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1. Una celebració molt especial
−Ja teniu pensat què fareu? −va preguntar-me la meva germana Maria Salut
avui fa exactament dos anys referint-se al centenari del Concert de Sant
Esteve de l’Orfeó Català.
−Podríeu aprofitar per explicar la història del concert.
Em va semblar que la idea podia donar molt de si i ens hi vàrem posar a
treballar de seguida. Ben aviat ens adonàrem que narrar la història del
Concert de Sant Esteve seria com narrar bona part de la història de la nostra
institució i del nostre Palau, i per extensió, la història més recent de
Barcelona i de Catalunya. Però com ens ho faríem? Un concert ha de ser un
concert i no pas una lliçó d’història contemporània! La idea d’incorporar uns
actors que portessin el pes de la part narrativa va aflorar de seguida i
l’encàrrec de definir-ne els personatges el vam fer a en Francesc Orteu. Així
va ser com van néixer els senyors Esteve i Tomàs (Pep Anton Muñoz i Pep
Munné), dos senyors de Barcelona que no serien de cap època concreta però
que les haurien viscut totes, dos amics de tota la vida que assistirien al
concert com a públic però que bé podrien haver estat cantaires, socis o
membres de la nostra Junta Directiva. Les converses dels amics Esteve i
Tomàs serien un reflex de la nostra memòria col·lectiva, de la dels més grans
i de la dels més joves, ja que recorrerien part de l’anecdotari civil de
Catalunya des de l’Exposició Universal del 1888, la primera, fins als nostres
dies. El format del centenari del Concert de Sant Esteve quedava, doncs,
definit així.
Però que ningú no es pensi el que no és: l’ingredient principal del concert
d’avui continuarà sent, com no podia ser d’altra manera, la música. Amb un
clar protagonisme de les nadales, el programa inclou obres d’autors
universals com Georg Friedrich Händel, Gioacchino Rossini, Serguei
Rakhmàninov, César Frank i Francis Poulenc, d’autors catalans com Josep
Anselm Clavé –el pare de la nostra tradició coral moderna–, Lluís i Lluís M.
Millet, Joan Llongueres, Pau Casals, Xavier Montsalvatge, Manuel Oltra i
Antoni Ros Marbà, entre d’altres. La música popular actual estarà
representada per Maria del Mar Bonet i Els Amics de les Arts, a qui agraïm
que ens hagin permès versionar dues cançons seves, i la creació coral
contemporània hi serà present amb la música de la compositora basca Eva
Ugalde i del nostre compositor convidat Ramon Humet, que ha compost una
obra per al concert d’avui.
Per acabar, em fa especial il·lusió anunciar-vos que, aquest vespre,
comptarem per primera vegada al Concert de Sant Esteve amb la
participació del Cor de Cambra del Palau, que afegirà les seves veus a les de
l’Orfeó Català i l’Escola Coral per sumar-ne un total de cent noranta. Els
nostre cants retran avui un sentit homenatge a tots els cantaires i directors
que ens han precedit i que han escrit la història del Concert de Sant Esteve
durant deu dècades..
Estimats amics, bon concert i per molts anys!
Josep Vila i Casañas
Director de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau

Concert de Sant Esteve
26 de desembre de 2013
2013
2. Fitxa artística
Cors
Cor Petits de l’Orfeó Català (Mercè Pi, directora)
Cor Mitjans de l’Orfeó Català (Glòria Fernàndez, directora)
Cor Infantil de l’Orfeó Català (Glòria Coma i Pedrals, directora)
Cor de Noies de l’Orfeó Català (Buia Reixach i Feixes, directora)
Cor Jove de l’Orfeó Català (Esteve Nabona, director)
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (Josep Vila i Casañas,
director)
Orfeó Català (Josep Vila i Casañas, director)
Pianistes: Jordi Armengol (Cor de Cambra del PMC), Laia Armengol (Cor Petits i
Cor Mitjans), Josep Buforn (Cor Jove), Pau Casan (Cor Infantil), Mercè Sanchis
(Orfeó Català), Josep Surinyac (Cor de Noies)
Instrumentistes col·laboradors: Alexandre Baiget, trompeta; Coloma Bertran, violí;
Marc Cabero, timbales i percussió; Valeria Cabrera, guitarra; Bruna G. Subirà,
violoncel; Joana G. Subirà, contrabaix; Adam Latki (Xamfrà, centre de música i
escena del Raval), cajón i darbukka; Carla Mateo, percussió; Josep Lluís López
Navarro, trompeta; Marc del Pino, acordió; Pilar Subirà, percussió
Veus: Irene Mas, soprano (L’estel i Glòria d’“El pessebre”); Martí Sobrado, veu
blanca (El rabadà); Ferran Passola, veu blanca (Pau al cor); per determinar: baríton
(Glòria d’“El pessebre”), veu de noi i cambrer.
Pep Munné i Pep Anton
Anton Muñoz,
Muñoz actors
Francesc Orteu i Guiu,
Guiu guionista; Montse Colomé i Òscar Dasí
Dasí, direcció escènica
Josep Vila i Casañas,
Casañas idea original i direcció musical
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3. Programa
Serguei Rakhmàninov

Voskreseniye Khristovo videvshe,
de “Les vespres”, op. 37

Josep Anselm Clavé

Les flors de maig

César Franck

La Verge bressant
Poema d’Alphonse Daudet
Traducció de Joan Maragall

Xavier Montsalvatge
(Arr.: Jordi Domènech)

Canto negro

Tradicional
Tradicional catalana
(Arr.: Jordi Domènech)

Fum, fum, fum

Tradicional catalana
(Arr.: Josep Crivillé)

Sant Josep fa bugada

Tradicional catalana
(Arr.: A. Pérez Moya i J. Vila i Casañas)

La donzelleta

Tradicional catalana
(Arr.: Manuel Oltra i J. Vila i Casañas)

El rabadà

Joan Llongueres

Cançoneta del bon tió de Nadal

Georg Friedrich Händel

Hallelujah, d’”El Messies”

Eva Ugalde

Miserere

Poema de Nicolás Guillén

Pau al Cor (obra d’encàrrec. Estrena)
Ramon Humet
(compositor convidat del PMC 2013-14) Text de Vicenç Santamaria
Tradicional
Tradicional catalana
(Arr.: Eduard Toldrà)

El Noi de la Mare

Tradicional catalana
(Arr.: Manuel Oltra)

El petit vailet

Tradicional catalana
(Arr.: Josep Vila i Casañas)

El dimoni escuat

Francis Poulenc

Exultate Deo

Maria del Mar Bonet
(Arr.: Manel Camp i J. Vila i Casañas)

Lletra de Lluís Serrahima

Pau Casals
(Arr. per a orgue: Klaus Rothaupt)

L’estel, d’“El pessebre”
Text de Joan Alavedra

Antoni Ros Marbà
(Arr.: Josep Vila i Casañas)

Cant d’entrada, de “Tirant lo blanc”
Text de Núria Albó

Lluís M. Millet

Què volen aquesta gent?

El rústec villancet
Poema de Josep Carner

Gioacchino Rossini

Toast pour le nouvel an

Josep Vila i Casañas

L'arbre de Nadal

Joropo de Veneçuela

El manguito

(Arr.: Ángel Sauce)
Tradicional del Marroc

Aliki Mini Assalam

Els Amics de les Arts
(Versió coral: J. Vila i Casañas)

Louisiana o els camps de cotó

Pau Casals
(Arr. per a orgue: Klaus Rothaupt)

Glòria, cor final d’”El pessebre”
Text de Joan Alavedra
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4. El Palau es vesteix
vesteix de Sant Esteve
La celebració del Concert de Sant Esteve inspira la felicitació de Nadal
d’enguany de l’Associació Orfeó Català i de la Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música amb el lema “100 anys del Concert de Sant Esteve, sempre
amb tu”. Amb la col·laboració dels cantaires dels cors de l’Orfeó Català, dels
cantants del Cor de Cambra i dels treballadors del Palau s’ha editat un vídeo
que recrea la diada de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana. També la
decoració nadalenca del Palau s’inspira en aquesta temàtica amb un vinil
situat a la Plaça del Palau i unes banderoles a la vidriera principal del Foyer,
amb un recull de fotografies representatives del concert i altres dades
d’interès, per tal d’informar a tots els visitants de l’efemèride.

Concert de Sant Esteve
100 anys d’història

Lluís M. Millet dirigeix l’Orfeó Català en el Concert de Sant Esteve. 1966
Arxiu fotogràfic CEDOC

Índex
1.
2.
3.
4.
5.

La gènesi d’una tradició
Cronologia
Directors de l’Orfeó Català durant aquests 100 anys
Peces més interpretades
Retransmissions
Retransmissions per televisió i ràdio

Concert de Sant Esteve
100 anys d’història
1. La gènesi d’una
d’una tradició
Quan la Junta Directiva de l’Orfeó Català del 15 de desembre de 1913 acordà
oficialment “organitzar per la tarda del dia de Sant Esteve un concert extraordinari
de l’Orfeó Català”, la decisió ja estava presa i la preparació del concert, iniciada,
atesa la proximitat d’aquesta data amb les festes nadalenques. Tampoc no hi ha cap
indici que els prohoms de l’Orfeó tinguessin consciència d’estar posant el primer
graó d’una trajectòria que havia de consolidar una tradició que ja ha esdevingut
centenària. En efecte, el Concert de Sant Esteve ben aviat va arrelar fondament en
el paisatge nadalenc de Barcelona i encara avui no és rar trobar persones de diverses
generacions que associen els seus primers contactes amb el Palau amb el Concert de
Sant Esteve, al qual cada any solia portar-los el seu pare.
Des de l’any 1913, el Concert de Sant Esteve s’ha celebrat anualment, només amb
algunes excepcions: per la mort del president Francesc Macià (1933), els
esdeveniments de la Guerra Civil i la prohibició de les actuacions de l’Orfeó en la
postguerra (1936-1945), així com una gran nevada que va caure sobre la ciutat de
Barcelona (1962) i una reestructuració en curs dels cors de l’Orfeó (1975).
El contingut d’aquest concert és obvi: música nadalenca de gèneres diversos, amb
predomini de nadales tradicionals catalanes –i eventualment d’altres països–
inicialment harmonitzades pels compositors de l’anomenada Escola de l’Orfeó
(Lluís Millet, Amadeu Vives, Francesc Pujol, Antoni Pérez Moya –el compositor
més interpretat–, Josep Cumellas Ribó, mossèn Lluís Romeu, Josep Sancho
Marraco, etc.).
La presència de temes populars no es limità a simples harmonitzacions, sinó que
aquests serviren de leitmotiv per a extensos poemes corals, el paradigma dels quals
és El Noi de la Mare d’Antoni Nicolau, sobre el poema de mossèn Jacint Verdaguer,
l’obra més interpretada en els successius Concerts de Sant Esteve. A més, amb
textos dels millors poetes de l’època, també cal remarcar la creació de nadales
originals que han esdevingut populars, com, per esmentar-ne només una, El rústec
villancet de Lluís M. Millet (sobre un petit poema de Josep Carner), estrenat el
1928, una de les obres més interpretades fins avui.
Alguns compositors no catalans interessats en les recerques del cançoner popular i
que al seu temps tingueren una estreta relació amb l’Orfeó –com l’americà d’origen
alemany Kurt Schindler, el francès Joseph Canteloube, o el caputxí basc José
Antonio de Donostia, que, després de la guerra havia residit uns anys a Barcelona–,
hi han tingut també una presència destacable.
El Hallelujah de l’oratori “El Messies” de Händel figura entre els fragments més
interpretats, com també, entre les obres del Renaixement, el responsori nadalenc O
magnun mysterium de Tomás Luis de Victoria. Òbviament, El cant de la Senyera,
himne de l’Orfeó, figurà en quasi tots els programes (després de la guerra, però, no
fou autoritzat fins a l’any 1968). Només en dues ocasions hom prescindí de la
música tradicional nadalenca en favor d’una obra única: El pessebre de Pau Casals
(1967) i l’Oratori de Nadal de Bach (1969). Altres obres religioses com els
Magnificat de Schütz, Bach i Vivaldi, el Gloria de Vivaldi, el Te Deum de M. A.
Charpentier o les Vesperae solennes de confessore de Mozart, entre d’altres, han
representat un contrapunt a la música festiva i tradicional.
Amb el pas dels anys, i sense respondre a un pla preconcebut, la fisonomia del
concert i l’amplitud del repertori han evolucionat sense abdicar del caràcter genuí
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propi de les commemoracions nadalenques. En les darreres dècades, aquesta
evolució ha estat més radical, tant per la presència de propostes estètiques distintes
degudes a una nova generació de compositors corals catalans i de fora, com per la
participació de conjunts instrumentals de diversa formació i la realització d’un
oportú ritual escènic, particularment des que l’any 1984 el Concert de Sant Esteve
és retransmès per TV3.
La participació creixent de tots els grups de formació de la casa, particularment
destacada des de la fundació de l’Escola Coral de l’Orfeó Català l’any 1999,
juntament amb la presència d’un públic nombrós de socis i amics de l’entitat,
contribueixen a crear aquest caràcter de trobada de la gran família de l’Orfeó Català
per viure de manera entranyable l’esperit més autèntic de les festes nadalenques que
representa el Concert de Sant Esteve.
Lluís Millet
Assessor musical de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana

26/12/1966

26/12/1984

26/12/1991

26/12/1978

26/12/1986

26/12/2005
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2. Cronologia
19131913-1932.
1932. El concert se celebra cada dia 26 de desembre.
1933.
1933. El concert es cancel·la per la mort de Francesc Macià i té lloc el dia 31 de
desembre.
19341934-1935.
1935. El concert se celebra amb normalitat.
19361936-1945.
1945. Amb motiu de la Guerra Civil Espanyola i durant diversos anys de la
postguerra el concert no se celebra.
19461946-1974.
1974. Es reprèn el concert. L’any 1962, a causa de la forta nevada caiguda a
la ciutat, el concert del dia 26 se suspèn i es trasllada al 30 de desembre.
1975.
1975. No hi ha concert de Sant Esteve a causa d’un procés de reestructuració dels
cors de l’ Orfeó Català.
19761976-2012.
2012. El concert se celebra cada 26 de desembre sense interrupcions.

3. Directors de l’Orfeó Català durant aquests 100 anys
-

Lluís Millet i Pagès:
Pagès 1891-1941
Francesc Pujol: 1942-1945
Lluís M.
M. Millet:
Millet 1946-1976
Lluís Millet i Loras: 1977-1981
Salvador Mas: 1983-1985
Simon Johnson:
Johnson: 1986-1988
Jordi Casas: 1988-1998
Josep Vila: 1998-actualitat

4. Peces més interpretades
Al llarg dels 100 anys d’història del Concert de Sant Esteve s’han arribat a
interpretar més de 300 peces musicals diferents. El Noi de la Mare (Antoni
Nicolau) ha estat la més interpretada, seguida d’El cant de la Senyera, himne de
l’Orfeó Català (Lluís Millet). Cal destacar les harmonitzacions de les cançons
tradicionals: Cançó de Nadal, El cant dels ocells, El dimoni escuat i El desembre
congelat. Entre les obres originals les més interpretades han estat el Hallelujah de
l'oratori “El Messies” de Händel, El rústec villancer (Lluís M. Millet), O magnum
mysterium (T. Luis de Victoria) i Entre flors (Antoni Nicolau).

5. Retransmissions
Retransmissions per televisió i ràdio
A partir de l’any 1984, fins al 1994, TV3 va retransmetre en directe el Concert de
Sant Esteve per televisió, exceptuant el 1991, en què es va emetre pel Canal 33. Del
1995 al 2012 inclòs, la tradicional cita va ser emesa pel Canal 33, excepte l’any
2009, en què es va emetre per TV3.
Quant a les retransmissions per ràdio, el concert s’ha retransmès en directe des de
l’any 1991 sense excepció per Catalunya Música.

Mostra documental
Centre de Documentació de l’Orfeó
Català (CEDOC)

Mostra documental
Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC)
El CEDOC s’uneix a la celebració d’aquest centenari amb una mostra expositiva
que fins al proper 3 de gener s’instal·larà en un dels balcons del Foyer del Palau.
L’exposició recull imatges dels cors, dels directors i d’alguns dels concerts, mostra
els programes de mà més representatius, a més d’una selecció de documents
històrics, retalls de premsa i també algunes partitures del repertori més interpretat.
A més, s’han seleccionat documents que repassen la història de l’Orfeó durant
aquest 100 anys, en consonància amb el programa del concert del proper 26 de
desembre: des de la interpretació d’El pessebre de Pau Casals, el moviment de la
Nova Cançó –molt present al Palau de la Música Catalana–, fins al record d’alguna
figura cabdal en la recuperació de la música antiga del nostre país com Felip
Pedrell, i també la partitura autògrafa de Les flors de maig d’Anselm Clavé que
s’interpretarà aquest any.

