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Editorial

 Dr. Michael J. Anderson,

 President
  International Federation 
  for Choral Music. 

Benvinguts a l’11è Simposi Mundial de Música 
Coral de l’IFCM a la magnífica ciutat de Barcelona. 
Aquest esdeveniment ha estat possible gràcies a la 
determinació de la presidenta Montserrat Cadevall 
i dels seus companys de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC), que han dedicat gairebé 7 
anys a la preparació d’aquest extraordinari Simposi.
Al llarg dels anys, els nostres col·legues de la FCEC, 
Barcelona i la comunitat catalana han fet costat a 
l’IFCM com a socis de llarg termini en la música 
coral internacional. Així, han estat fonamentals en la 
formulació i la implementació d’alguns dels programes 
més reeixits, creatius i memorables de l’escena coral 
internacional. La FCEC és considerada per l’IFCM 
com a una organització innovadora que contribueix 
a les necessitats dels joves cantaires -mitjançant una 
experiència educativa creativa que desenvolupa la 
confiança, les habilitats i les capacitats artístiques. 
Sens dubte, aquests són pilars en la construcció 
de ciutadans globals i compromesos, que ens 
condueixen cap a la construcció d’una coexistència 
pacífica i enriquidora entre societats - en línia amb la 
missió de l’IFCM: “... l’intercanvi cultural a través de 
la música coral.”
En aquests temps de desafiaments globals, més i 
més persones troben en el cant una sortida artística. 
Aquest és un veritable instrument d’expressió 
personal que provoca les més profundes emocions 
humanes. Quan els cantaires treballen junts, es genera 
un potencial únic d’obertura i honestedat, ajuntant a 
les persones com “un tot” que transcendeix barreres 
geopolítiques i culturals. La nostra col·laboració amb 
la FCEC representa, doncs, un exemple inequívoc 
d’aquesta qualitat pròpia de la música coral – créixer 
junts en pau i harmonia.
Felicito la Montserrat i el comitè artístic i administratiu 
del Simposi, així com a tots els nostres col·legues 
de Barcelona per acollir, el que estic segur que serà, 
un simposi excepcional, significatiu i instructiu per 
a tots els músics del món coral. Clarament, aquests 
esdeveniments reflecteixen el bon estat i la vitalitat 
de la música coral.

Us desitjo un fantàstic Simposi!

 

 Montserrat Cadevall

 Presidenta de la Federació   
 Catalana d’Entitats Corals

En nom de la Federació Catalana d’Entitats Corals 
(FCEC) us dono la més cordial benvinguda a l’11è 
Simposi Mundial de Música Coral que hem organitzat 
conjuntament amb la Federació Internacional per la 
Música Coral (IFCM).
Volem agrair a l’IFCM, i molt especialment al seu 
president Michael Anderson i al tresorer Håkan 
Wickström, la decisió de concedir aquest Simposi a 
Barcelona. Per la FCEC ha estat un gran honor i una 
gran responsabilitat. 
Un gran honor, ja que és un reconeixement: 

• a la llarga tradició coral que hi ha a Catalunya 
i a l’extens patrimoni coral català que te una 
mil·lenària trajectòria, des del cant gregorià als 
nostres dies, passant per la important escola 
compositiva del Monestir de Montserrat

• a la tasca feta des de fa cent anys per la 
nostra associació en la recuperació, difusió, 
formació i foment de la creació coral i a seva 
internacionalització

• a les nostres 520 entitats sòcies, i a tots els seus 
directors, directius i cantaires, pel seu treball i 
dedicació al cant coral.

I una gran responsabilitat perquè hem d’organitzar 
un esdeveniment de màxima qualitat i interès en una 
societat canviant amb l’aparició constant de noves 
tecnologies i fer-ho d’acord amb la filosofia d’aquesta 
activitat nascuda ara fa 30 anys amb la celebració 
del primer Simposi a Viena, i expressada pel qui 
llavors era president de l’IFCM, Royce Saltzman, en 
l’acte d’obertura:  “El nostre propòsit és compartir, 
aprendre els uns dels altres, comprendre millor el 
llenguatge coral del passat i del present utilitzat arreu 
de món. I aquesta comprensió només pot anar a favor 
de l’harmonia i la solidaritat”. 
 Vull agrair a totes les persones, entitats i administracions 
que han cregut i s’han involucrat en aquest Simposi, 
i molt especialment als comitès administratiu i artístic 
del Simposi, al Consell de la FCEC, als responsables 
i equips de treball, als cors catalans participants en 
diferents concerts, als voluntaris, a la Generalitat 
de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i molt 
especialment destacar la tasca imprescindible de 
Bàrbara Anglí , des la secretaria executiva de la FCEC,  
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i de Josep Antonio, coordinador del Simposi.
Espero que els dies del Simposi siguin per tots molt 
enriquidors, que enforteixin el nostre compromís en 
la difusió dels valors del cant coral, que siguin un 
exemple de què el cant coral no te fronteres; i a més, 
que tots us hi trobeu com a casa vostra.  El nostre 
país, Catalunya, és un lloc d’acollida. Des de l’antigor 
moltes civilitzacions han vingut i molts s’hi han anat 
quedant: ibers, fenicis, grecs, romans, cartaginesos, 
visigots, àrabs, francs, les grans migracions de famílies 

senceres vingudes de diferents parts d’Espanya 
els anys 50 i 60 del segle XX, el milió de persones 
arribades a començament del segle XXI abans de 
l’actual crisis migratòria,   conformen l’actual país a on 
es parlen més de 250 llengües.

Un bon Simposi per tots!

Què és un Simposi?

WSCM11
Aquest juliol té lloc a Barcelona l’XI Simposi Mundial de Música Coral (WSCM), organitzat per la FCEC i l’IFCM 
(Federació Internacional per la Música Coral). Els dos propers números de la revista estaran dedicats a aquest 
Simposi. Seran com dos Dossiers gegants. Potser trobareu que el to dels articles és una mica massa lleuger, 
espero que això no us molesti gaire però us asseguro que és millor que llegir dades estadístiques d’una memòria.

Què és un Simposi?
Segons el Gran Diccionari de la llengua catalana, un Simposi és, històricament, la segona part dels banquets 
grecs i romans, en els quals els comensals bevien, cantaven poemes convivals (escolis), recitaven poesies o 
conversaven. Em sembla que no, que no és ben bé això. La definició continua dient: Reunió, banquet entre 
amics i col·legues, especialment per retrobar-se i discutir temes d’interès comú. Això ja s’acosta més però 
encara no del tot. Sort que la següent part de la definició diu: convenció, reunió de diversos professionals per 
a estudiar i discutir aspectes diversos relacionats amb llur camp de treball. Ara sí, és això. 

El simposi que ens ocupa, el Simposi Mundial de Música Coral (WSCM), és la més gran reunió del món de la 
Música coral. Cantaires, directors, compositors, músics, estudiants aplicats, editors, venedors de carpetes… 
es troben durant una setmana sencera. Hi ha concerts (molts concerts, 94 en 8 dies!), classes magistrals, 
conferències, presentacions, assajos oberts, i taules rodones. És possible que algunes trobades es facin al 
voltant d’un pa amb tomàquet, però tampoc no ho puc assegurar.

Barcelona the Mediterranean WSCM  
11th World Symposium on Choral Music

 The Colors of Peace
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Orígens del “nostre” Simposi
Però d’on surt tota aquesta gent? Qui els escull? Qui ho paga? Qui els organitza? On es fa?...  Tot això és el 
que provaré d’explicar. 

Orígens del “nostre” Simposi
El Simposi tindrà lloc del 22 al 29 de juliol de 2017, però per arribar aquí s’ha hagut de treballar molt. L’activitat 
es fa cada tres anys en un lloc diferent del món. Fins ara s’ha celebrat a: 

1987: 1r Simposi a Viena (Àustria), 
1990: 2n Simposi a Hèlsinki (Finlàndia), Estocolm (Suècia) i Tallin (Estònia)
1993: 3r Simposi a Vancouver (Canadà)
1996: 4t Simposi a Sydney (Austràlia)
1999: 5è Simposi a Rotterdam (Països Baixos)
2002: 6è Simposi a Minneapolis-St. Paul (Estats Units d’Amèrica)
2005: 7è Simposi a Kyoto (Japó)
2008: 8è Simposi a Copenhaguen (Dinamarca)
2011: 9è Simposi a  Puerto Madryn (Patagònia, Argentina)
2014: 10è Simposi a Seül (Corea del Sud)

El 2008  va començar a prendre forma la idea de que 
Barcelona es presentés com a candidata a organitzar 
un dels Simposis. No era pas cap novetat: altres 
presidents de l’entitat ja hi havien pensat. Des de 
llavors es va començar a treballar perquè això fos així 
buscant la complicitat de les institucions catalanes. 
Sense el suport explícit de la Generalitat de Catalunya, 

de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Auditori i de 
l’ESMUC no s’hauria pogut presentar aquest projecte. 
L’any següent, el de 2009, ja amb els deures fets, es 
va fer la presentació al Consell de l’IFCM a Örebro 
(Suècia). Una sèrie d’entrebancs van fer que la cosa 
anés de gairell. Primer de tot una candidatura prèvia; 
després la voluntat de l’alternança entre continents - 
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Orígens del “nostre” Simposi
amb la qual cosa va ser Seül qui el va organitzar -, però 
sense defallir, el consell de la FCEC va decidir tornar-
ho a provar. És així com armats una altra vegada, 
amb noves aliances amb els diferents estaments de 
la ciutat i el país (hi havia hagut canvis pel mig), el 
31 de desembre del 2012 es va tornar a presentar la 
candidatura. Montserrat Cadevall la va defensar com 
a presidenta de la FCEC, el març de 2013, davant del 
Consell de l’IFCM celebrat a Dallas (EUA), i el 8 de 
novembre següent es rebia amb satisfacció la notícia 
que Barcelona organitzaria l’11è Simposi Mundial 
de Música Coral després que les administracions 
catalanes reconfirmessin el seu suport al mateix.

Ja està, s’havia aconseguit; però ara s’havia de passar 
del paper a la realitat. Tornar a contactar amb tots 
els estaments, obtenir subvencions, discutir detalls 
organitzatius… poc a poc es van anar fent reunions 
per acostar posicions amb l’IFCM i finalment, l’estiu de 
2014, es va arribar al conveni definitiu, que signaven 
el 20 d‘octubre de 2014 a l’ESMUC, Montserrat 
Cadevall, per la part de la FCEC, i Michael Anderson, 
per part de l’IFCM.

Mentrestant, s’havia començat a treballar de valent, i 
el primer de tot va ser veure de prop com s’organitzava 
el següent Simposi, el de Seül (sí, aquell del que ja 
hem parlat abans, el de l’alternança de continents) 
durant l’estiu. Es va contractar un estand al Simposi i 
es va desplaçar un equip compost per Bàrbara Anglí, 
Josep Antonio, Xavier Baulies, Montserrat Cadevall, 
Mar Pujol, Raimon Romaní i Júlia Sesé. 

Aquesta expedició va ser possible, d’entrada, 
perquè el Simposi de Seül va convidar-hi dues 
persones, i també gràcies a l’existència del Conveni 
pluriennal subscrit amb la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona, que ja preveia una partida 
per al viatge i la participació de diverses persones a 
Seül, i, finalment, gràcies a la subvenció específica 
per a desplaçaments a activitats internacionals 

atorgada per la Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes (FOCIR) en el marc 
dels ajuts Diplocat, la qual va acabar de cobrir les 
despeses generades per la presència d’aquesta 
representació catalana a Seül. 

Des de l’estand es va distribuir propaganda i es va 
convidar els participants a venir al cap de tres anys a 
Barcelona. Durant el concert de cloenda Montserrat 
Cadevall, en nom de la FCEC, va presentar el Simposi 
de Barcelona als més de dos mil assistents amb un 
parlament on feia referència a la tradició del cant 
coral a Catalunya, i va explicar què és el que podrien 
trobar al Simposi. Un vídeo de presentació elaborat 
especialment per a aquest moment va mostrar 
Barcelona i el nostre cant coral.

Durant els tres anys següents es va anar treballant 
en la línia establerta per reforçar aliances, trobar 
finançament, espais que acollissin el simposi i, 
sobretot, les persones que el farien possible.
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Comença la Locura

Comença la Locura
Per organitzar un Simposi d’aquestes característiques, primer de tot, es necessita un equip humà que hi 
dediqui hores. En aquest cas en van ser dos. Hi havia un Comitè Artístic i un d‘Administratiu, cada un amb 
les seves tasques, que es reunien periòdicament. Aquests, a la seva vegada, estaven dividits en dos equips: 
l’internacional i el comitè català que és el que treballava “sur place”.
A més d’aquests comitès, es va fer una crida a través de la FCEC per a captar voluntaris entre els cantaires de 
totes les corals per a les diferents tasques que s’haurien de dur a terme i, creieu-me, n’hi haurà un fotimer! (de 
tasques vull dir).

Comitè Artístic
L’equip del Comitè Artístic del WSCM11 està format per 3 membres proposats per l’IFCM i altres 3 proposats per la FCEC:

Xavier Baulies, CAT - FCEC
Raimon Romaní, CAT - FCEC
Josep Vila Casañas, CAT - FCEC
Junita Van Dijk, Sud-Àfrica - IFCM
Ko Matsushita, Japó - IFCM
Ana Maria Raga, Veneçuela - IFCM
Philip Brunelle, USA - IFCM (assessor nomenat especialment per l’IFCM)

Els integrants d’aquest comitè van ser escollits entre els membres dels consells de les dues federacions i també 
per la seva trajectòria curricular.
Aquest comitè va començar a reunir-se a principis del 2015. No totes les reunions van ser presencials, a 
vegades es van utilitzar les noves tecnologies (o sigui, l’Skipe).
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Comença la Locura
Les seves tasques principals van ser:

• Establir el tema
• Fixar les línies del Simposi
• Triar els cors, conferenciants, compositors i   

 Master Classes que participarien al Simposi.

Tenien una feinada per davant. Per començar havien 
d’establir el tema del Simposi. Finalment aquest serà: 
“Els colors de la Pau”. 

Els “colors” simbolitzen el pluralisme de la vida 
coral internacional. L’essència dels concerts, tallers, 
conferències i taules rodones presentades durant el 
Simposi seran les diferents estructures i sons corals, 
els models educacionals, l’entrenament i la gestió, 
i les tècniques de direcció i composició. Per tal de 
construir un mon en “pau”, la música coral juga un 
paper fonamental en fomentar l’harmonia, el fet 
d’escoltar i respectar els altres, per tal d’unir forces 
i voluntats amb solidaritat i la barreja de diferents 
cultures. Volem contribuir a aquest objectiu tan noble 
amb l’ajuda de l’expressió més humana: cantar!

Ja tenien el tema, ara  toca triar les línies. Aquestes 
són les que s’han establert:

• Quina és la connexió entre el passat i el present 
en la creativitat coral?

• Com poden els directors seguir aprenent, i què 
és això?

• Qui construeix un cor i com ho fa?
• Quins altres recursos extra musicals estan 

disponibles?

 Ara només els falta la part més important: trobar a 
aquells que ho duran a terme.

Per fer un Simposi Mundial de Música Coral un dels 
elements imprescindibles són els cors, ja que sense 
ells no hi hauria música coral. Per tant, una de les 
primeres tasques que tenia el Comitè Musical era triar 
els cors que hi participarien. Primer s’havien d’establir 
les bases. Un cop ja tenien això fet, el següent pas 
era fer una crida mundial. El mes de maig de 2015, 
des de la FCEC i l’IFCM, es va fer (en anglès, castellà 
i català) a totes les corals dels 6 continents per tal que 
presentessin la documentació pertinent. Tenien de 

temps fins l’1 de novembre de 2015 per a inscriure’s i 
enviar el que se’ls demanava.

El Comitè es va dividir per parelles i zones i es van 
repartir els cors amb la condició indispensable que 
no podien audicionar cors de la pròpia zona. Encara 
que al final quasi tots van acabar escoltant els pre-
seleccionats. El mes de febrer de 2016 es va comunicar 
la decisió, i els cors seleccionats tenien fins al mes de 
maig per acceptar.

Es van presentar 147 cors de 47 països diferents. (Us 
els poso perquè vegeu la varietat i la quantitat de 
cors).

• D’Anglaterra, Armènia, Benin, Brasil, Egipte, 
Eslovènia, Filipines, Federació Russa, Guatemala, 
Irlanda, Kènia, Letònia, Moldàvia, Marroc, Nova 
Zelanda, Països Baixos, Puerto Rico, República 
de Corea, Suïssa, Turquia, Ucraïna i Xina es va 
presentar 1 cor per país (22 en total)

• D’Austràlia, Bulgària, Cuba, Estònia, França, 
Indonèsia, Israel, Itàlia, Taiwan i Veneçuela es van 
presentar 2 cors (20 en total) 

• D’Àustria, Dinamarca, Hongria, Mèxic i Sud-àfrica 
se’n van presentar 3 (15 en total)

• De Singapur es van presentar 4 cors.
• D’Argentina, Finlàndia, Japó i Noruega es van 

presentar 5 cors (20 en total)
• D’Alemanya i Canadà es van presentar 6 cors (12 

en total)
• De Suècia es van presentar 8 cors
• De Catalunya i la resta del  territori espanyol i els 

Estats Units d’Amèrica es van presentar 23 cors 
(46 en total)

Tots ells havien d’omplir un qüestionari amb informació 
general del grup (nom, tipus de veus, tipus de cor, 
nombre de cantaires i nombre d’instrumentistes, cas 
de necessitar-los); adreça de correspondència del cor 
i adreça de correspondència del director.

A aquest qüestionari hi havien d’afegir:

• Una gravació en MP3 de 15 minuts màxim, en 
qualitat superior, que havia d’incloure tres cançons 
de concerts efectuats entre 2013 i 2015. (Es podia 
incloure un vídeo d’una única peça).

• La biografia del cor i una fotografia recent a color.
• La biografia del director i també la fotografia 

actual a color.
• Dos comentaris per escrit sobre el cor realitzats 

per dos músics reconeguts de la regió del cor.
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• Programa proposat relacionat amb el tema del 
Simposi “Els colors de la pau”. Un programa de 
40-45 minuts i un altre de 20-25.

• Còpia escanejada d’un programa d’un concert 
realitzat durant el darrer any.

Ara a esperar, i mentre, a triar els professors que 
impartirien les Master Classes. Una dada curiosa: feia 
2 simposis que no se’n feien i el comitè va decidir 
que es tornarien a fer. L’elecció dels professors de 
les Master Classes es va fer dins del Comitè Artístic. 
Tenien una llista extensa (42 possibles professors). 
Per prestigi en els seus camps es va contactar amb 
Helmuth Rilling, Elisenda Carrasco, Simon Halsey i 
Rollo Dilworth. Es va contactar directament amb ells i 
se’ls en va oferir la possibilitat. Va donar la casualitat 
que es contactés amb Simon Halsey abans que aquest 
fos designat director de l’Orfeó Català. 

El Comitè Musical Català
Tota aquesta feinada s’ha fet amb el suport de l’equip 
català del Comitè Artístic, que estava format per:
Esteve Costa i Frederic Oller: (Comissió 4), han 
treballat amb Junita Van Dijk i Ana Maria Raga en 
l’edició del llibret de l’Open Singing i, juntament amb 
Enrique Azurza i Frederic Oller (com a pianista de 
suport), treballaran en la coordinació de les sessions 
del Open singing.
Andreu Ferrer, Xavier Garcia i Laia Santanach: 
(Comissió 6) responsables musicals del Simposi per al 
programa dels conferenciants.

Rita Ferrer: (Comissió 6) treballarà en la coordinació 
dels conferenciants.
Montserrat Rios i David Hernández: (Comissió 1), 
responsables musicals del Simposi per al concert 
d’inauguració.
Dolors Ricart, Albert Santiago, David Hernández, 
Esteve Costa i Pere Lluís Biosca: (Comissió 6) com a 
comissió ampliada en el programa dels conferenciants.
Júlia Sesé: (Comissió 5) responsable musical del 
Simposi per a les Master Classes.
Albert Torrens juntament amb Lars Isdahl i Irene 
Schiess seran els responsables de la comunicació 
musical: (Comissió 9)
Ramon Vilar i Mar Pujol: (Comissió 2), seran els 
encarregats de la coordinació del concert de la 
Sagrada Família, amb Albert Santiago de la Comissió 
musical. Amb Xavier Baulies (Comissió 8) seran els 
responsables de l’Antologia coral catalana II assistits 
per Esteve Costa, Frederic Oller, Manel Artigues, 
Manel Cabero, Mercè Cano, Raimon Romaní i Rita 
Ferrer.
Xavier Baulies i Josep Vila: (Comissió 7) seran els 
encarregats de la revisió dels programes dels concerts 
(Programa principal, Auditori; ESMUC i UPF, Evening 
concerts i Circle Program)

Els components d’aquest comitè són persones 
voluntàries.

Patrimoni Coral
Un dels encàrrecs que des de la FCEC es va fer al 
Comitè Musical Català va ser l’edició d’un llibre de 
“Música Coral Catalana” per a obsequiar a tots els 
participants amb una petita mostra de l’extens i 
important Patrimoni Coral Català. Consta d’obres 
d’autors diferents que van des del segle XIV a 
composicions dels nostres dies.

Comença la Locura
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La selecció té un pretext i respon a uns criteris 
determinats de tria. El pretext és la celebració a 
Barcelona del Simposi. I els criteris que l’equip de 
treball van emprar per a fer-ne la selecció van ser: 

• Partitures significatives pel seu grau d’acceptació 
tant del públic oient com pels cantaires que les 
han cantat, a partir d’una enquesta als directors 
de la Federació Catalana d’Entitats Corals.

• Ordenació cronològica d’autors i composicions 
amb la intenció que totes les èpoques hi siguin 
representades, especialment els segles XX i XXI.

• Diversitat i utilitat, incorporant obres per a les 
diferents formacions corals: veus mixtes i veus 
iguals. Com també composicions a capella (la 
majoria) i amb acompanyament instrumental 
(unes poques).

Segurament s’hauria pogut fer una selecció més 
àmplia. Sortosament es disposa d’una gran tradició 
de literatura coral. Però per qüestions d’espai era 
aconsellable no depassar uns certs límits. 
Els coordinadors del llibret han estat en Ramon Vilar 
i en Xavier Baulies, que van liderar l’equip de treball 
format per: Manel Artigues, Manel Cabero, Mercè 
Cano, Esteve Costa, Rita Ferrer, Frederic Oller i 
Raimon Romaní.

Comitè Administratiu
Fins ara hem vist tota la feina que ha fet el comitè 
musical, però no tot és el que acostumem a entendre 
per música. Es necessita l’altra música que també cal 
que estigui ben afinada i funcioni “a tempo”: és a dir, 
un potent equip administratiu i organitzatiu que vetlli 
per la bona marxa de tot.
Aquest equip va definir totes les activitats que es van 
desenvolupar durant el Simposi, els espais a utilitzar, 
els allotjaments, agències de viatge, empreses de 
restauració, d’exposicions, de transport… Es va 
encarregar de buscar els llocs de concert a Barcelona 
i a l’exterior, treballant conjuntament amb altres 
entitats per a garantir el seu bon funcionament. Per 
a aconseguir quadrar tots els concerts es va fer servir 
un programa innovador basat en la tecnologia més 
puntera.     

També va configurar l’horari i distribució de les 
activitats del Simposi i va coordinar la informació 
i posterior redacció del llibre programa, així com la 
coordinació i la comunicació del Simposi. Des d’aquest 
mateix equip es va convocar, crear i coordinar el grup 
de voluntaris definint també les seves tasques, i es van 
anar incorporant, al llarg de 2017, persones a l’equip de 
treball que van anar assumint com a responsables els 
següents camps: protocol, comunicació, coordinació 
del llibret programa, concerts exteriors, allotjaments i 
transports, responsable de voluntaris per a coordinar 
els guies de cors i els voluntaris per a la gestió de 
sales i inscripcions, a més d’altres persones que es 
van anar incorporant per donar suport a les tasques 
de la secretaria del Simposi.

Vist així sembla molt curt, però les hores que 
voluntàriament s’hi han dedicat tendeixen a l’infinit!!!
L’equip del Comitè Administratiu Internacional del 
WSCM11 estava format per:
Michael J. Anderson - President del IFCM
Hackan  Wickström - Tresorer del IFCM
Francesco Leonardi - Project Manager del IFCM 
(Inicialment era Rudolf de Beer, però per greus 
motius de salut va haver de ser substituït)
Montserrat Cadevall - Presidenta de la FCEC
Lluís Gómez - Vicepresident de la FCEC
Josep Antonio (que era el coordinador del Simposi a 
més de responsable dels guies dels cors i l’organització 
dels concerts a l’Auditori)
Es van fer només reunions presencials, a Barcelona, 
el mes d’octubre de 2015, el mes d’abril de 2016 i el 
mes de maig de 2017.

Però no estaven sols. Tenien el recolzament de l’equip 
català del Comitè Administratiu que el formaven:
Bàrbara Anglí (que n’era la secretària executiva i qui 
ho sabia tot)
Elisabet Erra, Maite Galipienso i Xiomara Alejandra 
Villa - Totes elles secretàries (o sigui que feien de tot 
i a totes hores)
Jaume Gavaldà (que ha organitzat l’allotjament dels 
cors seleccionats i els autocars que els transportaran 
per tot el territori)

Comença la Locura
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Joan Pugés i Enric Genescà (que s’han cuidat de la 
logística i de buscar concerts)
Mar Pujol (que s’ha cuidat d’organitzar els cors i el 
gran concert de la Sagrada Família, juntament amb 
Ramon Vilar)
Mercè Cano (que s’ha cuidat dels voluntaris de Sales 
de concert)
Josep Mitjans (que, com a tresorer de la FCEC, porta 
la comptabilitat del Simposi)
Núria Monje, Mireia Casademunt i Montserrat Rosset 
(incorporades a tasques administratives i a col·laborar 
en el que calgués)
Mònica Rodríguez i Anna Domènech (que són les 
responsables de l’edició, creació i disseny del Llibret-
programa)
Hermínia Mostaza (la responsable de protocol)
David Forteza (el responsable que els ordinadors 
funcionin a tota hora)

Entre tots encarreguen de les actuacions per a la 
difusió del Simposi. Van fer una web on es podia 
trobar informació detallada sobre els cors seleccionats 
amb els seus currículums i fotos; les dels directors 

dels cors seleccionats, conferenciants, professors 
de les masterclasses i compositors; la relació dels 
expositors amb enllaç a la seva web; la relació dels 
cors participants al “Circle Concert”; horari diari amb 
totes les activitats de concerts, conferències, taules 
rodones… Així com les condicions d’inscripció com 
a participant, acompanyant o expositor, els espais del 
simposi i l’apartat de notícies.
La web es mantindrà activa en quatre idiomes: català, 
anglès, castellà i francès.
S’ha potenciat l’ús de les xarxes socials (Facebook, 
Instagram i Twitter). També des de l’IFCM es fa una 
difusió exhaustiva del Simposi de Barcelona a nivell 
mundial. I també, del tot imprescindible, buscar el 
finançament i la complicitat institucional. A més, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Auditori i l’ESMUC estan donant suport al Simposi.

S’ocupen també de les activitats paral·leles, com 
l’organització de l’Exposició i les presentacions.

Comença la Locura
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La selecció dels cors
Durant els primers mesos del 2016 es va fer la selecció 
dels cors. Recordeu aquells 147 cors que s´havien 
presentat? Doncs només en van quedar 24. Bé, de fet 
només n´hi havia d´haver 22, però finalment el Comitè 
Musical Internacional va decidir que en serien 24. Sort 
que n´havien triat de més! Tingueu en compte que als 
cors només se´ls oferia allotjament, transport i menjars 
durant els 4 dies de la seva participació. El bitllet fins 
a Barcelona se l´havien de pagar ells i alguns venien 
de molt i molt lluny. El cor de Filipines és el que més 
kilòmetres va fer (11.185,15 en línia recta), i el que 
menys, el Cor Vivaldi, que tenen la Seu a l´Eixample 
de Barcelona. 24 van ser els escollits, tot i que la llista 
era més llarga tenint en compte possibles baixes (com 
així va ser).

La participació com a cor oficial al Simposi és sinònim 
d´excel·lència a escala internacional i implica per als 
mateixos un dels reconeixements més importants que 
es poden tenir. Per als 24 que es van triar va ser el 
punt culminant del seu projecte i va significar molt en 
termes de prestigi i reconeixement.
D´altra banda, va ser responsabilitat del comitè artístic 
supervisar cadascun dels programes de concerts 
presentats pels cors seleccionats i vetllar per la seva 
adequació a la durada i la coherència amb la línia 
marcada per l´organització. De la mateixa manera, 
aquest comitè va resoldre els dubtes dels directors i 
cors participants i va treballar conjuntament amb ells 
per resoldre les seves inquietuds en relació al bon 
funcionament dels elements artístics.

Els escollits van ser: 

Cor Infantil Amics 
de la Unió
Josep Vila Jover, 
director
Granollers, 
Catalunya
Cor Infantil

Cor Vivaldi
Òscar Boada, director
Barcelona, Catalunya
Cor Infantil

New Dublin Voices
Bernie Sherlock, directora
Dublín, Irlanda
Cor Mixt

Ensemble Vine
Keishi Ito, director
Osaka, Japó
Cor Mixt

Tajimi Choir
Yoko Tsuge, directora
Tajimi, Japó
Cor Infantil

La selecció dels cors
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La selecció dels cors

Youth Choir Cantemus
Denis Ceausov, director
Chișinău, Moldàvia
Cor Jove

Toronto Children’s Chorus
Elise Bradley, directora
Toronto, Canadà
Cor Infantil

The University of Pretoria Camerata
Michael Joseph Barrett, director
Pretòria, Sud-Àfrica
Cor Mixt

Kup Taldea
Gabriel Baltés, director
Tolosa, País Basc
Cor Mixt

S:T Jacobs Vocalensemble
Michael Wedar, director
Estocolm, Suècia
Cor Mixt

The Rose Ensemble
Jordan Sramek, director artístic
Saint Paul, MN. E.U.A
Cor de Cambra

Aleron
Christopher Ong Arceo, director
Manila, Filipines
Cor d’Homes

Estudio Coral Meridies
Virginia Bono, directora
Santa Fe, Argentina
Cor Mixt
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La selecció dels cors

Dopplers
Astrid Vang-Pedersen, 
directora
Copenhagen, Dinamarca
Grup Vocal Mixt

Kammerchor Saarbrücken
Georg Grün, director
Saarbrücken, Alemanya
Cor Mixt

Sonux Ensemble
Hans Joachim Lustig, director
Vetersen, Alemanya
Cor de Nois

Westminster Choir
Joe Miller, director
Princeton, NJ. E.U.A.
Cor Mixt

Salt Lake Vocal Artists
Brady Allred, director
Salt Lake, UT, E.U.A.
Cor Mixt

Ansan City Choir
Dr. Hin-Hwa Park, director
Ansan, Corea del Sud
Cor Mixt

St. Stanislav Girls’ Choir Ljubjana
Helena Fojkar Zupančič
Ljubljana, Eslovènia
Cor de Noies

Vocal Art Ensemble
Yang Yngwe, director
Göteborg, Suècia
Cor Mixt
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Riga Cathedral Girls’ Choir Tiara
Aira Birziņa, directora
Riga, Letònia
Cor de Noies

Elektra Women’s Choir
Morna Edmundson, directora
Vancouver, Canadà
Cor Femení

Whishful Singing
Amsterdam, Països Baixos
Grup Vocal Femení

Activitats
Masterclasses
Amb el compromís constant per la millora i el 
creixement del nivell musical com a gran propòsit, 
les classes magistrals són un dels esdeveniments 
essencials del Simposi. Les Masterclasses seran una 
gran oportunitat, principalment per a directors, però 
també per a la resta de participants, d’aprofundir en 
el treball d’un repertori molt concret amb una figura 
destacada i experta. Així doncs, els quatre directors 
esmentats - tots de primer nivell, van acceptar la 
invitació per impartir una classe magistral monogràfica 
al llarg de tres dies repartides en dues sessions diàries. 
La convocatòria per a participar a cada masterclass es 
va tancar el 30 de novembre de 2016 amb gran èxit i 
un nombre de candidatures que va excedir les places 
disponibles. Es van presentar 124 sol·licituds per a 24 
places! Durant els mesos de gener i febrer de 2017 
el comitè artístic va avaluar els CV i vídeos rebuts de 
tots els candidats, seleccionant, amb rigorós criteri de 
mèrits, únicament 6 directors per a cada masterclass. 
Aquests tindran l’oportunitat de dirigir i treballar les 

peces amb el cor pilot sota la supervisió del director/
mestre convidat. Al mateix temps, es van seleccionar 
16 directors més, amb els mateixos criteris, per ocupar 
places d’oient. 
Les sessions de matí són obertes a d’altres participants 
del Simposi. Es duran a terme amb la col·laboració 
d’un cor pilot i un pianista acompanyant. Les sessions 
de tarda es desenvoluparan a porta tancada només 
amb els alumnes actius i els oients amb el director 
convidat i el pianista acompanyant.
Aquestes classes magistrals han de permetre un 
enriquiment en diverses direccions: d’una banda per 
als directors vinguts d’arreu del món que podran 
treballar colze a colze amb un director de gran prestigi. 
D’altra banda els directors i els assistents que podran 
observar les diverses maneres de treballar d’aquests 
directors i per tant la influència de les arrels culturals 
i la seva formació musical en el seu estil. Al mateix 
temps, els cors pilots podran rebre les consideracions 
i idees d’un director expert en el contingut treballat, 

Activitats
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així com provar la seva flexibilitat i bon estat musical 
davant de directors internacionals. Aquests van ser 
escollits pel tipus de repertori i les preferències dels 
professors.
La dificultat i extensió del repertori treballat són una 
mostra de la bona feina a dur a terme durant les 
classes, a l’hora que reflecteix l’intens treball previ 
necessari per part de tothom.

Ara us presentaré els professors i els cors pilots, així 
com els programes a treballar. Tingueu una mica de 
paciència, és dens però interessant.

Del barroc al romanticisme

Helmuth Rilling, en serà el professor. Josep Vila 
Casañas, el director assistent. El cor pilot escollit 
és el Cor Anton Bruckner, dirigit per Júlia Sesé, 
acompanyats al piano per Eduard Sáez. Es treballaren 
les obres: 
Os justi - Christus factus est, d’Anton Bruckner
Opus 78, 1 (Psalm 2 Warum toben die Heiden) & 78, 
2 (Psalm 43: Richte mich, Gott), de Fèlix Mendelssohn
Opus 74, 1 (Warum ist das Licht gegeben) & 74, 
2 (O Heiland, reiss die Himmel) ó Opus 104, 1 al 3 
(Nachtwache I & II, Letztes Glück), de Johannes 
Brahms.

Nascut el 1933, a Stuttgart, és aclamat mundialment 
com a director d’orquestra, pedagog i receptor de la 
beca Bach. El 1954 va fundar el cor Gächinger Kantorei, 
reconegut internacionalment, que va unir forces amb 
el Bach Collegium d’Stuttgart com a soci orquestral 
habitual onze anys més tard. Va ser en aquest moment 
quan el professor Rilling va començar el seu intens 
treball amb la música de Johann Sebastian Bach.  Va 
ser el primer a gravar-ne totes les cantates i va ser 
l’iniciador del projecte aclamat per la Bachakademie 
Internacional per gravar les obres completes de Bach, 
publicades en 172 CD, durant l’any de l’aniversari 
de Bach, l’any 2000. Rilling ha defensat ferventment 
la música coral descurada de l’època romàntica i 
ha promogut la música contemporània a través de 

la publicació regular i la interpretació de peces de 
compositors clau del nostre temps. Ha recorregut 
Europa, Estats Units, Canadà, Àsia i Amèrica del 
Sud, ja sigui com a director convidat o amb els 
seus propis conjunts. El mestre Rilling ha col·laborat 
amb orquestres de primer nivell del món, incloent 
l’Orquestra Filharmònica de Viena, la Filharmònica de 
Nova York o l’Orquestra Simfònica NHK de Japó i la 
Filharmònica d’Israel amb la que ha actuat en més de 
100 concerts.
És cofundador i director artístic del Festival Bach 
d’Oregon (1970). El 1981 va establir la International 
Bachakademie d’Stuttgart, que inicialment es va 
centrar en la promoció de la música de J. S. Bach 
i, amb el pas del temps, es va convertir en una 
institució excepcional que sobresurt no només pels 
seus conjunts (Gächinger Kantorei i Bach-Collegium 
Stuttgart), sinó que dedica recursos considerables a 
l’educació i la divulgació a través de classes magistrals, 
simposis i programes infantils.
Treballar amb joves músics de tot el món sempre ha 
estat el focus central de l’obra de Rilling. Com a part 
d’un projecte de l’Acadèmia Bach d’Stuttgart, del 
2001 al 2009 va treballar amb el Festivalensemble 
Stuttgart, que va portar a la fundació del Young 
Stuttgart Bach-Ensemble, el 2011. A través de la seva 
xarxa mundial d’acadèmies Bach, Rilling ofereix tallers 
per a estudiants a tot el món. Ha realitzat concerts 
recentment amb projectes educatius a Japó, Estats 
Units, Taiwan, Espanya i Itàlia, amb el seu propi “Bach 
Ensemble Helmuth Rilling”, i espera presentar les 
grans obres de Bach a Alemanya i Rússia. L’activitat 
inesgotable i creativa d’Helmuth Rilling està 
documentada en centenars de produccions de CD, 
ràdio i televisió.

El Cor de Cambra Anton Bruckner (actualment “Cor 
Anton Bruckner”) és fundat el novembre de 2003 
pel director Sergi Moreno Lasalle i, durant els seus 
primers anys d’existència, centra el seu repertori en la 
música del barroc.
El gener de 2007 prenen la direcció del cor Josep 
Miquel Mindan i Júlia Sesé, els quals treballen 
conjuntament per ampliar el repertori i orientar el 

Activitats
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cor cap a un nou període on el centre temàtic serà 
la música del segle XX. El setembre del 2009 Josep 
Ramon Olivé s’incorpora com a co-director juntament 
amb Júlia Sesé, situació que es prolongarà durant 
tres anys més. En aquesta etapa el cor comença a 
intercalar programes a capella i amb acompanyament 
orquestral. Destaquen els concerts realitzats a 
l’Auditori de Vilafranca, al Petit Palau, a la Sala Tete 
Montoliu de l’Auditori de Barcelona, a París i a 
Estrasburg, i les col·laboracions amb directors com 
Manel Valdivieso, Pere Lluís Biosca i Pablo Larraz.
El maig del 2011 obté el 2n premi al Concurs 
Internacional de Cant Coral de Malgrat de Mar i 
durant el següent any col·labora amb l’organista 
Juan de la Rubia en la interpretació d’obres com els 
motets de J.S. Bach Jesu meine Freude i Komm, Jesu, 
Komm i la Missa en Re Major d’Antonín Dvořák. A 
partir del setembre de 2012, Júlia Sesé assumeix en 
solitari la direcció del cor. L’octubre de 2012 el cor 
obté el 2n premi del XI Concurso Nacional de Corales 
Antonio José (Burgos) i un any després aconsegueix 
una menció especial del jurat del Festival Musiquem 
Lleida. En col·laboració amb l’Orquestra Terres de 
Marca d’Igualada i la JONC, dirigides per Josep 
Miquel Mindan i Manel Valdivieso respectivament, el 
cor celebra el seu 10è aniversari amb la interpretació 
de la Missa en mi menor d’Anton Bruckner. El juliol 
de 2014 participa en la interpretació de l’obra a 40 
veus Spem in alium de Thomas Tallis, juntament amb 
la Coral Sant Jordi i el Cor Gaos de La Coruña, i al 
novembre del mateix any obté el 2n premi al 34è 
Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina 
(Alacant).

El Cor Anton Bruckner també ha col·laborat amb 
l’Orquestra Terrassa 48, Barcelona Filharmonia, 
Coral Ginesta, Cor Ariadna de l’Agrupació Madrigal, 
Orquestra Simfònica del Vallès i Quartet de Trombons 
de Barcelona, amb directors com Albert Santiago 
o Xavier Puig. Recentment ha realitzat una classe 
magistral amb el director americà Brady R. Allred en 
el marc de la preparació per al concert que ha ofert 
al Cicle Coral de l’Orfeó Català al Palau de la Música 
Catalana, el juny de 2016, amb èxit rotund de crítica i 
exhaurint localitats. 

Corals Infantils

Elisenda Carrasco. En serà la professora. Raimon 
Romaní, el director assistent. El cor pilot escollit és 
el Cor infantil Sant Cugat, acompanyat al piano per 
Oriol Castanyer, tot treballant les obres:

Adoramus Te, d’Orlando di Lassus
Jaakobin Pojat, de Pekka Kostiainen
Nigra Sum, de Pau Casals
Pater Noster, de Xavier Sarasola
Aizu Bandai San, Trad. Japonesa i Arr. Hiroshi Ishimaru
Cancó del conductor de núvols, de Josep Vila
Cantemus, de Lajos Bardós
La Cucaracha, Trad. Mexico i  Arr. Alberto Grau
El Cant del ocells, de Bernat Vivancos
Like a Singing bird, de Bob Chilcott
Canon Banaha, Domini públic
Cançó de bres per a una princesa negra, d’Antoni 
Rodríguez Sabanes
Sing and Swing, de Lorenz Maierhofer
Pobre mariposa, de Canciones de papel, de Sílvia Furno

Nascuda a Barcelona, Elisenda Carrasco va iniciar 
els seus estudis musicals al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona, on va completar tots els nivells 
superiors en Composició i direcció d’instrumentació i 
orquestra amb J. Solé i S. Mas, respectivament. També 
va obtenir un títol de nivell superior en Educació 
Musical, especialitzat en Cant Coral. Al mateix temps, 
va continuar els seus estudis de cant. 
Ha estat docent i directora durant més de vint anys. 
Ha desenvolupat i aprofundit el seu coneixement 
i tècnica amb cors per a nens i veus iguals, sent 
molt respectada en aquest camp. La direcció i la 
formació dels cors juvenils és una de les àrees en 
què Elisenda ha desenvolupat el seu coneixement de 
l’ensenyament i les habilitats vocals. Per aquest motiu, 
ha estat convidada regularment per impartir cursos i 
tallers a tot el món (França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, 
Israel, Índia, Turquia, Veneçuela, Colòmbia ...).
Durant disset anys, també ha estat directora artística 
i musical del Cor Infantil de l’Orfeó Català, del Palau 
de la Música Catalana.  
És la directora musical de “Òpera a secundària”, un 
projecte d’òpera que s’organitza juntament amb el 
Gran Teatre del Liceu i l’Orquestra Nacional de Joves 
de Catalunya. També col·labora regularment amb 
l’Auditori, crea concerts per a infants i és co-directora 
artística de Cantània, un projecte coral on participen 
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cada any més de 45.000 nens. 
Ha estat directora musical del Cor Infantil Sant 
Cugat des que es va iniciar, el 1991, i el cor femení 
de cambra Voxalba, on ha prestat especial atenció a 
desenvolupar un repertori dels segles XX - XXI. Del 
2013 al 2017 va ser la directora artística i directora  del 
cor mixt Lieder Càmera de Sabadell.

El Cor Infantil de Sant Cugat va ser fundat per Martí 
Marín, Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, el 1991, 
i actua regularment a Catalunya i Espanya. El 1995, 
el cor va començar les seves activitats a tot Europa, 
visitant en diferents viatges França, Hongria, Itàlia, 
Portugal, Croàcia, Alemanya, Bèlgica, Finlàndia, 
Estònia, Gran Bretanya, Canadà, República Txeca, 
Turquia …
El cor ha participat en diverses representacions d’òpera 
com el Petit escombrat de B. Britten a l’Auditori St. 
Cugat (2007) i al Teatre Liceu de Barcelona (2009, 
2010), el Brundibár de F. Krása, produït pel Teatre del 
Liceu (2008) i I musicanti di Brema, d’Andrea Basevi 
(2011, 2012). 
El Cor Infantil de Sant Cugat ha gravat diversos CD, 
com Fantasia de Nadal (1994), Supermusics (1996), La 
volta al món amb les nostres cançons (1999), Música 
religiosa (2002), Pop Hits (2004) i Music from the XX-
XXIth (2009). 
Alguns dels premis rebuts pel cor són el Diploma de 
Plata a Giessen (Alemanya, 1997), el 4t i 2n premi en 
el Festival Internacional de Música de Cantonigròs 
(Catalunya, 1999, 2000), el 3r premi al 37è Certamen 
Internacional de Tolosa (País Basc, 2005), Diploma 
de Plata al Festival Coral Internacional de Cantemus, 
a Nyíregyháza (Hongria, 2006), 3r premi al Festival 
Coral Internacional de Malgrat de Mar (Catalunya, 
2007), Medalla d’Or al millor cor infantil en el Festival 
Coral Internacional Cantemus a Nyíregyháza (Hongria 
2008), el 3er premi al 41è Certamen Internacional de 
Tolosa (País Basc, 2009) i la Medalla d’Or i Premi de 
la Fundació Cantemus al Festival Coral Internacional 
Cantemus de Nyíregyháza (Hongria, 2010). 
El Cor Infantil de Sant Cugat ha rebut bones crítiques, 

allà on ha actuat, de directors coneguts com Christian 
Wagner, Erkki Pohjola, Kari Alla Pöllänen, Dénes 
Szabó...

Gospel Nord-Americà, folk i música 
africana

Rollo Dilworth en serà el professor.  Xavier García, 
el director assistent. El cor pilot, el Cor Carlit Gospel, 
acompanyat al piano pel Dr. Leach, per treballar les 
obres:

I sing because I’m happy, Arr. Kenneth Paden / 
adaptada per Rollo Dilworth
He is Marvelous!, de Rosephanye Powell
My Soul’s been anchored in the Lord, Arr. Moses 
Hogan
Shenandoah, Arr. James Erb
Ah! Si mon moine voulait danser, Arr. Donald Patriquin
Jenga Imani Yako, d’Israel Kagaruki

Rollo Dilworth és professor d’educació musical coral 
i president del Departament d’Educació i Teràpia 
Musical a la Universitat Boyer de la Temple University 
of Music and Dance a Philadelphia, PA. Ha estat 
professor de la facultat des de 2009. Prèviament, va 
ensenyar educació musical i va ser director d’activitats 
corals durant 13 anys a la North Park University de 
Chicago, on va preparar i dirigir nombroses obres 
d’orquestra. Abans d’ensenyar a la universitat, 
Dilworth també va ensenyar música coral i general 
a l’escola secundària a la seva ciutat natal de St. 
Louis, MO. Dilworth és llicenciat en Educació Musical 
per la Case Western Reserve University (Cleveland, 
OH), màster en Educació Secundària i Música per la 
Universitat de Missouri-St. Louis (St. Louis, MO), i té 
el grau de Doctor en interpretació de música de la 
Northwestern University (Evanston, IL).
Durant el seu programa de doctorat a la Northwestern 
University, Dilworth va ser acceptat als estudis de 
composició de Robert Harris, Pauline Oliveros i 
Marta Ptaszynska. Al llarg de la seva carrera, ha 
escrit o arranjat espirituals afroamericans, cançons 
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evangèliques, seleccions de Broadway, cançons d’art, 
exercicis vocals i un musical, tots ells freqüentment 
representats per escoles, esglésies, col·legis, 
universitats i cors professionals als Estats Units i a 
l’estranger. La majoria de les partitures corals de 
Dilworth són obres encarregades per grups amateurs 
i professionals. El 2009, l’Orquestra Simfònica de St. 
Louis i IN UNISON Chorus van encarregar i estrenar 
la seva obra d’orquestra coral anomenada Freedom’s 
Plow, que es basa en el text d’un poema de Langston 
Hughes amb el mateix títol. El 2011, el Mendelssohn 
Club de Filadelfia va encarregar un treball  per a 
orquestra i cor de tres moviments anomenat Rain 
Sequence, amb els escrits de Langston Hughes i Paul 
Laurence Dunbar. 
Dilworth és actualment President de la Junta de 
Chorus America. És membre actiu de la American Coral 
Directors Association (ACDA). També és membre de 
diverses organitzacions, incloent l’Associació Nacional 
per a l’Educació Musical (NAfME), l’Associació 
Nacional de Músics Negres (NANM) i la Societat 
Americana de Compositors, Autors i Editors (ASCAP).

El Cor Carlit és el cor de gospel més antic de l’estat 
espanyol i la seva experiència els ha portat a poder 
transmetre el gospel en estat pur. Des del cor, amb 
autenticitat, sense barreres i amb generositat.
La temporada del 1987-1988 va començar el seu 
viatge que els ha portat fins aquí. “Des d’aleshores, 
estem en moviment, anem creixent en tots els 
sentits... Vam començar sent 15 cantaires i ara ja 
som uns vuitanta... Abans havien d’explicar què era 
el que cantavem. Ara... no calen paraules... tot és 
sentiment”. Aquesta evolució els ha plantejat reptes 
que els han dut a buscar la font pura del gospel i 
trobar la seva essència... treballant un repertori actual 
que és a l’avantguarda dels cors de renom dels EEUU.
“Fa 28 anys que fem gospel i... tot just acabem de 
començar!!!!”

Segle XX i contemporani
Simon Halsey serà el professor. Raimon Romaní, el 
director assistent. El cor pilot escollit és el Cor de 
Cambra del Palau de la Música, acompanyat al piano 
per en Josep Buforn, tot treballant les obres:

O radiant daw, de James McMillan
Chichester Psalms moviment 1, de Leonard Berstein
Five english folks songs núm 1, The Dark eyed sailor, 
de Ralph Vaughan Williams
O vos omnes, de Pau Casals
The Cloud, d’ĒĒriks Ešenvalds

Simon Halsey és director coral del més alt nivell i 
ambaixador del cant coral arreu del món. És director 
del cor de la “London Symphony Orchestra”, del “City 
of Birmingham Symphony Orchestra Choruses” i del 
“BBC Proms Youth Choir”. Halsey és també director 
del “Rundfunkchor Berlín”, director artístic del 
programa coral jove de la “Berliner Philharmoniker”, 
i conseller artístic del “Schleswig-Holstein Musik 
Festival Choir”. El 2016 assumeix les funcions de 
Director Artístic dels cors de l’Orfeó Català i Assessor 
Artístic del Palau de la Música a Barcelona. Dirigint 
aquestes institucions de nivell mundial, Halsey ha estat 
fonamental dins del procés de canvi de nivell del cant 
simfònic arreu d’Europa. Entre els nombrosos premis 
que ha rebut, destaquen tres Grammys pels seus 
enregistraments amb el Rundfunkchor de Berlín. L’any 
2014 va rebre la “Queen’s Medal for Music 2014” per 
la seva influència en la vida musical del Regne Unit, i 
la creu de l’Ordre del Mèrit de la República Federal 
d’Alemanya el 2011, en reconeixement per la seva 
contribució excepcional a la música coral d’aquest 
país. També ha estat reconegut amb tres doctorats 
honorífics d’universitats del Regne Unit. Halsey és 
professor i director d’Activitats Corals a la Universitat 
de Birmingham. L’any 2011 Schott Music va publicar 
el seu llibre i DVD en direcció coral, Chorleitung: Vom 
Konzept zum Konzert. Nascut a Londres, Halsey va 
cantar en el cor del New College, d’Oxford, i en el cor 
del King’s College a Cambridge i va estudiar al Royal 
College of Music a Londres.
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El Cor de Cambra del Palau de la Música és un 
dels cors professionals més prestigiosos de l’estat 
espanyol. Va ser creat per l’Orfeó Català, l’any 1990, 
amb la missió de difondre la música coral universal, 
promoure la recuperació del patrimoni musical català i 
fomentar la nova creació. Jordi Casas i Bayer en fou el 
director durant els primers 21 anys. Des del setembre 
del 2011 al juny de 2016, Josep Vila i Casañas va ser 
el director titular. Des d’aquest mes de setembre ho 
és Simon Halsey.
La qualitat de cadascun dels components, als quals 
s’exigeix un alt nivell vocal i artístic, aporta al grup 
un potencial que li ha permès de travessar fronteres 
i esdevenir un referent internacional. Ha estat 
dirigit per grans mestres, com René Jacobs, Marc 
Minkowski, Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo 
Dudamel, Daniel Barenboim, Cristophe Rousset i 
Vladimir Jurowski. Des de l’any 2010, la formació és 
membre de The European Network for Professional 
Chamber Choirs (TENSO). La temporada passada el 
Cor va protagonitzar una gira amb Les Musiciens du 
Louvre, dirigits per Marc Minkowski.

Ja està, tots presentats. Una mica llarg però ara 
coneixem una mica més alguns dels participants en 
aquesta gran festa de la música.

“Open Singing”

Una de les altres activitats de les que es va ocupar el 
comitè musical és l’Open Singing. Cada matí, a 2/4 de 9, 

es reuniran tots aquells que vulguin començar el dia 
cantant. S’ha editat un llibret amb les propostes dels 
directors dels 24 cors seleccionats que van contribuir 
amb música de diferents parts del món, i cada dia 
entre dos i tres directors passaran per l’escenari de 
la Sala Oriol Martorell de l’Auditori per fer cantar els 
presents.
Podeu creure que hi ha hagut més directors voluntaris 
per a dirigir dels que es necessiten?! 

Conferències

Una altra de les tasques del Comitè artístic va ser la 
de fer la tria dels conferenciants.
Com a punt de trobada de referència pel món del 
cant coral, un dels continguts principals del Simposi 
eren les conferències. Amb una proposta orientada a 
la innovació i adreçada als debats i temes d’actualitat 
amb tot tipus de temes en relació a la música coral, 
les conferències reuneixen experts de procedències 
i experiències professionals molt diverses, però 
sobretot professionals d’una destacada trajectòria 
arreu del món. Així doncs, es va preveure comptar 
amb la participació de 36 experts per tractar temes 
d’interès amb perfils igualment diversos dins el món 
coral.

Es van presentar 165 persones per a aquestes 36 
places. Va ser tot un rècord respecte a d’altres simposis. 
Perquè vegeu l’èxit que va tenir la convocatòria! Cada 
conferència es fa dues vegades perquè tothom hi 
pugui assistir. Les propostes havien de tenir relació 
amb els quatre temes que s’havien decidit com a 
eixos del Simposi.
Totes les propostes s’havien de lliurar abans de l’1 
de desembre de 2015, per escrit. Havien de tenir 
un màxim d’entre dues i tres pàgines contenint el 
tema i una descripció detallada o l’objectiu de la 
presentació proposada. S’havia d’indicar si preveien 
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incorporar una actuació en directe o si es necessitava 
algun equipament especial perquè el comitè artístic 
ho sabés quan revisés la proposta. La durada de la 
conferència no podia excedir els 75 minuts, tenint en 
compte un temps perquè els assistents poguessin fer 
preguntes. Els permisos dels editors per a duplicar 
material anaven a càrrec del conferenciant, tot i que 
l’organització podia fer còpies fins a sis cares de full.
A principi de 2016 es van enviar les invitacions als 
conferenciants. Cadascun rebria una inscripció de 

mitja setmana, transport local de/a l’aeroport o estació 
de tren de Barcelona, quatre nits d’hotel i menjars.
Finalment seran 34 les conferències a dur a terme i 
les dictaran 44 persones. Es faran a les sales 2 (Oriol 
Martorell) i 3 (Tete Montoliu), de L’Auditori, i al 
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, 
en sessions de 75 minuts. En moltes conferències hi 
haurà la possibilitat de sentir en directe alguns cors 
convidats al Simposi que actuaran com a cor pilot.

Presentacions
A més de les conferències, el Simposi va obrir un espai 
de presentacions per oferir l’oportunitat a participants, 
associacions, col·lectius i empreses vinculades al món 
coral d’oferir els seus coneixements, serveis o àmbits 
d’especialitat. També hi haurà dues taules rodones. 
D’aquesta manera, el potencial del Simposi es posava 
a disposició de l’intercanvi cultural i esdevindrà un 
escenari excepcional per estar en contacte amb 
l’actualitat del sector.

Els responsables de la tria han sigut membres del 
Comitè Administratiu, amb el vist i plau del Comitè 
Musical.
Les presentacions es van estructurar en sis blocs 
temàtics: Patrimoni coral, Projectes educatius, 
Activitats, Institucions, Editorials i Compositors i 
repertori de compositors vius. Amb una durada 
de 45 minuts, es faran les hores de la tarda i a les 
instal·lacions de l’ESMUC i el Campus Ciutadella de 
la Universitat Pompeu Fabra.

Choral Expo
Durant el Simposi, el foyer de l’Auditori es transformarà 
en una exposició permanent de tot el que cal tenir 
present al món coral. Hi seran presents les editorials 
més importants d’arreu, així com festivals, agències i 
tot tipus d’entitats vinculades amb el cant coral. Un 
espai d’aquest tipus pren tota la seva rellevància no 
només pel que significa com a punt de referència, sinó 
perquè apropa al nostre entorn totes les innovacions 

del sector permetent que aficionats, cantaires i 
directors puguin contactar amb les tendències i les 
grans novetats.
Els expositors es van començar a apuntar l’estiu de 
2015. Havien de pagar una quota que els donava dret 
a un estand amb moqueta, dues cadires i wifi, i no es 
va excloure ningú dels que es van presentar.
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ELS EXPOSITORS PRESENTS AL SIMPOSI SÓN:

Sulasol
 
Acfea Tour Consultants
 
Tour Time, New Zealand
 
New Zealand Choral Federation
 
Distinguished Concerts International, New York
 
Fiestalonia Milenio
 
TRC Performance Tours
 
Hal Leonard MGB

Plate-Forme Interrégionale
 
IFCM and its Founding Members
 
Chinese Choral Delegation
 
Federació Catalana D’entitats Corals (FCEC)
 
Carus Verlag

Oxford University Press
 
Musicfolder.com
 
Helbling Verlagsgesellschaft
 
European Music Festival For Young People
 
Bärenreiter Verlag
 
Euskal Erriko Abesbatzen Elkartea (Confederación 
De Coros Del País Vasco)
 
Choral.ly 

Musica International
 
Interkultur
 
Edition Peters
 
Audenis
 
Schott Music - Boosey & Hawkes - Universal
 
Gremi d’editorials de Música de Catalunya - GEMC
 
Editions à Coeur Joie
 
Corearte
 
Choral Festival Network Norwegian Music Publishers 
(Cantando Musikkforlag & Norsk Musikforlag)
 
FICTA
 
Singerhood
 
Itchoir - Sonitus Music Editions
 
Cultural Tour Consultants
 
Music Sales Limited
 
Classical Movements
 
European Grand Prix For Choral Singing
 
Goldberg Verlag Musikeditionen
 
Swedish Music Publishers (Gehrmans Musikförlag, 
Mono Music, Notfabriken, Wessmans Musikförlag 
& Bo Ejeby Förlag)
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Compositors
Perquè un cor canti hi ha d’haver algú que composi 
una peça. Conscients de la importància d’encoratjar 
noves composicions corals, es va decidir encarregar 
setze nous treballs a reconeguts compositors de tot 
el món, que serien interpretats pels cors del Simposi. 
Hi havia una llista inicial de quaranta-set candidats 
d’arreu del món i onze catalans. Finalment en van 
ser escollits tretze d’arreu del món i tres catalans. 
Una persona, però, no va poder realitzar l’obra i va 
renunciar a l’encàrrec.
L’excel·lència artística com a principal reclam del 
Simposi es va reflectir en els programes de concert que 
van proposar els cors participants, marcats per obres 
de gran dificultat tècnica i per les seves propostes, 
sovint arriscades, de posada en escena. Aquesta 
vocació per l’exigència i també pels repertoris de 
contingut humanista i amb forta relació amb la pau, 
van anar de la mà amb una clara aposta pel repertori 
contemporani i de compositors vius. En la majoria 
dels casos els cors van estrenar obres encarregades 
per ells mateixos a compositors dels seus països.
A continuació trobareu les obres de nova creació, el 
cor que les interpretarà i l’explicació que en fa l’autor:

Jaakko Mäntyjärvi. Juliet november tango. 
Elektra Women’s Choir de Canadà  
                                                                                                                                                      
                                                                                          

“Com explicar una història només usant l’alfabet de la 
OTAN?  Potencial dramàtic: una dona (Julieta), però 
diversos homes (Charlie, Mike, Oscar, Victor, Romeo)... 
i, naturalment, la peça ha de ser un tango”. L’obra 
s’estrenarà, el dia 27 de juliol de 2017, al concert que 
es farà al Palau de la Música Catalana, a les 21:00 h. 

Jaakko Mäntyjärvi (1963 Turku, Finlàndia) va estudiar 
anglès i lingüística a la Universitat d’Hèlsinki, 
graduant-se amb un grau de FK (= MA) el 1991; 
està acreditat com a Traductor Autoritzat del finès a 
l’anglès i l’anglès al finès. També ha estudiat teoria 
de la música i direcció de cor a la Sibelius Academy. 
Com a compositor, Jaakko Mäntyjärvi es defineix com 
un eclèctic tradicionalista: eclèctic, ja que adopta 

influències d’una sèrie d’estils i períodes, fusionant-
los amb la seva pròpia llengua; tradicionalista en 
el sentit que el seu llenguatge musical es basa en 
una consciència de la tradició, la continuïtat i la 
comunicació. Com que canta en corals, la seva música 
és molt pragmàtica i per tant, la majoria de les seves 
obres són per a cor. Les seves principals obres corals 
inclouen Four Shakespeare Songs (1984), Dagen 
svalnar... (Day is cooling, 1991/1993), Pseudo-Yoik 
(1994), El Hambo (1997), More Shakespeare Songs 
(1997), El drama coral SALVAT 1701 (2001), el Tentatio 
de 40 parts (2006) i Staltgarter Psalmen (2009); 
Canticum Calamitatis Maritimae va rebre el tercer 
premi en el concurs europeu de composició per a cors 
de catedral el 1997. Les seves grans composicions 
inclouen obres per al Festival Coral Internacional de 
Cork (1999), el 700 aniversari de la consagració de 
la Catedral de Turku (2000), el Simposi Mundial de 
Música Coral (2008), i per Chanticleer (2001) i The 
King’s Singers (2002). Va ser compositor en residència 
del Cor de Cambra Tapiola, de 2000 a 2005.
Jaakko Mäntyjärvi ha estat músic aficionat i semi-
professional, principalment com a cantant coral en 
diversos cors finlandesos, com el Cor del Festival 
d’Òpera de Savonlinna, el cor professional Sibelius 
Academy Vocal Ensemble, el Cor de Cambra Tapiola, 
el Cor de Cambra de l’Institut Klemetti i el Cor de 
Cambra Finlandès. Va dirigir el cor d’estudiants 
Savolaisen Osakunnan Laulajat de 1988 a 1993 i va 
ser sotsdirector del Cor de Cambra Tapiola de 1998 
a 2004. Més recentment (2015) va fundar el Cor 
de Cambra, CC FREIA. També ha impartit un curs 
d’història de la música coral a l’acadèmia Sibelius 
d’Hèlsinki.

Javi Busto. Pakarean Koloreak. 
S:t Jacobs Vokalensemble de Suècia

“Amb el text de Josune López he tractat de treure la 
sensació de pau. Melodia, harmonia i ritmes que ens 
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ofereixen un món d’esperança”. L’obra s’estrenarà el 
dia 23 de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al 
concert que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h. 

Javi Busto va néixer a Hondarribia (País Basc) el 1949. 
Es va graduar en Medicina i cirurgia per la Universitat 
de Valladolid. Treballa com a metge de família entre 
1977 i 2013, any en que es retira. S’inicia en la música 
coral amb Erwin List. Ha estat director del Cor Ederki, 
a Valladolid (1971-1976); fundador-director d’Eskifaia 
Abesbatza, a Hondarribia (1978-1994); fundador-
director de Kanta Cantemus Korua, a Guipúscoa 
(1995-2007), i fundador-director d’Aqua Lauda Korua, 
a Guipúscoa (2014). Les seves partitures es publiquen 
al País Basc, França, Alemanya, Japó, EUA, Regne 
Unit i Suècia. Participa com a jurat en competicions 
internacionals de composició i interpretació per 
a cors. Va ser convidat al "IV Simposi Mundial de 
Música Coral" a Sydney, Austràlia, el 1996. Al llarg 
de la seva carrera ha guanyat nombrosos premis com: 
la Insígnia d’or de la seva ciutat natal, Hondarribia 
(1999), o el Premi Orfeón Donostiarra - Universitat del 
País Basc (2012). Va ser convidat als “8th World Choir 
Games“ - Riga (Letònia) 2014", a “Calella Canta al 
Mar” - Festival Interkultur - Calella-Barcelona- 2015 
i al 4t Festival Internacional de Coros de Cámara de 
Tlaxcala“ (Mèxic) - 2015. Va ser convidat com a jurat al 
concurs internacional de corals "Orientale Concentus 
IX", de Singapur - 2016” i al Festival Internacional de 
Corals “SAN JUAN CANTA”, a San Juan (Argentina) 
2016, i va ser el director convidat de “MADRYN 
CANTA”, a Puerto Madryn, Argentina, 2016.

Josu Elberdin. Lord, make me an instrument of 
your peace. Toronto Children’s Chorus de Canadà 

“Aquesta obra està formada per tres veus a capella 
amb divisi, usant una estructura lineal, frases llargues 
i pausades i una harmonia brillant. Una composició 
romàntica i acolorida, que combina amb èxit els 
elements contrastants de l’Oració per la pau de 
Francesc d’Assís a la recerca de la bondat definitiva 
de la humanitat a  través del camí de la pau”. L’obra 
s’estrenarà el dia 23 de juliol de 2017, a l’Auditori de 
Barcelona, al concert que es farà a la Sala Pau Casals, 
a les 17:00 h. 

Nascut el 1976, a Pasaia, va cursar estudis musicals de 
grau mig al Conservatori de Pasaia, obtenint el títols 
de professor de piano i cant (2001, 2003)
També és diplomat en Educació Social per la UPV 
(Universitat del País Basc) el 1997.  
Des de l’any 2000 treballa com a professor de música 
a l’Escola Musical de Pasaia, on imparteix Música 
i Moviment, Tècniques de composició, orquestra 
i piano, i també dirigeix   i col·labora amb diversos 
grups corals o instrumentals. És l’organista resident 
a Karmengo Eliga (l’església de Nuestra Señora del 
Carmen) de Trintxerpe (Pasaia). Tant com a cantant 
coral com a solista, sovint s’ha unit a grups que han 
obtingut premis i excel·lents ressenyes de premsa.  
Actua freqüentment com a jurat en concursos nacionals 
i internacionals de composició i de corals. Elberdin és 
més conegut per les seves composicions. Ha guanyat 
diversos premis de composició al certamen de corals 
de Tolosa i al concurs de composició Lore Jokoak, a 
Ondarroa. Ha rebut encàrrecs de prestigiosos cors de 
tot el món i ha establert puntuacions de referència 
obligatòries per a concursos internacionals de corals 
com el Tolosako Nazioarteko Abesbatzen Lehieaketa, 
l´Europa Cantat Junior, el Simposi Coral Mundial 
d’Argentina, la Quincena Musical de Sant Sebastià, 
Musikaste i molts més. 
La seva música es dedica principalment als cors infantils 
i sovint ha estat interpretada com a contes o històries 
musicals; algunes d’elles són obres simfòniques. Tot i 
que el seu treball és bàsicament coral, ha escrit també 
un llarg nombre de treballs simfònics, cançons de pop-
rock i obres instrumentals, i ha composat i enregistrat 
per a Basque TV, ETB (Euskal Telebista), i per a artistes 
com Garikoitz Mendizabal, Kepa Junkera, i ha escrit 
per a coneguts cors internacionals com els Philippine 
Madrigal Singers i Salt Lake Vocal Artists. 

John August Pamintuan. Colores Pacis. 
Riga cathedral Girls’ Choir TIARA, de Letònia.

Combinant la tradició d’Orient i Occident, amb colors 
que signifiquen el cicle creatiu dels cinc elements: 



aquatreveus26

aigua, metall, terra, foc i fusta, i finalment inclòs aquí, 
blanc per la pau”. L’obra s’estrenarà el dia 24 de juliol 
de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert que es 
farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

John August Pamintuan és un reconegut director 
d’orquestra, compositor, cantant i pianista. Des de 
2007, John és reconegut per la Federació Americana 
de Músics com a artista de reconegut prestigi 
internacional. Com a director, ha impartit tallers, ha 
actuat en concerts i ha guanyat competicions a Àsia, 
Europa i Amèrica del Nord. Com a cantant, ha cantat 
en recitals solistes al Conservatori de Sant Petersburg 
i al Glinka Hall de Moscou. Com a compositor, John 
va ser guardonat amb el premi de composició a Tours 
(França), Tòquio (Japó) i ha escrit treballs encarregats 
per als governs de Singapur, Malàisia, Taiwan, Japó, 
Lituània i Filipines. Ha composat al voltant de 500 
peces que han estat interpretades per cors de 30 
països. En els últims dos anys, ha estat convidat al 
jurat de concursos internacionals de corals al Vietnam, 
Cincinnati, Rimini, Singapur, Malàisia, Hong Kong, 
Riga (Letònia) i a les ciutats japoneses de Takarazuka, 
Hyōgo i Karuizawa. També ha estat membre del jurat 
de concursos de composició a Croàcia (2011, 2012, 
2014),  a la Federació Internacional de Música Coral 
(2013) i  a Karuizawa (Japó) (2015, 2016).

Bob Chilcott. God of the open air. 
St. Stanislav Girls’ Choir, d’Eslovènia

“Per a aquesta peça, volia trobar un text que reflectís 
l’energia d’aquest cor de joves cantants i també 
paraules que donessin un missatge positiu. Vaig 
triar extractes d’un poema més llarg del poeta nord-
americà del segle XIX, Henry Van Dyke, que vaig 
canviar per reflectir una opinió panteista que Déu està 
en tot el que ens envolta”. L’obra s’estrenarà el dia 28 
de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert 
que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

Bob Chilcott, descrit per The Observer com “un heroi 
contemporani de la música coral britànica”, és un dels 
compositors de música coral més interpretats del món. 

Compta amb un gran catàleg d’obres publicades per 
Oxford University Press que reflecteixen un gran gust 
pels estils musicals i un compromís amb l’escriptura 
de música molt comunicable i fàcil de cantar. 
Les seves obres més grans inclouen Salisbury Vespers, 
2009, Requiem, 2010 i St John Passion, 2013. El 
Requiem s’ha interpretat en més de 16 països, i la 
Passion ha estat enregistrada pel Cor de la Catedral 
de Wells (Anglaterra). The Gloria, de 2015, va ser la 
culminació d’un projecte de compositor en residència 
i es va interpretar als Estats Units i Alemanya. The 
Voyage és un treball extens que reuneix un cor de 
cambra, un cor juvenil i un cor de parròquia per a 
la campanya ”Age UK’s to End Soleliness”. Compta 
amb un extens catàleg de música sacra i compon 
The King shall rejoice per a la missa per celebrar el 
jubileu de diamants de la Reina Isabel II a l’Abadia de 
Westminster (Anglaterra). Rep regularment encàrrecs 
per escriure música per a veus agudes, i The Angry 
Planet es va estrenar a les BBC Proms de 2012, i està 
enregistrada per The Bach Choir, BBC Singers i Young 
Voices from Greater London. A Little Jazz Mass i Can 
you hear me? segueixen sent les peces favorites pels 
cors de tot el món. 
Entre 1997 i 2004 va dirigir el cor del The Royal College 
of Music, i des de 2002 ha estat el director principal 
convidat de The BBC Singers. Ha dirigit corals en 30 
països durant l’última dècada, recentment a Rússia, 
Canadà, EUA, Japó, República Txeca, Alemanya, 
Holanda, Itàlia, Suècia, Dinamarca i Noruega.

Xavier Pagès-Corella. Audito è un canto. 
The Rose Ensemble d’Estats Units d’Amèrica.

“És una obra coral de deu veus sobre un fragment de 
La Natività di Gesù Cristo (Lauda LXIV) del franciscà 
Jacopone da Todi, que es va inspirar en la tradicional 
Glòria in excelsis Deo. Agraeix a déu que porti la 
pau al món i que posi fi a totes les guerres”. L’obra 
s’estrenarà, el dia 24 de juliol de 2017, al concert que 
es farà al Palau de la Musica Catalana, a les 21:00 h.

Xavier Pagès-Corella ha estudiat piano, composició i 
direcció d’orquestra a Barcelona i Viena amb Margarita 
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Serrat, Salvador Pueyo, Albert Argudo, Reinhard 
Schwarz i Georg Mark. L’any 1994 guanya el Concurs 
Josep Mirabent i Magrans per a joves intèrprets amb 
el que estudiarà direcció i composició a l’Escola 
Internacional d’Estiu de Dartington, amb Diego 
Masson, Laszlo Heltay i Lou Harrisson, i l’any 2005 
obté una menció especial del jurat de selecció en el 
Concurs internacional de joves directors d’orquestra 
de Besançon. Ha col·laborat amb músics com Edmon 
Colomer, Joan Guinjoan, Salvador Mas, Josep Pons, 
i Antoni Ros Marbà, i ha dirigit formacions com la 
Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica 
Sinaloa de las Artes (Mèxic), Orquesta Filarmónica 
de Mendoza (Argentina), la Thüringen Philharmonie 
(Alemanya), l’Orchestre de Catalogne (França), 
la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra Camera 
Musicae. Ha estat director titular de la Cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona (2004-2010), del grup 
Sitges 94 de la Fundació Música Contemporània i 
actualment del grup Música Mínima. En l’àmbit de la 
composició destaquen els guardons obtinguts en el X 
Premio de Composición Musical Andrés Gaos (2013), 
el 17è Concurs Internacional de Composició Musical 
Ciutat de Tarragona (2010), el Concurs Internacional 
de Composició per a Cordes de la Orquestra de 
Corda d’Oare (2004) i els Premis "Catalunya" de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals (2002). També 
ha rebut encàrrecs de la Coral Sant Jordi (2016), 
l’Auditori de Barcelona (Cantània 2014-15), del 
Festival Internacional de Música de Cervera (2014), 
de la Federació Sardanista de Catalunya (2012, 2014), 
del Festival Castell de Peralada (2008), de la Fundació 
Orfeó Català – Palau de la Música (2006, 2008, 2011), 
de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat (2005), del 
Festival d’Òpera de Butxaca i Noves Creacions (2004) 
i del Memorial Joaquim Serra (2001). Des de 2015 és 
professor del Conservatori Superior de Música del 
Liceu.

Guido López Gavilán. Canción de amor. 
Ansan City Choir, de Corea del Sud.

“Canción de amor és justament això; un cant a l’amor. 
Imatges poètiques expressades en suggeridores 
harmonies i un teixit polifònic que condueix fins a un 

clímax d’expressiu lirisme. La intensitat es va diluint 
fins quedar en un record  com també sol succeir en 
l’amor”.  L’obra s’estrenarà, el dia 24 de juliol de 2017, 
al concert que es farà al Palau de la Musica Catalana, 
a les 21:00 h. 

El compositor i director d’orquestra cubà Guido 
López-Gavilán es va graduar el 1966 en direcció 
coral al Conservatori Amadeo Roldan de l’Havana, 
i el 1973, en direcció d’orquestra al Conservatori 
Txaikovski de Moscou. Ha estat guardonat en els 
concursos de composició més importants de Cuba 
i com a director ha aconseguit un èxit extraordinari 
rebent el reconeixement de crítics internacionals per 
a actuacions destacades a Amèrica Llatina i Europa. 
També ha estat convidat com a ponent en nombrosos 
festivals i esdeveniments musicals importants en 
diverses universitats prestigioses. El 2005 va obtenir 
la Medalla de la UNESCO a Xile. La seva peça Conga, 
especialment escrita per al 6è Simposi Mundial de 
Música Coral (Minneapolis, EUA), es va estrenar al 
concert d’obertura del Simposi. També ha contribuït 
notablement al desenvolupament del moviment 
orquestral juvenil de Cuba; és el president del Festival 
de l’Havana i president del departament de direcció 
d’orquestra del Instituto Superior de Arte. El seu 
estil de composició incorpora ritmes de la música 
popular cubana, politonalitat, els recursos sonors no 
convencionals i bon lirisme. La seva música abasta 
des de composicions còmiques i alegres fins a obres 
solemnes i dramàtiques.

Peter Louis van Dijk. Psalmus.
New Dublin Voices d’Irlanda.

“Basat en el psalm 8 - vist des de la "simplicitat" dels 
primers habitants humans [africans] i la complexitat de 
l’home modern que tem reconèixer que allà on hi ha 
creació, hi ha un creador”. L’obra s’estrenarà, el dia 24 
de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert 
que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

Peter Louis van Dijk és un compositor internacionalment 
interpretat. Les seves obres inclouen Horizons (per 
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a The King’s Singers), Bells (Chicago Children’s 
Choir) i un quartet de corda, Iinyembezi (gravat per 
Sontonga). Entre els treballs recents hi ha la cançó 
que cantaven les dones San (per a dos pianos) per 
al Mainzer Klavierduo, un Magnificat per al Cor 
NMMU i el Quartet Sontonga i les Windy city songs 
per a solistes, doble cor i orquestra, encarregat per 
al 50è aniversari del Cor de Nens de Chicago. Van 
Dijk ha impartit classes a la Universitat de Ciutat del 
Cap (composició i orquestració), a la Universitat del 
Cap Occidental (enregistrament i ensenyament) i 
fins fa poc, va ser professor titular de Composició i 
Musicologia a la Universitat de Rodes. Actualment 
assisteix la seva dona, Junita Lamprecht-Van Dijk, 
que imparteix docència coral en el postgrau de la 
Universitat Metropolitana Nelson Mandela a Port 
Elizabeth. Com a director d’orquestra, ha dirigit la 
majoria de les grans orquestres sud-africanes i, el 1996, 
va dirigir la seva San Glòria, a Chicago, amb el Cor 
de Nens de Chicago i el CYSO. Altres composicions 
inclouen dos ballets, diverses obres d’orquestra coral, 
incloent The Musicians of Bremen, The Selfish Giant, 
Follow that flute!, Youth Requiem, San Gloria, About 
Nothing (per a orquestra), Te Deum i nombrosos 
arranjaments orquestrals de cançons africanes com 
Bawo Thixo Somandla, Akhala Amaqhude Amabile, 
Ntsikana’s Hymn i d’altres. Als dinou anys, Van Dijk va 
escriure la seva primera òpera, The Contract seguida 
d’una segona òpera, Die Noodsein. Després d’una 
dècada ensenyament, Van Dijk va ser convidat a 
formar part del Departament de Música de CAPAB el 
1984, com Assistent Music Manager. Des de setembre 
de 1986, Van Dijk exerceix com a compositor, director 
d’orquestra i professor a temps parcial.

Josep Ollé Sabaté. LUX.
Kammerchor Saarbrücken d’Alemanya.

“Una cita famosa de Martin Luther King s’uneix a 
l’himne llatí O Lux Beata Trinitas i una melodia coral 
"estrellada" per recordar-nos que només a través de 
l’amor i la llum podem aconseguir la pau a la terra”. 
L’obra s’estrenarà, el dia 29 de juliol de 2017, a 
l’Auditori de Barcelona, al concert que es farà a la Sala 
Pau Casals, a les 17:00 h.

Josep Ollé Sabaté (Tortosa, 1987) va començar a tocar 
el piano i compondre quan tenia set anys. Va rebre les 
seves primeres lliçons de composició de Joan Vidal 
Arasa. El 2005 es va traslladar a Barcelona per estudiar 
pedagogia i composició musical a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), on va estudiar amb 
Bernat Vivancos i Albert Guinovart.
Composa principalment per a cor amb especial 
atenció a la poesia catalana i als textos sagrats. Les 
seves obres han estat interpretades per Orpheus-
Vokalensemble, el C.H.O.I.R. Chor, l’Orfeó Català, 
Pax Cor de Cambra, el Cor Infantil Sant Cugat, el Cor 
de Noies Exaudio i el Cor de Noies de l’Arc, entre 
d’altres cors en diversos països europeus. També està 
interessat en el teatre musical i escriu la música de 
L’esbudellador de Whitechapel, que es va representar 
a Barcelona (Teatre del Raval), el 2014. Actualment 
combina la composició amb l’educació a través de 
la música a Joventuts Unides (La Sénia) i l’Escola 
Municipal de Música Can Ponsic (Barcelona).

György Orbán. Magnificat.
Estudio Coral Meridies d’Argentina.

“El Magnificat és el pare de la Mare de Déu, un himne 
de fe i llibertat, arrelats en la felicitat del pròxim. 
Tradicionalment, el Magnificat és una sèrie múltiple 
de moviments, i normalment es compon de manera 
oratòria. Aquesta composició en particular intenta 
resumir el text complet com un sol gest, en 4 minuts. 
Realment admiro i estimo La Visitació del Maestro 
Pantormo, pintura que té un poder màgic, on tot sobre 
el que canta el Magnificat es retrata de la manera més 
magnífica i complexa. Sens dubte, aquesta també va 
ser la font de la meva inspiració”.  L’obra s’estrenarà, 
el dia 29 de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, 
al concert que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

György Orbán va néixer a Transilvània, Romania, el 
1947. Va estudiar composició a l’acadèmia de música 
de Cluj-Napoca / Kolozsvár / Clausenburg, un centre 
multicultural per excel·lència de Transilvània. Després 
de graduar-se, el 1973, com a alumne de Sigismund 
Toduta i János Jagamas, va ensenyar teoria de la 
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música al mateix institut. Des de 1979 viu a Hongria. 
A més de treballar com a editor de música a Editio 
Musica Budapest entre 1979 i 1990, va ser professor 
de composició i teoria de la música, entre 1980 i 2009, 
a l’Acadèmia de Música Liszt Ferenc de Budapest. 
Orbán està condecorat amb diversos reconeixements 
professionals, com ara el Premi Bartók Béla-Pásztory 
Ditta (1991), el Premi Erkel Ferenc (2002), el Premi 
Artisjus (2005) i el Premi Kossuth (2014).
Fins ara la seva obra ha estat dominada per 
composicions oratòries i obres corals. Les seves 
composicions instrumentals són variades: des de peces 
simfòniques, combinació instrumental-vocal (cançons 
amb acompanyament d’un o més instruments) fins a 
música per a metalls (brass music) i, per descomptat, 
música de cambra. També va enriquir l’escena musical 
d’Hongria amb les seves òperes. Les composicions 
corals d’Orbán tenen l’arrel en les tradicions corals 
hongareses, i encara que són parcialment escrites 
per a ús litúrgic, inclouen elements de jazz. Les seves 
cançons sovint mostren el seu notable sentit de l’humor 
i la seva gran afinitat pel grotesc. Diverses de les seves 
misses  - amb orquestra simfònica o acompanyament 
d’orgue - troben el seu camí als cors de tot el món. 
El debut coral internacional d’Orbán va ser a Sydney 
(1996), al IV Simposi Mundial de Música Coral. Allà, 
els seus "octavos" acabats de publicar i també alguns 
dels seus treballs més estesos van ser introduïts per 
John Rutter, en el marc d’una sessió de lectura que 
va tenir molt d’èxit. Les obres de György Orbán estan 
publicades per Hinshaw Music Inc. Chapel Hill, NC 
(Estats Units), Editio Ferrimontana Frankfurt am Main 
(Alemanya) i Editio Musica Budapest (Hongria).

Jocelyn Hagen. Hands.
Vocal Art Ensemble of Sweden, de Suècia.

“La unió de mans i veus en una cançó té la capacitat 
de creuar fronteres culturals i parlar més fort que les 
paraules”.  L’obra s’estrenarà, el dia 28 de juliol de 
2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert que es farà 
a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h. 

Jocelyn Hagen compon una música que ha estat 
descrita com a “simplement màgica” (Fanfare 

Magazine). La majoria de la seva producció és per a 
la veu: solista, cambra i coral. L’any 2015, Test Pilot, la 
seva col·laboració d’òpera i dansa amb la coreògrafa 
Penelope Freeh, va rebre un Sage Award pel seu 
“destacat disseny” i el jurat va declarar l’obra “tour de 
force” per la seva originalitat. La seva música melòdica 
és rítmica, complexa textualment, i recentment s’ha 
tornat d’una naturalesa més experimental. El 2013 va 
publicar un EP titulat MASHUP, en el qual interpreta 
el Doctor Gradus Ad Parnassum de Debussy mentre 
canta The A Team d’Ed Sheeran.

Actualment és artista resident a la North Dakota State 
University i composa periòdicament per als seus 
conjunts. Durant deu anys va ser compositora resident 
per al cor professional en que també va cantar: The 
Singers, sota la direcció de Matthew Culloton. La 
seva música s’ha interpretat a tot el món, incloent el 
Carnegie Hall i el Lincoln Center a la ciutat de Nova 
York. El seu treball es publica de forma independent a 
través de JH Music, així com Graphite Publishing, G. 
Schirmer, Editorial de Música de Santa Barbara, Fred 
Bock Music Publishing i Boosey and Hawkes.

Hideki Chihara. Kirishitan-Imayo.
Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers.

“Aquesta peça és una composició que prové de la 
meva pròpia imaginació i la seva intenció és una 
descripció sonora de la vida religiosa japonesa 
kirishita oblidada ara”.  L’obra s’estrenarà, el dia 28 
de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert 
que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

Nascut en el 1957, Hideki Chihara es va graduar al 
Departament de Composició de la Facultat de Música 
de la Universitat Nacional de Belles Arts i Música de 
Tòquio, i després va completar el Màster de l’Escola 
de Postgrau de Música de la mateixa Universitat. 
Ha aconseguit premis en diversos concursos de 
composició, com el Japan Music Competition, el 
premi d’Excel·lència en el Concurs de Composició 
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de Música Vocal Shin-Nami no kai, el Premi Citta di 
Trieste (Trieste, Itàlia), el Carl Maria von Weber Preis 
(Dresden, Alemanya), i el Concorso Internazionale di 
Composizione «Guido d’Arezzo» (Arezzo, Itàlia). 
Els seus estils de música per a cor tenen quatre eixos, 
que constitueixen la seva música multifacètica, és a 
dir, el “Chihara-World”: 

1. música basada en la literatura tradicional japonesa, 
arts escèniques i música tradicional, com la 
“Shoga” i l’Ajime no Waza’, usada amb  instruments 
tradicionals japonesos, pels antics requeriments 
sintoistes.

2. música amb el tema “Mestissatge de la cultura 
musical oriental-occidental” que mostra la 
interacció de l’etnicitat i la religió japonesa amb 
Europa occidental, que la seva sèrie de música 
Kirishitan, com ara Orasho (pel text cristià medieval 
japonès i les cançons sagrades en llatí) representa.

3. obres que incorporen l’aspecte únic de la música 
popular japonesa, com ara Miyako-wasure. 

4. obres que mostren la pròpia comprensió / 
reclamació d’Hideki de Chorus = Música clàssica 
al Japó, com Winterreise (Franz Schubert) i Hideki 
Chihara Chorus Transcription.

Ēriks Ešenvalds. Prayer for peace.
Cor Vivaldi, de Catalunya.

“Sant Francesc d’Assís va escriure la seva oració 
“Senyor fes-me instrument de la teva pau”, i m’ho 
imaginava com si aquestes paraules xiuxiuejades per 
moltes veus ressonessin al món i s’escampessin per 
les parets de la injustícia. Hi ha dolor i hi ha paraules 
dolentes en aquesta oració, però també parla d’alegria 

i esperança perquè tothom sigui estimat”.  L’obra 
s’estrenarà, el dia 25 de juliol de 2017, a l’Auditori de 
Barcelona, al concert que es farà a la Sala Pau Casals, 
a les 17:00 h. 

Ēriks Ešenvalds (1977) és un dels compositors més 
populars de la seva generació. La seva música 
és interpretada en tots els continents i ha estat 
enregistrada per segells com Decca Classics, DG, 
Hyperion i Ondine. Ešenvalds també porta a terme 
moltes residències internacionals on ha pogut treballar 
amb la seva música i impartint conferències. Després 
de la seva experiència com a membre del Cor Estatal 
‘Latvija’ va ser guardonat amb el “Fellow Commoner 
in creative arts”, per dos anys, al “Trinity College de 
Cambridge”. A més de complir amb encàrrecs per 
a formacions corals d’arreu del món, ha compost 
per “The Boston Symphony”, “City of Birmingham 
Symphony Orchestra”, “Utah Symphony”, 
“Sinfonietta Riga” i altres agrupacions instrumentals. 
Les seva simfonia multimèdia més important, Nordic 
Ligh”, va ser estrenada l’any 2015, i la seva òpera de 
gran escala, The Immured, va ser portada a escena 
per l’Òpera Nacional Letona amb gran èxit.

Bernat Vivancos. Lux surgit Aurea.
Westminster Choir, d’Estats Units d’Amèrica.

“Els colors no existirien sense la llum, origen de 
tota bellesa cromàtica. També l’ànima humana pot 
ser font d’elements que enriqueixen la persona: la 
bondat, el perdó, l’amor, la confiança, la generositat  
els podem entendre també com els colors de cada 
persona. Aquest prisma intern, que filtra els nostres 
actes, l’he gosat glossar en música, on sonoritats amb 
modalitat menor avancen i muden cap a una explosió 
de lluminositat sonora, amb acords de tríades majors, 
de referents espectrals, volent emfatitzar la joia dels 
colors i de la bondat que hi ha en l’interior de totes 

Compositors



aquatreveus 31

les persones”.  L’obra s’estrenarà, el dia 28 de juliol 
de 2017, a l’Auditori de Barcelona, al concert que es 
farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

La personalitat musical de Bernat Vivancos 
(Barcelona, 1973) està marcada per les impressions 
rebudes durant els seus anys escolars al Monestir de 
Montserrat. Fill d’una família profundament musical, 
havent cursat estudis de piano i composició amb Maria 
Canals i David Padrós a Barcelona, es va traslladar 
a París durant cinc anys per estudiar composició al 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, amb els professors Guy Reibel, Frédéric 
Durieux, Marc-Andre i Alain Dalvabie Louvier, on es 
va graduar en Composició, Orquestració i Anàlisi. 
L’any 2000 es va convertir en un punt decisiu en la 
seva carrera, va descobrir la música del compositor 
noruec Lasse Thoresen i es va traslladar a Oslo per 
ampliar els seus estudis; de fet, marcarà les seves 
indicacions musicals i treballs futurs. Posteriorment, 
l’estil Vivancos incorpora elements que fan del seu 
treball una proposta única: un so musical ric de color 
i textural, la música modal convergeix en la tradició 
occidental i la recerca d’una espiritualitat basada 
en una inspiració harmònica espectral. Aquests dos 
aspectes fonamentals representen la forta influència 
de la naturalesa del treball de Vivancos: la naturalesa 
com a arrel i sòl, símbol de la tradició, però també 
com a presència que es manifesta de forma consistent 
en les propietats físiques del so.
Des de 2003 és professor de Composició i Orquestració 
a l´ESMUC, una feina que combina amb les seves 
activitats de recerca en el camp de la composició i 
participació com a membre del jurat en concursos 
internacionals d’orquestració i composició. De 2007 
a 2014 va ser director de música de l’Escolania de 
Montserrat. Durant 2014-2015 va ser compositor 
resident, compartit amb Arvo Pärt, al Palau de la 
Música Catalana (Barcelona).
Ha publicat diversos CD, entre els quals destaquen 
Blanc (2011) (doblement recompensat per la crítica 
com el millor àlbum de 2011) i Requiem (2015), 
tots dos registrats pel famós cor de la ràdio letona 
dirigit per Sigvard Klava (Neu Records). La música 
de Vivancos, plena de sons limitats i harmonies 
extàtiques, escalades d’arquitectures i ressonàncies 
de la lluminositat nòrdica, pretén unir la bellesa, la 
sensualitat i l’espiritualitat. Vivancos té una àmplia 
varietat de música vocal i instrumental, amb especial 
atenció a la producció orquestral i rep encàrrecs de 
nombrosos conjunts internacionals.

Andrea Venturini. Child.
Sonux Ensemble, d’Alemanya.

“Massa nens han mort al mar Mediterrani mentre 
fugen de la guerra. Child es dedica a ells, per recordar 
al món sencer aquesta terrible tragèdia que només la 
pau pot evitar que torni a passar”. L’obra s’estrenarà, 
el dia 27 de juliol de 2017, a l’Auditori de Barcelona, 
al concert que es farà a la Sala Pau Casals, a les 17:00 h.

Durant gairebé trenta anys ha estat director de cor. 
Al mateix temps, va començar el seu treball com a 
compositor, especialitzant-se, entre d’altres, amb F. 
Donatoni i V. Nees. També va estudiar cant gregorià 
sota la direcció de N. Albarosa. 
La seva producció es dedica principalment a la música 
coral, per la qual ha guanyat premis en competicions 
nacionals i internacionals; l’últim és el primer premi en 
el II Concurs Internacional de Composició per una obra 
de música sacra “Francesco Siciliani”, promoguda pel 
Consell Pontifici per a la Cultura.
Els seus treballs han estat interpretats per reconeguts 
cors, incloent el “Italian Youth Choir”, el French 
National Youth Choir “A Coeur Joie”, el “World Youth 
Choir”, i el “St. Jacob’s Chamber Choir “.
És Director Artístic de la Unió de Societats Corals del 
Friuli i és membre del Comitè Artístic de la USCI Friuli 
Venezia Giulia.

Compositors
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The Circle Concerts
The Circle Concerts - 
52è Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona

I per si amb això no n´hi hagués prou, recordeu que cada any es fa el Festival Internacional de Cant 
Coral? Doncs bé, aquesta 52a edició de l’any 2017, any del Simposi, es va optar per incloure-la en 
el Simposi, amb el nom de ‘The Circle Concerts’. Què vol dir això? Doncs que una selecció de corals 
experimentades i de bon nivell, vingudes d’arreu del món, s’afegiran als concerts que ofereixen 
els 24 seleccionats, tenint així la possibilitat de gaudir d’una representació encara més amplia de 
tradicions corals molt diverses. Gràcies als diferents sons i a la diversitat dels seus orígens, el Simposi 
i Barcelona esdevindrà una mostra del diàleg intercultural que pot generar i genera la música.
Aquests cors paguen una inscripció, s’han de buscar el transport i l’allotjament, i el Simposi només els 
busca els concerts. A la ciutat de Barcelona es farà un concert compartit amb un altre cor participant 
del mateix cicle (a Sant Pere de les Puel·les i a  la Capella de l’Esperança), i a més, oferiran un segon 
concert exterior, ampliant l’abast de l’impacte territorial del Simposi.

Els cors participants seran: 

Ponomaryov VESNA Children’s Choir
Nadezhda Averina, directora 
Moscou, Rússia
Cor Infantil

The North Coast Chorale
Denise Reed, directora
Astoria, OR. EUA
Cor Mixt

Chamber Choir “Ozarenie” of the Moscow Choral Society 
Olga Burova, directora   
Moscou, Rússia
Cor de Cambra Femení

Jyväskylän Naislaulajat
Rita Varonen, directora
Jyväskylä, Finlàndia
Cor Femení
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52è Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona

Mixed Choir Kulkuset
Heidi Gräsbeck, directora
Turku, Finlàndia
Cor Mixt

University of Oregon Chamber Choir
Sharon J. Paul, directora
Eugene, OR. USA
Cor de Cambra

Grupo Vocal Aequalis
Mariana González Lanuza, directora
Buenos Aires, Argentina
Cor Mixt

Ellerhein Girls’ Choir of the Tallin Center, for 
extracurricular activities Kullo 
Ingrid Kõrvits, directora
Tallin, Estònia
Cor Femení

Shanghai Youth Choir
Fang Lin & Lijia Yu, directors
Shanghai, Xina
Cor Inantil

Raffles Singers
Ban Sheng Toh, director
Singapur, Singapur
Cor Mixt

The Eight Second Choir of  Zhejiang Conservatory of Music 

Yan Bao Lin, directora
Hangzhou, Xina
Cor Jove

VIVA! Youht Singers of Toronto
Carol Woodward Ratzlaff, directora
Toronto, Canadà
Cor Jove
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Chromas
Başak Doğan, directora
Istanbul, Turquia
Cor Mixt

I Muvrini
Còrsega, França
Cant cors

Coro Adicora 
Córdoba, Argentina
Cor Mixt

Coro de Jóvenes de Madrid 
Juan Pablo de Juan, director
Madrid, Espanya
Cor Jove

Shenyang Daily Children’s Choir
Song Yang, director
Shenyang, Xina
Cor Infantil

Faran concerts exteriors a Ripollet, Palafrugell, Girona, El Prat de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, 
Igualada, Castellbell i el Vilar, Viladecans, Barberà del Vallès, Viladecavalls, Casserres, Manresa i 
Riells del Fai.

Cors Amfitrions
Però, sabeu què? No queda així la cosa, no. Per si no n’hi hagués prou, s’ha convidat tot un seguit 
de cors catalans perquè fassin de cor amfitrió. Que què és un cor amfitrió? Doncs això: un cor català 
de nivell destacat que acull el cor foraster i el precedeix en la seva actuació. 

The Circle Concerts
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Coral Sant Jordi – Barcelona, Oriol Castanyer

Pax Cor de Cambra – Sabadell, Esteve Costa 

Cor Lieder Camera – Sabadell, Eduard Vila

Cor Juvenil Gaia – Olot, Joan Asín

Coral Mixta d’Igualada, Alfred Cañamero

Cor Zóngora del Vendrell, Montserrat Meneses

Cor Anton Bruckner – Barcelona, Júlia Sesé

Coral Cantiga – Barcelona, Josep Prats

Cor Albada – Barcelona, Esteve Costa

Cor Plèiade – Granollers, Júlia Sesé

Els escollits han sigut:

Cors amfitrions
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Cor de Noies de Sant Esteve de Vila-Seca, Xavier 
Pastrana

Cor de Cambra Tyrichae – Tortosa, Andreu Ferré

Coral Shalom – Lleida, Robert Faltus

 Orfeó Català  i Cor Jove de l’Orfeó Català –   
 Barcelona, Simon Halsey 

 Aquests dos cors van fer d´amfitrions als dos  
 concerts principals del Simposi que es van fer  
 al Palau de la Música.

Els concerts es duran a terme en diferents espais de Barcelona (Santa Maria del Pi, Auditori del 
Conservatori del Liceu, Santa Maria de Jesús de Gràcia, Caixafòrum i Capella de l’Esperança).

Però a més de tots aquests encara hi haurà uns altres cors que, malgrat no actuar de cor amfitrió, participaren 
en algun dels tres grans concerts que es faran durant el Simposi: el d’Inauguració, que es farà el dia 22, a 
la Sala 1 de l’Auditori; el concert de Música Sacra Catalana, que es farà el dia 26, a la Sagrada Família, i 
reunirà més de 500 cantaires, i el de Cloenda, que es tornarà a fer a la Sala 1 de l’Auditori.

Cors amfitrions
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Al Concert d´Inauguració hi seran presents els següents cors:

Coral de La Universitat Rovira i Virgili – Tarragona, Montserrat Ríos
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados – Lleida, Xavier Puig

Coral Sant Jordi – Barcelona, Oriol Castanyer
Polifònica de Vilafranca - David Hernández

Pax Cor de Cambra – Sabadell, Esteve Costa
Polifònica de Puig-Reig - Josep Maria Conangla i Emmanuel Niubò

Cor Infantil del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya - Jaume Sala

Al Concert de Música Sacra Catalana de la Sagrada Família hi haurà cantaires dels següents cors:

 Agrupació Coral Matadepera

 Contrapunto Vocale, de Barcelona

 Cor Albada de l´Agrupació Cor   
 Madrigal, de Barcelona

 Cor Ariadna de l´Agrupació Cor   
 Madrigal, de Barcelona

 Cor Audite Exaudi, de Barcelona

 Cor Aurica, de Badalona

 Cor d’Homes d’Igualada

 Cor Eurídice, de Les Borges Blanques

 Cor Montserrat, de Terrassa

 Cor Tyrichae, de Tortosa

 Cor Voxalba, de Barcelona

 Cor Xamusia, de Vilafranca del Penedès

 Coral Belles Arts, de Sabadell

 Coral Canigó, de Vic

 Coral Cantiga, de Barcelona

 Coral Ginesta, de Cervera

 Coral Nit de Juny, de Palafrugell

 Coral Nova Ègara de Terrassa

 Coral Shalom, de Lleida

 Coral Xalesta, de l’Hospitalet 
 de Llobregat

 Coro de Jóvenes de Madrid

 Forum Vocal, de Barcelona

 Massa Coral de Terrassa

 MC Cor, de Barcelona

 Orfeó Gracienc, de Barcelona

 Orfeó Manresà, de Manresa

 Schola Gregoriana de Catalunya

Al Concert de Cloenda hi seran presents els següents cors:

ARSinNOVA Cor de Cambra, de Barcelona - Marc Díaz
Camerata Sant Cugat - Xavier Baulies

Cor Jove de l’Orfeó Català - Barcelona, Esteve Nabona
Cor Lieder Càmera - Sabadell, Eduard Vila
Cor Madrigal - Barcelona, Mireia Barrera

Coral Càrmina - Barcelona, Daniel Mestre.

Concerts extraordinaris
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Roda de Premsa

Roda de Premsa
Abans que tot això comenci us he d’explicar, però, que el dia 14 de juliol, ha tingut lloc una roda de premsa per 
presentar el Simposi organitzada per CatPress. S’han reunit a la sala 5 de l’Auditori, la Sala Victòria dels Àngels, 
a la una del migdia, els representants de tots els actors implicats en aquest esdeveniment. 

Per una banda tenim Montserrat Cadevall, Presidenta de la FCEC; Josep Antonio, Coordinador general 
del Simposi; Xavier Baulies, Representant en el Comitè Artístic del WSCM11. Han estat acompanyats per 
l’Honorable Sr. Lluís Puig, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; dels Srs. Carles Sala, per part 
de l’ICUB; Joan Oller, Director General del Palau de la Música Catalana, i Joaquim Garrigosa, Director de 
l’Auditori. També ens va acompanyar el Sr. Josep Borràs, Director de l’ESMUC.

A aquest acte han estat convidats els mitjans de comunicació presents a Catalunya per a presentar el Simposi 
i donar les gràcies a totes les institucions implicades. 
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Colofó
La roda de premsa ha començat amb una actuació de les solistes del Cor Vivaldi, de Barcelona (un dels dos 
cors catalans escollits per al Simposi). 

A continuació han parlat els representants de les entitats. Hi ha hagut un torn de preguntes i s’ha acabat amb 
una altra intervenció musical, aquesta vegada a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers, (l’altre 
cor català escollit) 

Colofó
Fins aquí la presentació de la feina realitzada per poder arribar fins al moment culminant, que serà el dia 22 
de juliol, en que esperem que ens acompanyeu perquè pugueu veure per vosaltres mateixos tota la eina que 
hem fet.
Seguirà un altre número en el que us presentarem els protagonistes, els concerts, les activitats i també les 
persones més importants del Simposi, sense les quals molta d’aquesta feina no s´hauria pogut fer: els voluntaris. 

I ara ja podem començar la Gran Festa de la Música!




