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CONCERT DE SANT ESTEVE
Quatre segles de música nadalenca

I part  
Nadal a l’Europa del Renaixement i el Barroc

II part 
Música nadalenca de F. Mendelssohn, M. Lauridsen, 
P. Donostia, W. Llewellyn, J. Brahms i Ch. Wood.

X. Pagès i Corella: El sol d’hivern*
M. Timón: Impressions nadalenques*

Una celebració musical nadalenca que fa bategar els nostres cors des de 1913

* Estrenes mundials

Cor Petits de l’Orfeó Català. Directora, Mercè Pi
Cor Mitjans de l’Orfeó Català. Directora, Glòria Fernández
Cor Infantil de l’Orfeó Català. Directora, Glòria Coma i Pedrals
Cor de Noies de l’Orfeó Català. Directora, Buia Reixach i Feixes
Cor Jove de l’Orfeó Català. Director, Esteve Nabona
Orfeó Català. Director, Josep Vila i Casañas

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Núria Sanromà i Xavi Boïls, cornetes, Òscar Lanuza, Jordi Gimenez  
i Francesc Xavier Banegas, sacabutxos, Maria Crisol, baixó,  
Pere Olivé, percussió i Edwin García, tiorba i guitarra
Josep Buforn, Pau Casan, Laia Armengol i Josep Surinyac, orgue positiu
Marc Cabero i Pilar Subirà, percussió
Mercè Sanchis, orgue  
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El Concert de Sant Esteve aplega cada any tota la gran família de l’Orfeó Català 
–Escola Coral, cantaires, socis i amics– per compartir l’esperit d’aquestes festes 
de la manera més autèntica i viure una comunicació excepcional entre els intèr
prets i el seu públic.

En aquesta celebració dels cors de l’Orfeó Català, que es va iniciar l’any 1913 
amb el primer Concert de Sant Esteve i que des d’aleshores ha arrelat en el 
paisatge nadalenc de la nostra ciutat i de tot Catalunya, es conjuga la tradició 
musical nadalenca europea àmpliament coneguda, amb altres propostes més 
innovadores, com és el cas enguany de dues estrenes d’obres per a cor i co
bla, encarregades a Xavier Pagès (El sol d’hivern, sobre un profund poema de  
George Peirce Grantham) i a Marc Timón (Impressions nadalenques, una suite 
a partir de les més entranyables nadales tradicionals).

Per acabar em plau desitjarvos, en nom propi i de l’Orfeó Català, unes bones 
festes de Nadal i que el nou any que és a punt de començar us sigui venturós i 
ple de felicitat.

MARIONA
CARullA

Presidenta

Orfeó Català
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Gràcies!

MECENES PROTECTORS

· Aenor
· Almirall, S.A.
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· Bagués-Masriera Joiers
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· Basi, S.A.
· Bodegues Sumarroca
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· Caprabo
· Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
· Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
· COMRàdio
· Consorci de la Zona Franca

· Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P.
· Diario ABC
· El Mundo
· El Punt Avui
· Europa Press de Catalunya, S.A.
· Expansión
· Fluidra Services, S.A.U.
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· Miquel Alimentació Grup
· Natur System, S.L.
· Nestlé España, S.A
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· RAC1/RAC105
· Reial Automòbil Club de Catalunya
· Renfe-Operadora
· Ricardo Molina, S.A.
· Roca Junyent, S.L.
· Sage Logic Control
· Sony España, S.A.
· Unnim

Amics Benefactors: Agefred, S.A. · Agustí Torelló, S.A. · Ascensores Jordà, S.A. · Clos Interiors, S.L. · Construcciones Curto, S.A. 
· Fundació Antoni Serra Santamans · Gade · Horaci Miras Giner · Ibeautor Promociones Culturales SRL · Mª Antònia Ramoneda Bayarri 
· Pimec · Quadis · Selmar, S.A. · Teatre Romea

Col·laboradors

Tots sou part del Palau



Bitayna diridanya, anònim (s. XVI)
Angel beneit, G. Surita lo Vell (s. XVI)
Anit és nat un infant, P. Rosés (s. XVII)
A Belem devem anar, anònim (s. XVII)

Cor Infantil. Directora, Glòria Coma i Pedrals

Los reyes siguen la estrella, Francisco Guerrero (1528-1599)
Niño dios d’amor herido 
Pastor, quien madre virgen
La tierra se está gozando

Cor de Noies. Directora, Buia Reixach i Feixes

Psallite unigenito, Michael Praetorius (1571-1621)
Cor Mitjans. Directora, Glòria Fernandez

Un roseret eixia, Michael Praetorius (1571-1621)
E la don don verges Maria, Cançoner del Duc de Calàbria (s. XVI)

Cor Petits i Mitjans. Directores, Mercè Pi i Glòria Fernandez

A tan bella flor de lis, Joan Verdalet (1632-1691)
Cors Petits, Mitjans, Infantil i Jove. Directora, Glòria Fernandez

Lauda Jerusalem dominum, Claudio Monteverdi (1567-1643)
O Magnum Mysterium, Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Hodie Christus, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1611)

Cor Jove. Director, Esteve Nabona

Regina Caeli, Joan Cererols (1628-1680)
Tots els cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català. Directora, Glòria Fernandez

Drei Sprüche, op.76, Felix Mendelssohn (1809-1847)
Tres versicles per a cor a vuit veus  
•	 Weihnachten
•	 Am Neujahrstage
•	 Im Advent

Quatre nadales tradicionals europees
•	 Oi Bethleem! (País Basc), J. A. de Donostia (1886-1956)
•	 Ha nascut el Déu Infant (França), harm. W. Llewellyn
•	 Cançó de bressol (Alemanya), Johannes Brahms (1822-1897)
•	 Ding dong! Merrily on high, harm. Ch. Wood

O Magnum Mysterium, Morten Lauridsen (1943)

El  sol d’hivern,* Xavier Pagès i Corella (1974)
Per a cor, orgue i cobla. Versió catalana del mateix compositor

Impressions nadalenques,* Marc Timón Barceló (1980)
Suite de cançons de Nadal per a cor mixt, cobla, 
orgue i percussió 
*Estrenes

Orfeó Català. Director, Josep Vila i Casañas

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

 

I part   Nadal a l’Europa del Renaixement i el Barroc II part   Música nadalenca

Núria Sanromà i Xavi Boïls, cornetes, Òscar Lanuza, Jordi Gimenez 
i Francesc Xavier Banegas, sacabutxos, Maria Crisol, baixó, Pere Olivé, 
percussió i Edwin García, tiorba i guitarra
Laia Armengol, Josep Buforn, Pau Casan i Josep Surinyac, orgue positiu

Cor Infantil de l’Orfeó Català
Marc Cabero i Pilar Subirà, percussió
Mercè Sanchis, orgue
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BITAyNA DIRIDANyA
Bitayna diridanya,
què pena tan estranya,
bitayna diridanya, 
què pena tan estranya
que em fa sentir l’amor!

En punt jamai reposa
lo meu afflegit cor
y té per bona cosa
restar ab sa tristor.

ANGEL BENEIT
Angel beneit, 
puix Déu nos a gessat del paradís
e condenats a mort,
de nostra part tenim recort
com de ses mans nos a fet
e format a la sua figura.

ANIT éS NAT uN INFANT
Anit és nat un Infant, allà en Belem,
és petit, però és molt gran, com ho veieu,
faridondeta, si és petit, és tot un Déu,
faridondeta, si és petit, no cap al cel.

I part

textos del 
programa

A BELEM DEVEM ANAR 
A Belem devem anar esta nit tots ab lo cor
y adorar al tierno infant ab lo més humil amor.
Cada hu deu oferir ab rendiment fervoros
lo més preciós que tinga imitant tots als pastors.

Anem, anem depressa y fora la peresa.
Donem al Infant nat dons y dàdivas de grat.

¿Què li portas tu, Joan?
¿Què li daràs tu, company?

Si yo del vi blanc tenia, 
es ben sert li’n portaria;
però millor me’l beuria 
per ferme pasar lo fret.

Si yo tenia turrons,
molt gustós li’n donaria
y millor me’ls menjaria, 
perquè may me’n so’ vist fart.

Yo porto un poch de formatge
però és ya molt curcat.

Yo una botella de vi, 
encara que no és de Llançà.
Anem, anem depressa y fora la peresa.
Donem al Infant nat dons y dàdivas de grat.
Jo us oferesch, tierno Infant,
com a pobre pastorcilla, 
lo cor y ànima mia, 
quedant en vós abrasat.

Jo us oferesch, tierno Infant,
com ovella perduda,
la vida a vós deguda, 
ya que tant vós a costat.

Anem, anem depressa y fora la peresa.
Donem al Infant dons y dàdivas de grat.

Judit Serra, Emma Freijo, Víctor Najas, Àlex Honrubia, Jordi Giné, Pol Ferrer, Ferran Passola, Tània Mittendorf i Núria Pradell, solistes
Jordi Giné, Mar Pons, Pol Ferrer i María Ortín, balladors. Vestuari cedit per l’Esbart Rocasagua de Gelida.

Cor Infantil
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PSALLITE
Psallite unigenito Christo, dei filio,
Psallite redemptori, domino,
Puerulo iacenti in praesepio.

Ein Kleines Kindelein
liegt in dem Krippelein;
Alle lieben Engelein
dienen dem Kindelein.
Alle lieben Engelein
dienen dem Kindelein.

Psallite...

uN ROSERET EIXIA
Un roseret eixia nat d’un esqueix tendral,
Com diu la profecia, Fill de branca reial.
Una rosa ha florit, al cor de l’hivernada.
Oidà a la mitjanit!

La rosa que floria que el profeta ha cantat,
ens l’ha donat Maria, nascuda sens pecat.
Do de Déu infinit un Nin Ella infantava.

HONOREu 
Canteu lloances a Crist, fill unigènit de Déu,
Glorifiqueu el redemptor, Senyor,
el Nen que jau en un pessebre.

Un petit nadó
jau en el pessebre;
Tots els angelets estimats
adoren el nadó.
Tots els angelets estimats
adoren el nadó.

Canteu lloances...

Cor Petits i Mitjans

LOS REyES SIGuEN LA ESTRELLA
Los Reyes siguen la’strella,
la’strella sigue al Señor,
y el Señor dellos y della
sigue y busca’l pecador.

Teniendo de Dios notiçia,
buscan con divino zelo,
la’strella’l sol de justicia,
los Reyes al Rey del cielo.

Guiados son d’una’strella,  
La’strella de su Señor,
y el Señor dellos y della
sigue y busca’l pecador.

NIñO DIOS D’AMOR HERIDO
Niño Dios d’amor herido,
tan presto os enamoráis,
que apenas avéis nasçido, 
quando d’amores lloráis.

En esa mortal divisa,
nos mostráis bien el amar,
pues, siendo hijo de risa,
lo trocáis por el llorar.

La risa nos á cabido,
el llorar vos lo aceptáis,
y apenas avéis nasçido, 
quando d’amores lloráis.

PASTOR, quIEN MADRE VIRGEN
Pastor, quien madre virgen á mirado,
si no se torna loco, 
bien se puede jurar
que siente poco;
y ser hombre mortal Dios soberano,
no cabe’n seso humano,
pues yo me torno loco,
porque no digas tú
que siento poco.

LA TIERRA S’ESTá GOzANDO
La tierra s’está gozando,
el çielo todo riendo,
viendo a Dios suspiros dando,
en carne mortal nasçiendo.

Con divinal armonía,
gloria Dios  se da en el cielo,
y paz se anuncia en el suelo
con cantares de alegría.

El çielo y tierra cantando,
están a Dios bendiziendo,
viéndole suspiros dando,
en carne mortal nasçiendo.

Cor de Noies
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Cor Jove

LAuDA JERuSALEM DOMINuM
Lauda Jerusalem Dominum,
lauda Deum tuum Sion;
hosanna, hosanna,
hosanna Filio David.

Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius,
et veritas Domini manet
in aeternum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto 
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

O MAGNuM MySTERIuM
O magnum mysterium
et admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.
O beata Virgo
cujus viscera meruerunt
portare Dominum Jesum Christum.
Alleluia.

HODIE CHRISTuS
Hodie Christus natus est.
Hodie salvator apparuit.
Hodie in terra canunt angeli,
laetantur archangeli.
Hodie exsultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo,
Alleluia.

GLORIFICA EL SENyOR, JERuSALEzM 
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu;
Hosanna, hosanna,
hosanna Fill de David.

Lloeu el Senyor totes les nacions,
Lloeu-lo tots els pobles.
Que recaigui sobre nosaltres
la seva misericòrdia,
i que la veritat del Senyor romangui
per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant
com ho fou al principi, i ara i sempre
i pels segles dels segles.
Amén.

OH, GRAN MISTERI
Oh, gran misteri
i admirable sagrament,
que els animals van veure el Senyor nat,
jaient en un pessebre.
O benaurada Verge,
les entranyes de la qual meresqueren
portar al Senyor Jesucrist.
Al·leluia.

AVuI CRIST HA NASCuT 
Avui Crist ha nascut.
Avui el Salvador ha aparegut.
Avui a la terra canten els àngels,
s’alegren els arcàngels
Avui clamen els justos tot dient:
Gloria a Déu a a dalt del cel,
Al·leluia.

E LA DON DON VERGES MARIA* 
E la don don Verges Maria, 
e la don don! 
Peu cap desanque 
que nos dansaron.

O garçons no haveu oit
d’una Verge aquesta nit
n’és nat un Filló petit
com no n’hi ha d’altre en lo món.

Açò deien altes veus
que cantaven dalt dels cels
la “Glòria’n excelsis Deus”
que en Betlem lo trobaron.

A TAN BELLA FLOR DE LIS 
Quid vidistis, heus, pastores,
hac nocte tam fulgente?

Sempre és estat y serà 
perquè en Déu no y a mudança
donem-li tots alabança
cantant lo Glòria eternal.

A tan bella flor de lis,
ola pastors de Betlem,
anem, sonem, cantem y ballem,
y a la partera portem 
lo millor anyell que havem.

*Luc Donae, Martina Dotú, Andrea Cabarrocas, 
Alba Valdivieso, Blanca Soler, Meritxell Sanchez, 
Adriana Plazas i Rita Cots, solistes
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REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit,  Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.

Tots els cors de l’Escola Coral

REINA DEL CEL 
Alegra’t, Reina del cel, Al·leluia.
Perquè aquell que vas meréixer portar, Al·leluia,
ha ressuscitat, segons va predir, Al·leluia.
Prega per nosaltres Déu, Al·leluia.

WEIHNACHTEN
Frohlocket, ihr Völker auf Erden, und preiset Gott!
Der Heiland ist erschienen, den der Herr verheissen.
Er hat seine Gerechtigkeit der Welt offenbaret. 
Halleluja!

AM NEuJAHRSTAGE
Herr Gott, du bist unsre Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge worden,
und die Erde
und die Welt erschaffen worden,
bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Hallelujah!

IM ADVENT
Lasset uns frohlocken,
es nahet der Heiland, den Gott uns verheissen. 
Der name des Herrn sei gelobet in Ewigkeit.
Halleluja!

OI BETHLEEM! 
Oi Bethleem!
Ala egun zure garaiak,
Oi Bethleem!
Ongi baitu distiratzen Zuganik heldu
den argiak Bethetzen tu bazter guziak.
Oi Bethleem!

Artzainekin heldu naiz zugana lehiaz, Artzainekin.
Hek bezala nahiz egin,
Adoratzen zaitut Mesias,
Eta maite bihotz guziaz.
Artzainekin, artzainekin

II part

NIT DE NADAL
Alegreu-vos pobles de la Terra i lloeu Déu.
El Salvador ha aparegut i se l’anomenarà Senyor,
Ell ha revelat la seva justícia al món.
Al·leluia!

CAP D’ANy
Senyor Déu, tu has estat sempre el nostre refugi.
Abans que les muntanyes
i la terra
i el món fossin creats,
Tu eres Déu, pels segles dels segles.
Al·leluia!

ADVENT
Alegrem-nos
S’acosta el salvador que Déu ens va prometre.
El nom del senyor sigui beneït per tota l’eternitat.
Al·leluia!

OH BETLEM!
Oh Betlem!
Les profecies s’acompliren
Oh Betlem!
La teva llum ja l’ovirem. Ja tots els ulls envers tu
es giren i enlluernats els cors t’admiren.
Oh Betlem!

Pastors anem de pressa,
Tots junts adorarem el Messies
El nostre cor canta amb joia
Pastors, oh pastors!

Orfeó Català
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DING DONG! MERRILy ON HIGH
Ding dong! Merrily on high in heav’n the bells are ringing:
Ding dong! Verily the sky is riv’n with angel singing.
Gloria, Hosanna in excelsis!

E’en so here below, below, let steeple bells be swungen,
And “i-o, i-o, i-o” by priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis!

Pray you, dutifully prime your matin chime, ye ringers;
May you beautifully rime your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in excelsis!

O MAGNuM MySTERIuM
O magnum mysterium,
ed admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.
O Beata Virgo
cujus viscera meruerunt foren
portare Dominum Jesum Christum.
Alleluia!

EL SOL D’HIVERN
George Pierce Grantham
(traducció catalana de Xavier Pagès)

El sol d’hivern s’amaga entre ombres de la nit,
quan dolçament les mares canten amb gran delit:
Entre estels suau s’enfila el teu bell nom; Veus?
Els ocells l’ajuden;
Dorm! Fill meu, dorm!

DING DONG. GLÒRIA A LES ALTuRES
Ding! Dong! Les campanes alegrement van sonant
Ding! Dong! El cel és ple d’àngels que canten
Gloria, Hosanna in excelsis!

Des d’aquí baix deixem les campanes que cantin
I el sacerdot i la gent canten “io io io”
Gloria, Hosanna in excelsis!

Pregueu, i a l’hora dringueu les campanes, campaners,
Entoneu i rimeu bé les cançons al vespre, cantants,
Gloria, Hosanna in excelsis!

OH GRAN MISTERI
Oh, gran misteri 
i admirable sagrament,
que els animals van veure el Senyor nat,
jaient en un pessebre.
O benaurada Verge,
les entranyes de la qual meresqueren
portar el Senyor Jesucrist.
Al·leluia!

HA NASCuT EL Déu INFANT
Ara és nat el diví infantó,
vinga, soneu, flabiols, musetes.
Ara és nat el diví infantó,
Cantem tots la gentil cançó.

Des dels dies de l’antigor
prometença era dels profetes.
Des dels dies de l’antigor
esperàvem el Redemptor.

Un estable és l’habitació,
el seu llit són quatre palletes.
Un estable és l’habitació,
per a un Déu ja no hi ha pitjor.

Oh Jesús, nostre Déu, Senyor,
l’infantó que no té faixetes.
Oh Jesús, nostre Déu, Senyor,
conduïu-nos a salvació.

CANçó DE BRESSOL
Bona nit, bona nit,
de roses cobert, de randes guarnit reposa al llitet.
Matinet, si Déu vol, demà et despertaràs.

Bona nit, bona nit, bells àngels tots blancs,
demà et mostraran l’arbre de Nadal.
Dorm Infant un son llis, somnia el Paradís.
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Fidels atanseu-vos triomfants, alegres!
Veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem.
On podreu veure nat el rei dels àngels.
Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo, 
veniu i adorem Jesús salvador.

Silent la nit ja arriba;
Un grup de cruels soldats,
tot nen que al pit dormia han mort sense pietat.
Reposa petit màrtir, lluny de tothom! 
L’etern consol t’abraça;
dorm! fill meu, dorm!

El sol, serè, s’enlaira; només resta amargor.
Sobre els seus fills les mares ploren amb gran dolor:
Senyor no ens mereixíem aquest malson.
Per què ens has pres la vida?
Dorm! fill meu, dorm!

La negra nit retorna;
Creix la visió dins meu:
Els nens amb blanques vestes seguint l’Anyell de Déu.
Tan feliç sóc, ma vida; tu no saps com.
Fins que Jesús t’abraci,
dorm! fill meu, dorm!

IMPRESSIONS NADALENquES
El desembre congelat!
El desembre congelat ens crida que és temps de Nadal.
El desembre congelat confós es retira.
Abril de flors coronat, tot el món admira.
Quan en un jardí d’amor neix una divina flor,
i si en una mitja nit brilla el sol que n’és eixit...
El desembre congelat confós es retira!

Allà sota una penya és nat un Jesuset nuet, nuet;
que és fill de Mare Verge i està mig mort de fred, nuet, nuet,
i està mig mort de fred.
El bon Josep li deia: Jesús que esteu fredet, pobret, pobret;
La Verge responia per falta d’abriguet, pobret, pobret...

Blanc dia de Nadal, festa!
La neu caient sens fer remor.
És en el paisatge diví missatge de pau
i de tendre amor...

I guarnint un arbre ben alt
festegem el blanc Nadal...
Blanc! La llum del Nadal blanc torna!
I ens omple d’un amor tan gran;
ja no hi ha cap mal pensament!
Blanc!!!

Ning! Nang! Nong!
Les dotze van tocant,
ja és nat el Déu infant Fill de Maria;
El cel és estrellat,
el món és tot glaçat, neva i venteja.

La Mare i el Fillet estan mig morts de fred, Josep tremola.

A Betlem me’n vull anar, vols venir tu Rabadà?
A Betlem esmorzarem i Jesús adorarem.
La neu que pel camí hi ha la calor ja la fondrà!
Cantaràs una dolça cançó al més formós Infantó,
mira que és el Redemptor, oferim-li el nostre cor.

Què li darem en el Noi de la Mare,
què li darem que li sàpiga bo?
Li darem panses en unes balances,
li darem figues en un paneró!

Tam pa tam tam que les figues són verdes,
Tam pa tam tam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua
maduraran en el dia del Ram.

Cant comú:

ADESTES FIDELES
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EL CANT DE LA SENyERA
Al damunt dels nostres cants
aixequem un Senyera que els farà més triomfants.

Au, companys, enarborem-la en senyal de germandat!
Au, germans, al vent desfem-la en senyal de llibertat!
Que voleii! Contemplem-la en sa dolça majestat!

Al damunt…

Oh bandera catalana, nostre cor t’és ben fidel:
Volaràs com au galana pel damunt del nostre anhel:
Per mirar-te sobirana alçarem els ulls al cel.

Al damunt…

I et durem arreu enlaire, et durem i tu ens duràs,
voleiant al grat de l’aire el camí assenyalaràs.
Dóna veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç.

BIograFIes
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L’Orfeó Català, fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives, té la seu al Palau 
de la Música Catalana de Barcelona, construït per la seva pròpia iniciativa. Sense 
abandonar el repertori a cappella, al llarg dels seus 120 anys d’història ha donat a 
conèixer les obres més representatives de la literatura coral orquestral clàssica, 
romàntica i moderna, la majoria de les quals formen part del seu extens repertori i 
nodreixen una activa programació de concerts. 

L’empremta del fundador, Lluís Millet, va presidir la història dels primers cinquan
ta anys de l’entitat. A la seva mort, en van ser directors titulars, successivament, 
Francesc Pujol, Lluís M. Millet, Lluís Millet i Loras, Salvador Mas, Simon Johnson 
i Jordi Casas. Des del 1998 ho és Josep Vila i Casañas. 

Al llarg dels seus 120 anys d’existència, el cor de l’Orfeó Català ha guanyat un gran 
prestigi, actuant als nuclis principals dels Països Catalans i de la resta de la Penín
sula i als centres musicals més destacats del Regne Unit, Alemanya, França, Suïssa, 
Itàlia, Cuba i Mèxic. L’Orfeó ha col·laborat amb l’Orquestra Filharmònica d’Israel, 
Suisse Romande, Simfònica de Montreal, NDR Hamburg, AustroHungarian Haydn 
Orchestra, Orchestra of the 18th Century, i amb la majoria de les orquestres de 
l’Estat espanyol. Ha estat dirigit per grans batutes, des de Richard Strauss, Felix 
Weingartner o Pau Casals, fins a Zubin Mehta, Lorin Maazel, Mstislav Rostropó
vitx, Christoph Eschenbach, Charles Dutoit, Adam Fischer, Frans Brüggen, Guen
nadi  Rozhdestvenski, Jesús López Cobos, Antoni  Ros Marbà, Salvador  Mas, Jo
sep Pons, etc. 

Entre les activitats recents, cal destacar una gira de concerts amb el Rèquiem ale-
many de Brahms amb l’Orchestre du Capitole de Tolosa de Llenguadoc i T. Sokhiev 
i la interpretació de la Missa en Si menor de Bach amb The King’s Consort, sota la 
direcció de Robert King, en ocasió del centenari de la primera audició d’aquesta 
obra a l’Estat, oferta per l’Orfeó Català al Palau de la Música Catalana.

L’Escola Coral de l’Orfeó Català va ser creada per oferir formació musical i vocal 
als futurs cantaires del cor de l’Orfeó Català, i té com a principal objectiu l’educació 
a través de la veu cantada. Una educació integral, humana i musical, que faciliti el 
desenvolupament artístic dels infants i joves. A través d’un repertori ric i plural, 
amb especial atenció per a la música catalana, s’aprèn a estimar la música gaudint 
del cant coral com a vehicle d’expressió i comunicació.

Els cantaires poden incorporarse a l’Escola Coral a partir de l’edat de sis anys, amb 
el Cor Petits, per continuar la seva trajectòria als cors Mitjans i Infantil, i posterior
ment fer el salt a l’etapa juvenil, podent escollir entre el Cor de Noies o el Cor Jove.

Els cors de l’Escola Coral cada any participen en el tradicional Concert de Sant 
Esteve i en el Concert de Fi de Curs dedicat als socis de l’Orfeó Català. Al marge 
d’aquests concerts al Palau de la Música Catalana, els cors han participat en festi
vals i concerts per tot Catalunya, País Valencià, Canàries i Euskadi, i en països com 
França, Alemanya, República Txeca, Àustria, Polònia i Holanda.

Entre les orquestres amb què han col·laborat, destaquen l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Na
cional de Cambra d’Andorra, Orquestra de Cambra Terrassa 48, Orquestra de Cam
bra de Granollers, Orquestra de Cambra de Cervera, la Rundfunksinfonieorchester, 
la City of London Sinfonia i The Sixteen Orchestra.

Escola Coral de l’Orfeó Català 
(amb el mecenatge de Fundación Banco Santander)

Orfeó Català
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És un dels directors de cors més reconeguts de Catalunya i de l’Estat espanyol. La 
intensa tasca que està duent a terme en l’àmbit de la direcció coral, la direcció or
questral i en el terreny compositiu li ha valgut un ampli reconeixement de la crítica 
i del públic. Des de l’any 1998 és el director de l’Orfeó Català. Recentment també ha 
estat nomenat director titular del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. 
Paral·lelament a la seva activitat artística, exerceix de professor de direcció de cors 
a l’ESMUC des de l’any 2005. 

Format en direcció coral sota el mestratge de Manuel Cabero, Lluís Vila, Pierre 
Cao, Laszlo Heltay, Josep Prats, Johan Duijk i especialment Eric Ericson, ha estat 
fundador i director del cor Lieder Càmera de Sabadell durant 16 anys. Anterior
ment havia estat director titular de la Coral Càrmina de Barcelona i del Coro de 
Radiotelevisión Española. 

Ha dirigit altres formacions vocals i orquestrals, com el Coro Nacional de España, 
Orfeón Donostiarra, Cor de l’Acadèmia Franz Liszt de Budapest, ORTVE, Simfòni
ca del Vallès i Sinfónica de Màlaga. L’estiu del 2010 fou convidat per la Federació 
Internacional de Cors a codirigir el Jove Cor Mundial juntament amb el director 
noruec Ragnar Rasmussen. 

Pel que fa al terreny compositiu, disposa d’un ampli catàleg d’obres per a tot ti
pus de cor, tant a cappella com en col·laboració amb conjunts de música de cambra 
i orquestra simfònica. Algunes de les seves composicions més celebrades són les 
cançons per a cor infantil escrites entre els anys 1983 i 1996, la Salve Regina (2002), 
la fantasia coral orquestral El mirador (2003) i la cantata El motí (2007), encàrrec 
de l’Auditori de Barcelona. 

Sovint imparteix cursos i classes magistrals a diferents ciutats, entre les quals des
taquen Barcelona, Palma de Mallorca, Lleida, Múrcia, Ljubliana, Budapest i Puerto 
Madryn (Argentina). 

JosepVila i Casañas

Nascut a Barcelona (1968), es va formar amb Manuel Cabero. També ha rebut clas
ses de Gaby Baltès, Joan Company, Pierre Cao i Mireia Barrera. Ha estat director 
del Cor de Cambra Ars Subtilior, del Cor Albada de l’Agrupació Cor Madrigal i de 
l’Ensemble Vocal Cambra’16.

Ha col·laborat com a assistent amb l’Europäischer Projektchor i amb el Cor del Gran 
Teatre del Liceu. Va ser preparador del cor d’«El Messies participatiu» i del «Carmi-
na Burana participatiu» organitzats per la Fundació “la Caixa”. Ha donat cursos de 
direcció a l’Escuela Internacional de la Universidad Católica de Xile. 

Ha ofert concerts arreu dels Països Catalans, Castella, Euskadi, Portugal, França, 
Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Alemanya, Àustria, República Txeca i Xile. Ac
tualment, compagina la direcció del Cor de la Universitat Ramon Llull, el Cor Jove 
dels Països Catalans i el Cor Jove de l’Orfeó Català, i és el director de l’Escola Coral 
de l’Orfeó Català.

Esteve Nabona

Buia Reixach i Feixes 

Començà la formació a l’Escola de Música de Torelló. L’any 1997 obtingué el diplo
ma de magisteri musical per la UAB. Finalitzà el grau superior de cant amb Dolors 
Aldea i ha participat en cursos d’interpretació de L. Dawson, D. WilsonJohnson i 
Alan Branch. Del 1998 al 2003 va ser membre de la Capella de Música de Santa Ma
ria del Mar i ha col·laborat amb el conjunt Al Ayre Español.

Començà els estudis de direcció coral en els cursos de la FCEC amb M. Barrera, J. 
Vila i Casañas i X. Sans. Ha treballat en l’àrea de cant coral a l’Escola de Música de 
Torelló i a l’Escola de Música de Manlleu.

L’any 1992 fundà la Coral Cervià de Torelló juntament amb Josep Surinyac. Ha tre
ballat en projectes de l’Escola Coral de l’Orfeó Català per impulsar el cant coral, a 
Bombai l’estiu del 2010, i al Camerun, el setembre del 2011. Des del setembre de 
2007 és la directora del Cor de Noies de l’Orfeó Català.
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Va estudiar al Conservatori de Sabadell i es llicencià en història de l’art a la UAB. 
Treballà la direcció coral a la FCEC amb M. Barrera i J. Vila i va seguir classes ma
gistrals de P. Cao, L. Heltay, M. Valdivieso i J. Duijck. Començà els estudis de cant 
amb Xavier Comorera i ha rebut classes de K. Widmer, M.  Padmore i N. Argenta.

Cantaire del cor Lieder Càmera, n’assumí la direcció adjunta entre el 2005 i el 2008. 
Actualment és professora de cant al monestir de Sant Benet de Montserrat, i forma 
part de l’equip d’assessors vocals de l’Orfeó Català. Des del setembre del 2008 és 
directora del Cor Infantil de l’Orfeó Català.

Glòria Coma i Pedrals 

Es formà al Conservatori de Badalona (cant i pedagogia musical) i realitza estudis 
de clarinet modern i jazz a l’EMM de Badalona. Ha participat en els cursos de direc
ció de la FCEC, amb P. Cao, E. Ericson i F. Bernius. Ha ampliat la formació pedagògi
ca aprofundint els mètodes Ireneu Segarra, Edgar Willems i Dalcroze.

Ha estat membre del cor Lieder Càmera i ha col·laborat amb la Capella de San
ta Maria del Mar i el Cor Madrigal. Des del 2002 és membre de l’Escola Coral de 
l’Orfeó Català com a directora del Cor Petits i  professora de llenguatge musical. Ha 
treballat en projectes de l’Escola Coral per impulsar el cant coral a Bombai  (2010) 
i al Camerun (2011).

Mercè Pi

Va obtenir el títol de grau superior en direcció coral a l’ESMUC, amb Pierre Cao i  
Johan Duijck. És membre de diferents grups, com el cor Arsys Bourgogne, (Pierre 
Cao), La Capella Reial de Catalunya (Jordi Savall), Capilla Hispanoflamenca, (Bart 
Bandrewege), etc.

Ha dirigit diverses corals infantils i cors mixtos. Ha treballat en projectes de l’Escola 
Coral de l’Orfeó Català per impulsar el cant coral a Bombai (2010) i al Camerun 
(2011). Des del setembre del 2007 és directora del Cor Mitjans de l’Orfeó Català.

Glòria Fernàndez Blanco 




