS

GRUPO VOCAL OÍD MORTALES, Argentina

Després de les diverses 
experiències corals dels seus 
integrants, el grup es funda amb 
aquest nom i sota la direcció 
de Diego Lenger el novembre 
de 2012, amb la intenció de 
treballar especialment repertori 
coral d’arranjaments de música 
folklòrica i popular argentina, 
llatinoamericana i d’altres països. Des de l’any 2014 la formació, integrada per 10 cantaires, 
ha incorporat a Gustavo Marega com a preparador vocal. Des d’aleshores el grup ofereix 
concerts a diverses sales, participant en concerts i festivals nacionals i internacionals, oferint 
concerts en esdeveniments oficials del seu país i altres concerts benèfics.
El grup ha enregistrat l’Himne Nacional Argentí en versió coral a 4 veus amb la intenció 
de donar-lo a conèixer a escoles, centres culturals, ràdios i altres contextos i certàmens 
nacionals. 

HA AMAKIM CHOIR, Israel

El cor, dirigit per Ya’el Wagner 
Avital, va ser fundat l’any 
1980 i està integrat per 
45 cantaires provinents de 
kibbutz i assentaments rurals 
cooperatius, de les valls del 
nord d’Israel. El cor treballa un 
ampli repertori, que inclou des 
de la música del Renaixement 
fins els nostres dies, diversos 
estils i temàtiques, incloent 
composicions de compositors 
contemporanis d’Israel. Han 
participat en diversos festivals internacionals europeus: Dinamarca (1997), Europa Cantat de 
Nevers, França (2000), l’Alta-Pusteria festival del nord d’Itàlia (2003 i 2006), l’Europa Cantat 
d’Utrecht, Holanda (2008), Novi-Sad de Sèrbia (2011) i el Festival Lewandovsky de Berlin 
(2014). El cor participa amb regularitat al Zimrya-festival de Jerusalem cada tres anys.

CORAL NOVA ÈGARA, Terrassa

La Coral Nova Ègara va ser 
fundada el 1998 per Joan 
Martínez Colàs. La Coral ha 
generat una Entitat Coral, 
en la qual actualment també 
s’engloba el Cor Vine i el 
Jazz Cor. Ha participat en 
nombrosos concerts per tota 
la geografia catalana, i també 
a Granada, França i Alemanya. Molt recentment ha compartit un projecte musical amb la 
Cappella Nuova de Sindelfingen (Baden-Württemberg, Alemanya). Ha interpretat un bon 
nombre d’obres del repertori simfònic coral al Palau de la Música, a l’Auditori de Barcelona, 
i al Centre Cultural i a l’Auditori Municipal de Terrassa. Des del curs 2011/12 Raimon Romaní 
n’és el director.

MUSICS’SON

Musics’son, és el cor de cambra per a 
veus blanques de l’Escola de Música 
Musics’son. El cor es dedica especialment 
a descobrir i donar a conèixer la música 
per a veus de dona de tots els autors, 
èpoques i procedències. Inicià el seu camí 
el setembre del 2004 i fou fundat per la 
Sheila Garcia i l’Ivan Prades. En els seus 
dotze anys de vida, ha realitzat concerts 
a Mallorca i Milà (Itàlia). Ha col·laborat 
amb l’orquestra Arcambra de Barcelona 
en la interpretació de l’obra Stabat mater de G.B Pergolesi, Spatzen messe i Rèquiem 
de W.A.Mozart. En col·laboració amb el compositor i pianista Gerard López ha realitzat 
un concert monogràfic amb músiques per a cor femení, infantil i juvenil, acompanyades 
pel mateix compositor. Ha realitzat concerts arreu de Catalunya i col·labora amb diversos 
ajuntaments de Catalunya en actes sobre la defensa i la igualtat de la dona. Ha realitzat 
concerts/intercanvi a Wavre (Bèlgica) i a l’Alguer (Sardenya). 

CORAL DA CAPO 

És un grup de joves amb ganes 
de gaudir de la música i de fer 
gaudir a qui vulgui escoltar. És 
un projecte nascut a finals del 
2011 de la iniciativa d’un grup 
de joves, actius i amants de la 
música, amb ganes de fer música 
en contacte amb el teixit local del 
barri i de la ciutat. És constituïda 
com a associació sense ànim de 
lucre, i basada en els principis de 
l’assemblearisme. Musicalment, 
Da Capo pretén ser un projecte 
actual i divers. Des de la formació clàssica, que els porta a treballar obres des del 
Renaixement fins al Romanticisme, passant per la música religiosa barroca, abordant 
el repte de treballar també a fons des de músiques d’altres cultures fins la música 
coral dels nostres dies. Damunt de l’escenari, Da Capo treballa amb una proposta 
coreogràfica dinàmica i adequada al tipus de repertori, donant lloc a representacions 

i espectacles diversos.

SCHOLA GREGORIANA DE CATALUNYA

La Schola Gregoriana de 
Catalunya és un grup de 
quinze cantaires que conrea el 
cant gregorià amb la voluntat 
d’aconseguir la màxima fidelitat 
interpretativa sota la direcció de 
Ramon Vilar i Herms.
Va iniciar les seves activitats el 
19 d’abril de 2009 participant 
en les Misses Polifòniques de la 
Basílica dels Sants Just i Pastor 
de Barcelona. Ha estat convidada per Televisió de Catalunya a fi de divulgar el cant 
gregorià en el programa cultural Nydia (09/01/2010). 
La Schola Gregoriana de Catalunya ha participat en totes les trobades generals 
organitzades pel Departament de Cant Gregorià de la FCEC així com en nombroses 
audicions per tot Catalunya. La Schola Gregoriana de Catalunya és membre del 
Departament de Cant Gregorià de la FCEC.

Josep Vila Jover (Catalunya) 
Nascut a Granollers el 1970. Estudia direcció coral amb Enric Ribo, 
Conxita Garcia i Christian Grube. És el Director artístic de la Societat 
Coral Amics de la Unió, una prestigiosa escola coral de Granollers que 
compta amb més de sis-cents alumnes i deu cors en actiu. En aquesta 
institució dirigeix el Cor infantil Amics de la Unió, format per 60 veus 
blanques, considerat un dels millors cors de nens d’Europa. Han rebut 
diversos premis en competicions internacionals com la Silver Rose el 

2013 al Concurs Let the Peoples Sing! de la European Broadcasting Union. Actuen regularment 
en les temporades estables del Teatre Auditori Granollers, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori 
de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu col·laborant amb reconeguts directors com Robert King, Manel 
Valdivieso, Álvaro Albiach, Jordi Savall, Pablo González o Rubén Gimeno.

Jan Schumacher  (Alemanya) 
És professor de direcció coral al College of Church Music a Rottenburg, 
director musical de la Goethe University a Frankfurt/Main, director de 
la Camerata Musica Limburg i del cor de la TU Darmstadt. Inicia la seva 
formació musical a la Catedral  de Limburg cantant al Boys Choir i més 
tard al State Youth Choir de Rhineland-Palatinate. Llicenciat en Magisteri 
Musical i Filologia Germànica a la Johannes Gutenberg University de 
Mainz. Va estudiar direcció coral amb Wolfgang Schäfer a la Universitat 

de Música i Arts Escèniques de Frankfurt. També imparteix cursos per a cantants i directors per 
tot Europa, Islàndia, Turquia, Argentina, Veneçuela i EUA. Compagina la seva tasca de director 
artístic, musical i de pedagog amb la de coeditor de diverses col·leccions corals. És vicepresident 
de l’Associació Coral Europea Europa Cantat. 

Joan Company  (Illes Balears) 
És un dels directors amb més presència en els circuits corals més destacats 
d’Espanya. Llicenciat en Història General, estudià direcció coral amb P. 
Cao, M. Cabero i O. Martorell. Des de l’any 1999 és el director artístic 
del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, amb el qual ha preparat un 
extens i variat repertori simfonicocoral i a capella. La seva faceta coral més 
reconeguda és la de director-fundador de la Coral Universitat de les Illes 
Balears (1977), amb la qual ha aconseguit importants reconeixements. 

Ha rebut el Premi Rotary Mallorca (Humanitats 1995-96) i el Premi Rotary Ramon Llull (2011), per 
«l’extraordinària tasca d’ensenyament i divulgació de la música coral», i el Premi Gabriel Alomar 
2001, de l’Obra Cultural Balear. Recentment, amb Poema Harmònic, ha enregistrat la Missa de Pau 
Villalonga (+1609), primer Mestre de Capella de la Catedral de Mallorca.

 Juan Carlos Asensio  (Espanya) 
Format en Cant Gregorià i Música Litúrgica a l’Escolania de Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, al Conservatorio Superior de Madrid (Piano, Flauta 
Travessera, Direcció de Cor i Musicologia) i a l’Abadia de Solesmes. 
Col·laborador del Répértoire International des Sources Musicales (RISM) i 
de l’Atêlier de Paléographie Musicale. Ha estat professor de Musicologia 
al Conservatori Superior de Música de Salamanca i actualment es 
professor a l’ESMuC i al RCSMM (Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid).  És director de Schola Antiqua i membre del Consiglio 

Direttivo de l’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, president de l’AHisECGre 
(Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano), investigador del CILengua, membre 
del grup d’estudi Bibliopegia i editor de la revista Estudios Gregorianos.


