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Palais Auersperg

Orfeó Català
És un dels cors amateurs de referència del país, fundat l’any 1891 per Lluís Millet
i Amadeu Vives per difondre el repertori coral català i universal i vetllar per l’excel·lència
artística de les seves interpretacions. Aquests valors n’han marcat la trajectòria fins a
l’actualitat. Té la seu al Palau de la Música Catalana, construït entre el 1905 i el 1908
i declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Al llarg de la seva història l’Orfeó ha interpretat les obres més representatives del
repertori coral i ha protagonitzat primeres audicions al nostre país d’obres com la Missa
en Si menor de Bach o Les estacions de Haydn. Ha estat dirigit per primeres batutes del
panorama internacional, com R. Strauss, C. Saint-Saëns, P. Casals, Z. Mehta, F. Brüggen,
M. Rostropóvich, C. Dutoit o L. Maazel, entre d’altres. Des del 1998 Josep Vila i Casañas
n’és el director titular.
El juny de 2013 l’Orfeó Català va oferir els Gurrelieder de Schönberg a la Konzerthaus
de Viena, al costat de la Wiener Singakademie, sota la direcció de Kent Nagano, i l’1
de juliol va interpretar el Requiem de Gabriel Fauré amb l’Orquestra Filharmònica de
Berlín sota la direcció de Sir Simon Rattle al Palau de la Música Catalana. El febrer de
2014 l’Orfeó va oferir un concert a la sala Gulbenkian de Lisboa amb motiu de la seva
reinauguració.
Entre els propers compromisos de l’Orfeó Català cal destacar, l’abril de 2015, el concert
al Royal Festival Hall de Londres actuant al costat de la London Philharmonic Orchestra i
el London Philharmonic Choir, sota la direcció de Tomáš Netopil, per interpretar la Missa
glagolítica de Leoš Janáček. També a Londres, oferirà en solitari un concert de música coral
al Cadogan Hall, en el marc del festival Choral at Cadogan!
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I. Música religiosa
Arvo Pärt (1935)
Da pacem Domine
Josep Reig (1584?-1674)
Sancta Maria (Motet per a dos cors)
Ferran Sors (1778-1839)
O Crux
Pau Casals (1876-1973)
O vos omnes
Pau Casals
Nigra sum (Per a veus femenines i piano)
Josep Vila i Casañas (1959)
In Paradisum
Josep Vila i Casañas
Laudate Dominum

II. Música tradicional
i d’inspiració poètica
Eduard Toldrà (1895-1962)
Quatre cançons (Per a cor i piano)
1. Maig
2. Cançó de comiat
3. A l’ombra del lledoner
4. Festeig

Comentari del programa
Obre el concert l’obra Da pacem Domine de l‘estonià Arvo Pärt, compositor convidat de la temporada
2014-2015 del Palau de la Música Catalana. Aquesta peça servirà de pòrtic al concert, la primera part del
qual ofereix una àmplia panoràmica de la música coral sacra catalana des del segle xvii fins els nostres dies.
El magnífic motet per a dos cors Sancta Maria, el va compondre Josep Reig mentre fou mestre de capella
de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, càrrec que exercí durant més de cinquanta anys, entre el
1618 i el 1669. La influència de l’escola policoral veneciana esdevé evident en la manera com alterna el diàleg
entre els dos cors i l’escriptura contrapuntística a vuit veus. Ferran Sor, format a l’Escolania de Montserrat,
on fou deixeble d’Anselm Viola, desenvolupà una carrera exitosa arreu d’Europa al principi del segle xviii
com a guitarrista i compositor. D’ell escoltarem l’obra per a cor a cappella més preuada, la invocació a la creu
O Crux. Una conducció de veus que conserva la puresa i elegància de l’estil renaixentista cristal·litza en una
obra d’una intensitat dramàtica extraordinària, clarament afí al primer romanticisme latent al seu temps.
Parlar del mestre Pau Casals és parlar del més universal dels músics que ha donat Catalunya. Violoncel·lista i
director d’orquestra, també dedicà moltes energies a la composició. Avui n’escoltarem dues obres corals molt
emblemàtiques: el responsori O vos Omnes per a cor mixt i el cant dedicat a la Mare de Déu de Montserrat
Nigra Sum, escrit per a cor femení i piano. L’actual director de l’Orfeó Català, Josep Vila i Casañas,
desenvolupa una intensa tasca compositiva, tant en l’àmbit coral com en el vocal-instrumental. In Paradisum
i Laudate Dominum són dues de les seves obres més líriques i, alhora, més arrelades en la tradició polifònica
clàssica.
El contrapunt l’aportarà a la segona part un recull d’obres d’inspiració poètica i popular. Eduard Toldrà,
violinista, director i compositor, va escriure diverses col·leccions de cançons per a veu solista i piano. Algunes
d’aquestes peces han estat transcrites darrerament per a cor mixt per Jordi Domènech, Antoni Ros-Marbà
i Josep Vila. L’emigrant és una de les obres corals més interpretades del mestre Amadeu Vives. Basada
en el poema de Jacint Verdaguer, l’obra fou composta l’any 1893 per a cor masculí. Avui en sentirem una
transcripció per a veus mixtes del mestre Josep Vila. Un dels pioners en el gènere de la cançó popular catalana
versionada per a cor va ser Josep Cumellas-Ribó, deixeble d’Enric Granados i fundador de l’Orfeó Gracienc. El
seu mític arranjament de L’hereu Riera ha estat sempre present als programes de concert de les corals catalanes,
sens dubte pel seu tractament magistral de les veus i la rotunditat de les seves harmonies. El recorregut musical
acabarà en un camp d’ametllers florits. Del mestre Agustí Borgunyó, sabem que es va formar musicalment al
nostre país fins que, quan tenia 21 anys, se n’anà a viure als Estats Units. Allà va passar gran part de la seva
vida, treballant com a compositor i arranjador amb un gran èxit. Entre els seus molts mèrits hi ha el fet que,
durant els anys trenta, exercí de professor d’orquestració a la prestigiosa Juilliard School of Music de Nova
York. En l’obra que el cor cantarà conviuen la frescor melòdica i rítmica de les seves sardanes, les harmonies
pròpies del postromanticisme i també algunes pinzellades del Broadway novaiorquès.

Versió coral de Josep Vila i Casañas (1)
i de Jordi Domènech (2, 3 i 4)

Amadeu Vives (1871-1932)
L’emigrant (Poema de Jacint Verdaguer)
Versió per a cor mixt de Josep Vila i Casañas

Cançó popular catalana (Arr. Josep Cumellas Ribó)
L’hereu Riera
Agustí Borgunyó (1871-1932)
Els ametllers florits (Poema de Joan Sallarès)

Biografies
Josep Vila i Casañas, director i compositor
És un dels directors de cors més reconeguts de Catalunya i de l’Estat espanyol. La intensa tasca que du a
terme en l’àmbit de la direcció coral i orquestral i en el terreny compositiu li ha valgut un ampli reconeixement.
Des de l’any 1998 és director de l’Orfeó Català. Des del setembre del 2011 és director del Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana i des de l’any 2005 exerceix de professor de direccio de cors a l’ESMUC.
Format amb Manuel Cabero, Lluís Vila, Pierre Cao, Laszlo Heltay, Josep Prats, Johan Duijck i especialment
Eric Ericson, ha estat fundador i director durant 16 anys del Cor Lieder Càmera de Sabadell, director de la Coral
Càrmina de Barcelona i del Coro de Radiotelevisión Española, amb el qual continua col·laborant com a director
convidat. També ha dirigit altres formacions (Coro Nacional de España, Orfeón Donostiarra, Cor de l’Acadèmia
Franz Liszt de Budapest, Orquesta de RTVE, OSV, etc.).
Com a pedagog, sovint imparteix cursos i classes magistrals a ciutats com Barcelona, Palma de Mallorca,
Lleida, Murcia, Ljubliana, Budapest i Puerto Madryn (Argentina).

