


SALUTACIÓ

Dono la meva calorosa benvinguda a tots els 
participants en aquesta edició del Festival Internacional 
de Cant Coral de Barcelona i alhora, amb motiu del 
seu 50è aniversari, expresso el meu reconeixement 
als organitzadors que l’han fet possible des de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals.

Cinquanta anys d’existència d’una entitat o d’un 
esdeveniment singular demostren l’oportunitat i 
l’encert que van tenir aquelles persones que l’any 
1964 van decidir tirar endavant amb l’il·lusionant 
projecte de fer realitat el Festival Internacional. Cinc 
dècades després, hi han pres part 400 corals de 55 
països d’arreu del món i més de 160 catalanes.

Heu fet país, l’heu donat a conèixer i, segurament, 
sou un clar exemple de dinamisme de la societat 
civil i de l’associacionisme, que a Catalunya 
celebrem en el marc del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, el 4 de juny. Aquesta data no està triada 
a l’atzar, sinó que fou un dia com aquest de 1864 
quan va començar el Festival Euterpe que va acollir 
a Barcelona dos mil cantaires d’arreu del país, sota 
la direcció de Josep Anselm Clavé.

El cant coral, doncs, a casa nostra és un corrent 
de fons que va aparellat a una sèrie de valors que 
tenen a veure amb la solidaritat, la defensa de 
la llengua i de la nostra identitat i que, per tant, 
constitueix un element de cohesió social de primer 
ordre.

És un orgull per al nostre país de ser amfitrions d’un 
esdeveniment d’aquesta naturalesa, però alhora és 
també una oportunitat per donar-nos a conèixer 
i difondre la nostra identitat, expressió també de 
la nostra voluntat europeista i cosmopolita, que 
entén la cultura com a element integrador entre les 
nacions.

Us desitjo que gaudiu plenament de tots els 
actes que heu preparat. L’estrena de quatre obres 
encarregades especialment per celebrar l’aniversari, 
la germanor d’aplegar diferents cantaires de 
diferents corals i l’atractiu de la ciutat fan presagiar 
que continuareu obtenint l’èxit que us mereixeu.

Moltes felicitats!

Artur Mas
Molt Honorable President de la Generalitat 
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SALUTACIÓ

Al mes de juliol, la ciutat de Barcelona es converteix 
en l’escenari d’un gran esdeveniment musical de 
referència mundial. Arriba a la nostra ciutat una 
nova edició del Festival Internacional de Cant Coral. 

Aquest esdeveniment que té com a protagonista 
l’instrument més antic de tots i d’una gran força 
expressiva, enguany té una especial rellevància 
perquè assoleix l’edició número cinquanta. 

El Festival Internacional de Cant Coral alberga 
un munt d’al·licients: permet donar a conèixer la 
nostra música i la nostra cultura fronteres enllà, 
i contribueix decisivament a que cantaires d’un 
grapat de països estrenyin llaços entre ells, a través 
d’aquest llenguatge preciós i universal, basat en la 
combinació de sons, que és la música. A més, posa 
de manifest el resultat que s’aconsegueix amb la 
suma d’esforços, de sopranos, contralts, tenors i 
baixos (i la batuta del director). 

La cultura és un bé comú i un gran element 
integrador i de cohesió social. A més, la música 
és un ingredient bàsic del caràcter integrador i de 

ciutat d’acollida de Barcelona. Quants músics han 
vingut de fora per tocar una temporada... i s’hi han 
quedat! 

Us desitjo que gaudiu molt d’aquesta nova edició 
del Festival Internacional de Cant Coral, i expresso 
la meva felicitació i agraïment als organitzadors, 
la Federació catalana d’Entitats Corals, que fan de 
Barcelona un magnífic punt de trobada de cantaires 
d’arreu del món. 

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

SALUTACIÓ de
L’AJUnTAMenT de BArCeLonA

per LA 50a edICIÓ deL FeSTIvAL



PRESENTACIÓ dE LA FCEC

Sí, el nostre festival és un dels més antics que es fan a casa 
nostra i un dels més antics en l’àmbit coral que es fan arreu 
de món.

Sempre que celebrem un aniversari és un moment per mirar 
endarrere i també per somiar en el futur.

Des d’aquell setembre de l’any 1964 fins ara el Festival ha 
canviat de nom, de dates, de dies de durada, de format, 
de filosofia, de llocs de celebració, d’organitzadors..., 
però sempre ha tingut en compte uns principis que han 
fet que cents de cors i milers de cantaires d’arreu del món 
volguessin participar en aquest esdeveniment. 

Perquè el cant coral és una activitat col·lectiva on persones 
de diferents parles, cultures, orígens, religions, estudis, 
formació, treballs, situació econòmica poden compartir la 
seva passió, oferint a la societat, a través de la seva veu 
–que és el millor instrument musical que existeix– i del 
seu esforç, l’important patrimoni immaterial que al llarg 
de la història s’ha anat creant i s’està creant cada dia: el 
repertori coral. I això, des de les bases d’un treball constant 
de formació i de millorament tècnic, d’un treball associatiu 
i integrador en què no hi ha ningú imprescindible però 
tothom és necessari, d’un espai d’intercanvi d’experiències 
i d’enriquiment personal i col·lectiu, i de la realitat que el 
cant coral no té fronteres.

I mirant enrere, i en primer lloc, hem de donar les gràcies a 
totes les persones i institucions que al llarg d’aquests anys 
han fet possible la realització d’aquest festival. Evidentment 
la llista és molt llarga. En destacaré només algunes de les 
que han estat fonamentals: Aquest Festival Coral va néixer 
a redós del Districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona, 
a proposta de persones vinculades al món coral. En aquells 

anys difícils de desert cultural i d’aires polítics adversos, el 
Sr. Antoni Cañellas Sidós, regidor del districte, va creure en 
el projecte i no només hi va donar suport, sinó que des del 
Districte el van organitzar els primers anys. Pel que fa al 
món coral, el nostre profund reconeixement al que en va ser 
l’ànima durant moltíssims anys: Josep Maria Castelló. Sense 
ell aquest Festival no existiria.

En segon lloc, hem d’agrair a totes les corals i cantaires la 
seva participació, en força casos en diverses ocasions. Aquí 
només destacaré una coral, que malauradament no hi va 
poder participar: l’Orfeón Universitario de la Universidad 
Central de Veneçuela. L’avió amb què venien l’any 1976 es 
va estavellar a les Açores en mig d’una forta tempesta i hi 
van morir els 68 passatgers.

I en tercer lloc. Vull destacar la importància que aquesta 
activitat –no exempta de problemes, reticències i 
polèmiques polítiques i lingüístiques durant els primers 
anys– ha comportat:

- la visita de cors d’altres països amb l’enriquiment 
que comporta poder escoltar música coral d’altres 
regions, cultures i nivells i conèixer directors d’altres 
països
- la possibilitat de treballar amb directors de referència 
internacional
- la internacionalització dels cors catalans en entrar en 
contacte amb cors d’altres països que han comportat 
sortides d’intercanvi
- la difusió i projecció internacional del cant coral 
català
- la projecció internacional de directors catalans
- la possibilitat d’interpretar grans obres corals
- la composició de noves obres corals destinades a ser 
interpretades en els concerts de cloenda
- haver fet de Barcelona una ciutat referent en la 
música coral mundial
- l’organització de concerts dels cors participants a 
altres poblacions catalanes amb el benefici que això 
comporta per als nostres cors i haver originat el Festival 
Catalunya Centre que es celebra a les poblacions de 
Castellbell i el Vilar i Puig-reig i que aquest any arriba 
a la 36a edició
- donar a conèixer Catalunya, la nostra llengua, la 
nostra cultura i el nostre patrimoni i molt especialment 
el de la ciutat de Barcelona

 
Ara toca mirar cap al futur i treballar per les futures 
edicions. Des de la FCEC ja estem treballant en l’edició 51a 
i també, junt amb la Federació Internacional per la Música 
Coral (IFCM), en l’organització de l’11è Simposi Mundial de 
Música Coral, que tindrà lloc del 22 al 29 de juliol de l’any 
2017 a Barcelona.

Esperem continuar comptant amb la vostra col·laboració i 
que tots –cors, cantaires i públic– participeu en aquest 50 
Festival i en gaudiu.

Montserrat Cadevall
Presidenta de la Federació

Catalana d’Entitats Corals (FCEC)

eL FeSTIvAL
InTernACIonAL de 

CAnT CorAL de
BArCeLonA ArrIBA

A LA 50a edICIÓ!



dIRECToRS dELS TALLERS '15

eLISendA CArrASCo 
(CATALUnyA)
Estrena de quatre obres 
d’encàrrec per celebrar 
el 50 aniversari als 
compositors: Albert 
Carbonell, Albert 
Guinovart, Feliu Gasull
i Bernat Vivancos

Nascuda a Barcelona, Elisenda Carrasco inicià 
els seus estudis musicals al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona on obtingué 
els Títols Superiors d’Harmonia, Composició 
i Instrumentació, i Direcció d’orquestra amb 
Josep Soler i Salvador Mas respectivament. 
També va finalitzar el grau Superior de 
Pedagogia en l’especialitat de direcció coral, 
obtenint les màximes qualificacions. En el 
camp de la direcció coral ha treballat entre 
d’altres amb S.Johnson, L.Heltay, J.Prats, 
P.Cao, H.Rilling i F.Bernius, així com també 
amb els mestres G.Hollerung i J.Frihsmund, 
becada per Musica Mundi a Alemanya. 
Paral·lelament sempre ha continuat els seus 
estudis de cant.
Elisenda Carrasco ha focalitzat el seu treball en 
l’ensenyament de la direcció coral i el treball 
vocal amb els infants i joves. Fa 25 anys que 
es dedica al món de la pedagogia, destacant 
la seva tasca en el Conservatori Superior de 
Música del Liceu i l’Escolania de Montserrat. 
La formació de directors en cant coral infantil 
ha estat un dels àmbits que més ha aprofundit 

i desenvolupat. Per aquest motiu és convidada 
regularment a impartir cursos i tallers per tot el 
món (Europa, Àsia i Llatinoamèrica).
És la directora artística i musical d’“Òpera a 
Secundària”, activitat que organitza el Gran 
Teatre del Liceu. I col·labora habitualment amb 
el Servei Educatiu de L’Auditori de Barcelona, 
en espectacles educatius, participant en 
la formació de docents que participen en 
les activitats, i dirigint i creant concerts. 
Coodirigeix l’activitat Cantània, on actualment 
hi participen més de 41.000 escolars.
Ha estat durant 17 anys la directora musical 
del Cor infantil de l’Orfeó Català, Palau de la 
Música Catalana.
Actualment, i des de fa més de vint anys 
dirigeix el Cor infantil de St.Cugat, on 
desenvolupa també tasques de pedagogia 
dins del marc d’Aula de So, i el cor femení 
Voxalba, especialitzat en música del s.XX-XXI.
Des de la temporada 2013-2014 és la 
directora artística del cor Lieder Càmera de 
Sabadell, repte que ha assumit amb molta 
energia i il·lusió.

SALvAdor BroTonS 
(CATALUnyA)
Brotons dirigeix les seves 
obres Cant per un vell poble 
i Ian rara micant sidera amb 
acompanyament de banda

Compositor, director i flautista. Actualment 
viu a Barcelona, treballa principalment a 
Catalunya, a Espanya i als Estats Units.
Salvador Brotons va néixer a Barcelona en 
una família de músics. Va estudiar flauta 
amb el seu pare i va continuar els seus 
estudis al Conservatori Superior de Música 
de Barcelona, obtenint els títols superiors 
de flauta, composició i direcció d’orquestra. 
El 1985 va ser guardonat amb una beca 
Fullbright i es traslladà als Estats Units, on 
va obtenir el seu Doctorat en Música de la 
Florida State University.
Com a compositor, ha escrit més de 
125 obres, principalment per a conjunts 
orquestrals i de cambra. Ha rebut 16 premis 
de composició i també ha rebut nombrosos 
encàrrecs, i diverses de les seves obres han 

estat editades i gravades en CDs a Europa 
i els EUA sota segells com EMI, Auvidis, 
Albany Records, Naxos, Claus, RNE, etc.
Ha estat el director musical de l’Orquestra 
Simfònica de Vancouver (W A) des de 
1991. També ha estat el director titular de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès (1997-2002 
i 2009-2013) i l’Orquestra Simfònica de 
Balears a Palma de Mallorca (1998- 2001). 
Des de setembre de 2008, és el director 
musical de la Banda Simfònica de Barcelona.
Actualment combina una intensa agenda 
com a director d’orquestra i compositor.

Karmina Šilec ha portat frescor i originalitat 
al món de la música vocal, obrint nous 
espais d’expressió, de persuasió, d’intensitat 
de l’experiència, i de comunicació. Amb 
el seu concepte únic “Choregie” obre 
espais artístics més amplis en el camp del 
teatre musical vocal. Els seus projectes són 
provocatius, atrevits; les seves idees trenquen 
tabús, tant els de la societat com els de la 
música.
Treballa com a directora d’escena, directora, 
intèrpret vocal, assessora de repertori 
i entrenadora del mètode choregie; i 
té projectes amb CarminaSlovenica, 
¡Kebataola!, Ràdio Symphony Orchestra 
d’Eslovènia, Eslovènia Opera i el Ballet 

Nacional, i amb molts altres conjunts d’arreu. 
Les seves produccions s’han realitzat a tot el 
món en els millors escenaris i festivals d’art 
i música.
KarminaŠilec ha rebut més de 20 primers 
premis internacionals, entre els quals el 
prestigiós ITI - Music Theatre Now, premi 
en la categoria “Música més enllà de 
l’Òpera” i premi Robert Edler per la seva 
contribució al moviment coral mundial. 
Realitza conferències en universitats i 
simposis, participa com a membre del 
jurat en concursos i és la directora artística 
del nou teatre musical Choregie i de 
CarminaSlovenica.

KArMInA SILeC 
(eSLovènIA)
CHoREGIE: Noves formes 
d’art coral, per veus 
femenines



ConCerTS

ConCerTS
CorALS ConvIdAdeS 

Església del Pi, Barcelona, 21h.

DIMECRES, 8 DE JULIOL
RAUMA MUSIKKSKOLES UNGDOMSKOR, d'Åndalsnes (Noruega)

SCHOLA JUVENIL DE VENEZUELA, de Caracas (Veneçuela)

DIJOUS, 9 DE JULIOL
ESCOLANIA DE TOMARES, de Sevilla (Andalusia)
YOUTH CHOIR LIRICA, de Genk (Flandes-Bèlgica)

DIVENDRES, 10 DE JULIOL
MULTIKULTICHOR, de Bonn (Alemanya)

SERENAS YOUTH CHOIR, de Ankara (Turquia)

DIUMENGE, 12 DE JULIOL
TEXAS YOUTH ORCHESTRA AND CHOIR, de Texas (EUA)



ALTreS ConCerTS 

DIMARTS, 7 DE JULIOL
Sant Vicenç dels Horts, 21.30h, Església de Sant Vicenç Màrtir

YOUTH CHOIR LIRICA, de Genk (Flandes-Bèlgica)

DIJOUS, 9 DE JULIOL
Prats del Lluçanès, 21.30 h, Jardí “Cal Bach”

SERENAS YOUTH CHOIR, de Ankara (Turquia)

DIVENDRES, 10 DE JULIOL
Sant Boi de Llobregat, 21.00h., Cal Ninyo

RAUMA MUSIKKSKOLES UNGDOMSKOR, d'Åndalsnes (Noruega)

Casserres, 21.30h, Església Parroquial
ESCOLANIA DE TOMARES, de Sevilla (Andalusia)

Castellar del Vallès, 21.30h, Jardins del Palau Torà (Ajuntament)
SCHOLA JUVENIL DE VENEZUELA, de Caracas (Veneçuela)



ConCerTS

ConCerT de CLoendA 

Palau de la Música Catalana, 21 h.
Dissabte 11 de juliol

QUATRE ESTRENES PER CELEBRAR EL 50 ANIVERSARI
Bernat Vivancos: La Lumière du nord

Albert Carbonell: Sud
Albert Guinovart: Emily Sparks

Feliu Gasull: Canticel
Directora: Elisenda Carrasco

SALVADOR BROTONS DIRIGEIX LES SEVES OBRES
Cant per un vell poble
Iam rara micant sidera

CHOREGIE: NOVES FORMES D’ART CORAL
Directora. Karmina Silec

Participants:
ESCOLANÍA DE TOMARES de Sevilla (Andalusia)

MULTIKULTICHOR de Bonn (Alemanya)
RAUMA MUSIKKSKOLES UNGDOMSKOR d’Åndalsnes (Noruega)

SCHOLA JUVENIL DE VENEZUELA de Caracas (Veneçuela)
SERENAS YOUTH CHOIR, Ankara (Turquia)

YOUTH CHOIR LIRICA de Genk (Flandes-Bèlgica) 
CORAL SANT JORDI de Barcelona

CORAL SELLARÈS de Gavà
PAX COR DE CAMBRA de Sabadell

CANTAIRES DE LA FCEC



ConCerTS eXTrAordInArIS
deL 50 AnIverSArI 

20 de juny, 19 h.
Petit Palau del Palau de la Música

Coral Càrmina de Barcelona
Cor Ariadna de l’Agrupació Cor Madrigal

Presentació de l’11 Simposi Mundial de Música Coral 2017 a Barcelona

12 de juliol, 11 h.
Teatre de Sarrià, Barcelona
Schola Juvenil de Veneçuela

Concert final del Curs Superior amb Robert King, alumnes i cor del curs

18 de juliol, 21 h.
Basílica de Santa Maria de Montserrat

MISSA DE SANTA CECíLIA DE CHARLES GOUNOD
Agrupació Coral Matadepera · Cor Americantus de La Garriga

Coral Ariadna de La Garriga · Coral Càrmina de Barcelona
Coral Estel de Gironella · Coral Mixta d’Igualada · Cantaires de la FCEC

Director: Daniel Mestre

20 de juliol, 21 h.
Església de Sant Gaietà de Barcelona

El Café Chorale de Costa Rica
Coro de Jóvenes de Madrid



El cor de joves Lirica de Bèlgica va ser fundat l’any 1972, 
amb el principal objectiu de cantar la missa setmanal a 
l’església parroquial de Bret a Genk, així com per cantar 
en casaments, funerals i celebracions. Sota la direcció del 
seu director actual, Jos Venken, s’ha convertit en un cor 
molt apreciat, i ha obtingut prestigiosos premis arreu, 
com per exemple el primer premi summa cum laude al 
Festival Europeu de Música per a Joves a Neerpelt. El cor 
s’ha presentat dues vegades al Palau Reial de Brussel·les, 
ha fet gires de concerts per la majoria de països europeus 
i també al Japó. El 2002 Lirica va guanyar el primer premi 
en la categoria de Cors Juvenils al concurs flamenc ‘Cor 
de l’Any’, i tres diplomes d’or en el concurs coral a Bad 

Ischl, Àustria. Al ‘Coral Internacional Kathaumixw 2004’ 
a Powell River del Canadà i en el ‘Festival Internacional 
Seghezzi 2005’ a Gorizia el cor va guanyar un segon premi. 
El 2006 va tornar a guanyar el premi cum laude a Neerpelt 
i va guanyar el primer lloc en la competició provincial de 
Limburg en totes les categories. El 2007 el cor va obtenir el 
primer premi en el Festival Internacional i Concurs “Joves i 
Música de Viena”. El 2012 Lirica va representar no només 
Bèlgica, sinó també Europa, al Festival Coral Internacional 
Ihlombe a Sud-àfrica, i va fer una gira de concerts amb 
cors de Sud-àfrica, Nova Zelanda, Austràlia i Estats Units 
d’Amèrica.

El Rauma Musikkskoles Ungdomskor (cor juvenil de l’escola 
de música Rauma) ve de Åndalsnes, un lloc petit i bonic a 
la costa nord-oest de Noruega, amb fiords profunds i altes 
muntanyes. El cor està format per les noies més grans del 
Cor de l’Escola de Música de Rauma. El cor està obert a 
tothom i no es fan audicions. El cor va ser fundat l’any 1980 
per Torkil Klami, que encara n’és el director.
Durant aquests 35 anys el cor ha realitzat concerts 
i gires a Noruega i en tots els altres països nòrdics. Han 
fet enregistraments de ràdio, i moltes actuacions, des de 
concerts en festivals de rock, concerts de música clàssica o
concerts en esglésies. En els últims 10 anys el Cor ha estat al 

festival “Cantat Alpe-Adria” a Itàlia en cinc ocasions.
El director Torkil Klami, va néixer a Finlàndia, però es 
va traslladar a Noruega quan era jove. Es va formar al 
Conservatori de Música d’Oslo i treballa com a director 
a l’Escola de Música i Cultura de Rauma. Ha dirigit 
diversos cors d’arreu de Noruega, i alguns d’ells han 
assolit importants premis en competicions nacionals i 
internacionals. També ha realitzat molts seminaris i cursos 
per cors arreu de Noruega.

CoRALS PARTICIPANTS

yoUTH
CHoIr LIrICA
de Genk
(Flandes-Bèlgica)

rAUMA
MUSIKKSKoLeS 
UnGdoMSKor
d’Åndalsnes (noruega)



El cor es fa formar l’any 2009 amb el suport del Ministeri 
de Cultura turc. A partir de l’any 2014 el cor ha continuat 
les seves activitats sota el patrocini d’una empresa privada, 
Seranas. Des de la seva creació, el cor ha estat dirigit 
per la professora Ahter Destan. Amb un nou concepte i 
comprensió de l’art i de la música, el cor té com a objectiu 
arribar al nivell dels millors cors juvenils, per promoure la 
música i fer gaudir al màxim el seu públic. Entre els diversos 
guardons i activitats destaquem els següents: l’any 2009 
guanya el segon premi de cor i primer premi de direcció 
al 1r Concurs Coral Internacional Antalaya; l’any 2010, 
al festival de Neerpelt (Bèlgica) guanya el primer premi 
“Summa cum laude”; l’any 2011 al 3er Concurs Coral 

Internacional Antalaya, guanya el 1r premi, el premi al 
Millor Director, i el Gran Premi (juntament amb Chamber 
Singers Manila - Quezon / Filipines); l’any 2014 al festival 
de Varna (Bulgària), guanya el segon premi.
Ahter Destan va néixer a Bulgària, i va completar la seva 
formació musical amb la medalla d’or a l’Acadèmia 
Nacional de Música de Sofia en Direcció Coral. En emigrar 
a Turquia, va assolir el grau acadèmic de Professor Associat. 
Va fundar el cor ANKAPELLA amb qui va participar i guanyar 
en diferents festivals i concursos arreu. A més de les seves 
activitats com a directora d’orquestra, Ahter Destan també 
ha fet classes en diferents universitats de Turquia.

La Schola Juvenil de Venezuela és un grup coral format 
per joves d’entre 12 i 24 anys, i que des de la seva creació 
l’any 2006 ha comptat amb el patrocini de la Fundació 
MMG, una institució que ha contribuït en l’enfortiment 
i desenvolupament del programa Construir Cantando. 
El grup de joves cantaires que el formen és el resultat de 
proporcionar una educació des de molt jove, juntament 
amb la formació d’una nova generació de directors de cor 
que és un dels seus principals objectius. La seva directora 
és Luimar Arismendi. A partir de juliol de 2007, la Schola 
Juvenil va començar la seva carrera internacional com a 
part del projecte “Niños Cantores de los Andes”, amb la 
realització d’una reeixida gira a Normandia, França, per 
participar en el prestigiós Festival “Polyfollia”. El 2008 
va ser convidat a participar al Festival amb motiu de la 

celebració dels 90 anys d’Eric Ericson. Aquest tour va 
incloure presentacions a Malmö, Göteborg i Estocolm. El 
2010 la Schola Juvenil va assistir com a convidat especial de 
l’edició XX de Choralies, de Vaison-la-Romaine, participant 
al concert inaugural. El 2011, CECODAP va atorgar el premi 
“Rafael Ángel García” a la Schola Juvenil de Veneçuela per 
la seva tasca a favor dels adolescents i joves, així com la 
difusió de la música coral veneçolana. Al març de 2013, 
la Schola Juvenil de Veneçuela va assistir a la setena edició 
del Festival Coral ‘AMERICA CANTAT’ a Bogotà, Colòmbia, 
participant al concert d’obertura juntament amb altres 
cors. Al juliol de 2013, juntament amb el grup Orfeón 
Universitario Simón Bolívar i l’Orquestra Simfònica Juvenil 
de Chacao va interpretar els Chichester Psalms de Leonard 
Bernstein, sota la direcció de Maria Guinand.

CoRALS PARTICIPANTS

SerenAS
yoUTH CHoIr

Ankara
(Turquia)

SCHoLA JUvenIL 
de veneZUeLA

Caracas
(veneçuela)



Cor de veus blanques fundat a l’Escola de Música Albéniz 
l’any 2005.
L’Escola està estructurada en una secció infantil i una secció 
juvenil. El seu repertori comprèn cançons sacres, populars, 
i infantils de diferents veus, estils i compositors d’arreu del 
món. Des de la seva formació ha fet concerts en importants 

espais de Sevilla. L’any 2011 va actuar juntament amb 
“Les petits Chanteurs de Saint Marc” i forma part d’un 
programa de la Diputació de Sevilla portant el seu art a 
diferents indrets de la província. Des del 2011 organitza la 
seva pròpia trobada d’Escolanies, juntament amb un curs 
de direcció de corals infantils. L’any 2012 va enregistrar el 
seu primer CD. L’any 2013 va participar al festival “Corearte 
Lyon”.
La directora del cor és María Elena Gauna. Nascuda a 
Corrientes, Argentina, s’inicia en la música de la mà del seu 
pare, i segueix amb estudis de guitarra completant la seva 
carrera realitzant el 1r. Master de Guitarra e Interpretación 
Musical de Extremadura. Paral·lelament a la seva activitat 
com a guitarrista es dedica al cant i a la direcció coral. El 
2013 es llicencia com a directora de cor pel Conservatori 
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Ha dirigit 
diversos cors a l’Argentina i a Espanya.

Fundada l’any 2005, per Deborah Perkins i Desiree Overree, 
l'Orquestra i Cor Juvenil de Texas (TYOC) és una organització 
formada per estudiants de secundària i estudiants de 
música en edat universitària de tot l'Estat, amb la finalitat de 
participar en una gira europea de concerts. Cada estudiant 
se selecciona en base al seu nivell musical, el seu caràcter i 
el seu desig  d'aprendre més sobre les diferents cultures del 
món.  El conjunt es reuneix en un stage de treball intensiu 
per treballar el programa de concerts. El tour de 2015 inclou 

Barcelona, Arles, Carcassona, Dordogne, Normandia i París 
(França). Gires anteriors els han portat a Roma, Florència, 
Salzburg, Innsbruck i Viena, (2006), Praga, Viena i Budapest 
(2009) i les Illes Britàniques (2012). L’organització del TYOC 
s’esforça per proporcionar als estudiants l’oportunitat  
d'una educació musical de qualitat, de conèixer altres 
cultures, i de compartir el llenguatge universal de la música 
amb els seus amics europeus.

eSCoLAnÍA 
de ToMAreS
Sevilla
(Andalusia)

TeXAS yoUTH
orCHeSTrA
And CHoIr
Texas
(eUA)

CoRALS PARTICIPANTS



El cor es va fundar l’any 2001 amb l’objectiu de crear un 
espai en què persones de diferents cultures que conviuen 
a Bonn i els seus voltants poguéssin reunir-se i compartir 
cançons d’arreu del món - la música com una forma de 
comprensió internacional! L’any 2006 va rebre el premi 
ciutadà “Per a mi, per a nosaltres, per Bonn”. Des de 
la seva fundació, el cor ha estat capaç d’atraure molts 
nous cantaires i actualment està format per al voltant 
de 80 membres de 18 països diferents. El seu repertori 
inclou música tradicional, així com música moderna, 
preferentment per a veus mixtes en l’idioma original. 
És objectiu declarat del cor de cantar una cançó del país 
d’origen de cadascun dels seus membres. El cor realitza 
concerts regularment a l’àrea de Bonn, ha actuat a la seu de 
les Nacions Unides, i actua sovint a l’aire lliure, en activitats 
com per exemple “Dia d’Intercanvi Intercultural” de la 
Ciutat de Bonn, i també participa regularment concerts per 

recaptar fons per a diferents projectes i iniciatives socials. 
També ha realitzat gires de concerts a l’estranger: a Creta 
el 2005, la participació en un festival internacional de cors 
a Praga el 2006 i gires de concerts a Polònia el 2008, a 
Alsàcia el 2009, a Eslovènia el 2012 i Bèlgica el 2013. Des 
de gener de 2008 Irina Brochin és la directora del cor. Va 
néixer a Moscou. Va estudiar al Conservatori de Moscou i a 
l’Escola Superior d’Educació de Moscou, i al mateix temps, 
cantava en diferents cors. El 1991, el Oelberg Gymnasium 
de Königswinter va convidar a ella i al seu marit Pavel 
per fer classes de música i van fundar el cor de l’escola 
conegut com Schedrik Cor, ara un dels millors cors infantils 
d’Alemanya. Irina dirigeix diversos cors a la regió de Bonn, 
i sovint és demanada com a entrenadora de veu i directora 
de taller. També és cantant, fa classes de cant individuals i 
treballa a l’escola de música de Bonn.

MULTIKULTICHor
de Bonn

(Alemanya)

CoRALS PARTICIPANTS

La Coral Sant Jordi nasqué l'any 1947 d'un grup d'amics 
animats per Oriol Martorell, que des de l'inici n'assumí 
la direcció i encapçalà no tan sols una manera personal 
d'entendre i interpretar la música, sinó també una 
determinada projecció social del fet musical, vinculada i 
compromesa amb el moment històric del país.
Per a la Coral Sant Jordi, l'aportació d'Oriol Martorell ha 
estat essencial: va ser l'ànima i el dinamitzador d'una línia 
coral de plena vigència de la qual donen idea les seves 
paraules: " [...] ho hem volgut cantar tot. Des de melodies 
medievals gregorianes o del Llibre Vermell de Montserrat, 
fins a música de jazz, sense oblidar els grans músics de tots 
els temps." 
Amb aquest esperit eclèctic, combinat alhora amb un 
compromís amb la música catalana, la Coral posseeix una 
llarga trajectòria de difusió musical, que ja compta amb més 

de 1.800 concerts interpretats a Catalunya, l’Estat espanyol 
i d’altres països europeus, i que l'ha dut a col·laborar amb 
directors i compositors del prestigi de Sergiu Celibidache, 
Eduard Toldrà, Duke Ellington, Antoni Ros Marbà, Sergiu 
Comissiona, Laszlo Heltay, Edmon Colomer, Laurence 
Foster i Lluís Llach, entre d'altres.
Després de més de seixanta-cinc anys, la Coral Sant Jordi 
continua fidel a la seva orientació inicial de transmetre el 
patrimoni de la música coral amb el màxim rigor tècnic i 
artístic a un públic el més ampli possible. Projectada al futur 
des de l'experiència, manté viva la il·lusió per superar els 
reptes que planteja el panorama actual del cant coral, amb 
una exigència constant per millorar el procés musical en 
tots els aspectes. 
Des de l'any 2000, el seu director titular és Lluís Vila i 
Casañas.

CorAL
SAnT JordI

Barcelona
(Catalunya)



La Coral Sellarès de Gavà és un cor de veus mixtes, fundat 
l'any 1965 pel mestre  Ramon Marcó i Cabré que en fou 
director fins l'any 1997. Va ser acollida per als seus assajos, 
a les instal·lacions culturals i esportives que la Companyia 
Roca Radiadors, S.A. tenia a la masia de Can Sellarès, en la 
qual encara hi assaja actualment.
El seu repertori és composa de música popular d'arreu del 
món, sardanes i havaneres, música religiosa de diferents 
èpoques, espirituals negres, cors d'òpera i sarsuela, i 
adaptacions al català de peces universalment conegudes.
En aquests cinquanta anys d'existència, la coral ha ofert 
més d'un miler d'actuacions. Ha cantat a Catalunya, però 
també ho ha fet a Espanya i a ciutats europees, Itàlia, 
França i Andorra. Ha actuat a la Basílica del Monestir de 
Montserrat i a la de Sant Pere del Vaticà; al Palau de la 
Música de Barcelona; a la Catedral Vieja de Salamanca i 
a la de Toledo; a les Universitats de Salamanca, Santiago i 
Santander i al Festival Lyrique des deux Catalognes. Ha fet 

gravacions a TVE i la RAI. Ha obtingut premis i guardons 
en la seva participació als festivals i certàmens de Calella 
de Palafrugell (Girona), Mieres (Astúries), Ejea de los 
Caballeros (Saragossa), Torrevella (Alacant), i potser el 
més important de tots ells, l'actuació privada per al Sant 
Pare Joan Pau II al Vaticà una tarda d'agost de 1982. Ha 
participat als Musicorals i Aplecs celebrats al Baix Llobregat 
i ha fet diferents enregistraments discogràfics amb música 
del seu repertori.
El mes de maig del 2010, va estrenar a l'Església de 
l'Hospital de Saint Joseph de París, la Missa in C - KV259 
i el Regina Coeli - KV 108 de W.A.Mozart, amb Júlia Sesé 
com a soprano solista.
Al llarg dels anys, la direcció de la coral ha estat a càrrec dels 
mestres Ramon Marcó, que en va ser el fundador, Albert 
Berdié, Rafa Barbero, Jordi Sánchez, Albert Santiago i Júlia 
Sesé. A partir d'aquest nou curs, 2011-2012, la direcció de 
la coral està a càrrec d'Emmanuel Niubó.

PAX – Cor de cambra és un conjunt vocal nascut el 2012 
a Sabadell amb la voluntat de cultivar el repertori coral 
amb un alt nivell d'exigència individual i col·lectiu, per tal 
d'obtenir el màxim gaudi com a intèrprets.
L'origen de PAX – Cor de cambra es troba en un grup de 
cantaires que es van reunir per tal de participar al concert 
anomenat "La Guerra al Cor", un recital coral-literari al 
voltant de la Guerra Civil Espanyola que va ser ideat pel 
director del grup, Esteve Costa, en motiu del seu projecte 
fnal de la carrera de direcció de cors a l'ESMUC.
PAX – Cor de cambra treballa repertoris de totes les 
èpoques i gèneres, des de l'Edat Mitjana al Segle XXI. Ha 

fet diversos monogràfics de música sacra de tots els temps 
així com un programa homenatge a Verdi, Briten i Poulenc 
en motiu de les efemèrides que se'n celebraven el 2013.
En la seva breu trajectòria ha actuat a Sant Feliu del Racó, 
Sabadell, Ripollet, Calella, Igualada, la UAB, Barcelona, 
Castellar del Vallès i ha partcipat al Cicle Coral de Sant Feliu 
de Llobregat, al Cicle de Música Sacra Coral del Monestir 
de Sant Cugat del Vallès i al Cicle d'Orgue de La Sénia. Ha 
compartit escenari amb el Cor Aglepta de Sant Cugat, la 
Coral Xalest d'Igualada o el Cor Da Capo de Tarragona i 
amb músics com el jove organista Álvaro Carnicero.

CorAL
SeLLArèS
Gavà
(Catalunya)

pAX
Cor de CAMBrA
Sabadell
(Catalunya)
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RECULL d'AqUESTS 50 ANyS

Primera edició:
26 i 27 de setembre 

de 1964

Dia Internacional del 
Cant Coral:

Del 1964 al 1979

Jornades 
Internacionals:
De 1980 a 2010

Festival 
Internacional:
Des de 2011

Fins el 1979 durava 
un cap de setmana

Des del 1980 dura 
una setmana

Logo des del 25è 
aniversari

Fins el 1995 es 
celebrava al setembre 

(i/o finals d’agost)

Des del 1996 es fa el 
mes de juliol

Més de 40.000 
cantaires

Més de 250.000 
persones de públic

80 directors de
referència internacional

17 obres encarregades 
i estrenades

Participants en les 50 
edicions: 160 corals catalanes 

i cantaires de la majoria de 
corals de la FCEC

Algunes de les corals 
i cantaires han vingut 

diverses vegades

Participants en les 50 
edicions: 400 corals 

d’altres països

Concerts de cloenda:
Vila Joana

Poble Espanyol
Drassanes

Palau de la Música
Palau Nacional
Església del Pi

Auditori
Palau Municipal d'Esports

Gran Teatre del Liceu
Born

Mercat de les Flors
Plaça del Monestir de 

Pedralbes

50
FeSTIvALS



enTrAdeS
Concerts a l'Església del Pi, gratuït

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

Altres concerts consulteu al web www.fcec.cat

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


