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Diumenge, 04 d’abril de 2021 a les 19.00 h
Paranimf de la Universitat

TRADICIÓ I CREACIÓ

PROGRAMA

Los xiquets de Valls  Anselm Clavé (1824-1874)

Jovenívola  Lluís Millet (1867-1941)

A la plaça hi ha ballades   Amadeu Vives (1871-1932)

Captant  Antoni Nicolau (1858-1933) - Poesia de Jacint Verdaguer

La sardana de les monges  Enric Morera (1865-1942) - Poesia d’Àngel Guimerà

Cançó nocturna   Francesc Pujol (1878-1945) - Poesia de Josep Ma. de Sagarra

La nena de la rotllana  Joaquim Serra (1907-1957) - Poesia de Josep Ma. de Sagarra
 

Missatge  Ricard Lamote (1899-1962) - traducció de Marià Manent

La sardana de l’abril  Lluís Ma. Millet (1906-1990) - Poesia de Joan Llongueres 

Del mal que pas no puc guarir Cristòfor Taltabull (1888-1964) - Poesia de Roís de Corella
 

El musclo  Manuel Oltra (1922-2015) - Poesia de Pere Quart

Salve Regina  Josep Vila i Casañas (*1966)

Bubbles  Bernat Vivancos (*1973)

Amb la col·laboració de:
Marta Grassot, il·lustracions documentals i recerca

Aleix Viader, muntatge i videocreació

Amb aquest concert volem emprendre un viatge per 150 anys de música coral catalana, que 
és sens dubte la tradició musical més arrelada al nostre país. Des de Clavé fins a Vivancos la 
creació coral ha dialogat entre la revisió de la tradició i la llibertat creativa, prenent com a punt 
de partida la nostra poesia, la cançó popular o els textos sacres. Una mostra de la diversitat i la 
riquesa dels nostres compositors.

I a través de les cançons volem explicar la història del moviment coral per posar el present 
en el seu context. Convençuts que la gent vol conèixer, descobrirem obres inèdites del nostre 
patrimoni, ens sorprendrem amb els compositors actuals, però també hi podrem reconèixer 
alguns grans èxits. Presentem un “concert comentat” que acompanyarem d’una part visual on 
posarem cara als nostres autors, il·lustrarem les obres interpretades, projectarem els textos 
i fins i tot oferirem videocreació a partir de la música coral catalana. Una exposició vivent i 
itinerant que pretén divulgar la nostra música i posar-la a l’alçada de la literatura i les altres 
manifestacions artístiques.

Estem convençuts que coneixent la nostra història entendrem millor el present. I, com deia 
Gaudí, que l’originalitat consisteix en tornar als orígens. Volem aprofundir en les nostres arrels 
per fer volar tots els anhels...

Xavier Puig Ortiz
Director principal del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana és un dels cors professionals més prestigio-
sos 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 vint-i-un anys. Del 
setembre del 2011 al juny del 2016 Josep Vila i Casañas va ser-ne el director titular. I des del 
setembre del 2016 Simon Halsey n’assumeix el càrrec de director artístic i des del 2018 Xavier 
Puig el de director principal. Jordi Armengol n’és el pianista. 

Als seus components se’ls exigeix un alt nivell vocal i artístic, aspectes que aporten al grup un 
potencial que el converteix en un cor de gran qualitat. Ha estat dirigit per grans mestres, com 
René Jacobs, Marc Minkowski, Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Baren-
boim, Christophe Rousset i Vladimir Jurowski. Des de l’any 2010 la formació és membre de The 
European Network for Professional Chamber Choirs (TENSO). 

Dels seus darrers compromisos internacionals, cal destacar el debut l’agost del 2017 als 
Proms de la BBC, un dels més grans festivals de música clàssica, que se celebra a Londres, i la 
gira amb Jean-Christophe Spinosi i l’Ensemble Matheus l’any 2018. Destaquen igualment les 
recents col·laboracions amb els cantants Philippe Jaroussky i Mark Padmore i els directors Da-
niele Gatti i Simon Carrington. De la temporada 19-20 destaca la col·laboració amb l’Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, amb la interpretació de l’Oratori de Nadal al desembre. 

Xavier Puig i Ortiz, director
Nascut el 1973 a Cervera, on comença els seus estudis musicals, i s’inicia en la direcció coral 
amb Pep Prats, Lazlo Heltay i Johan Duïjick als Cursos Internacionals de Direcció Coral de Llei-
da, i als Cursos Europeus de Direcció impartits pel professor Pierre Cao a Catalunya, i Pontarlier 
(França). S’introdueix en la direcció orquestral amb Salvador Mas al Conservatori Superior de 
Barcelona i posteriorment cursa els estudis de direcció d’orquestra a la Universität für Musik de 
Viena sota el mestratge de Leopold Hager, Yuji Yuassa i Günther Theuring entre altres. El març 
de 2001 obté el Erste Diplom d’aquest reconegut centre. El març de 2002 guanya la plaça de 
Director Assistent de la J.O.N.D.E. (Joven Orquesta Nacional de España), i el 2003 guanya la 
mateixa plaça de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui 
dirigirà diferents concerts i un cicle de programes per a TV3, així com un enregistrament de la 
música simfònica de Ricard Lamote de Grignon. Actualment és director titular de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, de l’Orquestra de Girona, del Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida i des 
del setembre del 2018 és el Director Principal del Cor de Cambra del Palau de la Música.

Ha estat director convidat per les principals orquestres del país, i manté una estreta vinculació 
amb l’Orquestra Terrassa48 amb qui cultiva el repertori operístic al cicle d’Òpera al Palau. És 
professor d’orquestra i direcció a l’ESMUC i al Curs de Direcció d’Orquestra de Terrassa. Fou 
director artístic del Festival de Pasqua de Cervera, que fundà el 2011, dedicat a la música 
clàssica catalana.


