ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ
PROJECTE ANUAL – CURS 2018-19

L’Escola Coral de l’Orfeó Català és un projecte educatiu, artístic i social que proporciona una
completa formació vocal i musical a uns 200 infants i joves amb edats compreses entre els 6 i els 25
anys. El Cor Petits, el Cor Mitjans, el Cor Infantil, el Cor de Noies i el Cor Jove de l’Orfeó Català són
els cinc cors que integren l’Escola Coral, pas previ per accedir a l’Orfeó Català. Amb més de 70
concerts i activitats anuals, un equip de directors, professors de llenguatge musical, professors de cant
i pianistes de primer nivell, juntament amb un equip de gestió, fan possible un projecte pioner i únic al
nostre país.
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 objectiu principal l’educació a través de la veu cantada. Una
educació integral, humana i musical, que faciliti el desenvolupament artístic dels infants i joves.
Mitjançant un repertori ric i plural, amb atenció especial a la música catalana, s’aprèn a estimar la
música gaudint del cant coral com a vehicle d’expressió i comunicació.
Els cantaires poden incorporar-se a l’Escola Coral a partir de l’edat de 6 anys, al Cor Petits, per
continuar la seva trajectòria als cors Mitjans i Infantil, i posteriorment fer el salt a l’etapa juvenil
podent escollir entre el Cor de Noies i el Cor Jove.
Els cors de l’Escola Coral cada any participen en el tradicional Concert de Sant Esteve juntament amb
l’Orfeó Català. A més, els cors han participat en festivals i concerts per tot Catalunya, el País Valencià,
Canàries i Euskadi, i en països com França, Portugal, Alemanya, República Txeca, Àustria, Polònia,
Holanda i Finlàndia.
Entre les orquestres amb què han col·laborat, destaquen l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra,
Orquestra de Cambra Terrassa 48, Ensemble Méridien, Orquestra Barroca Catalana, London
Symphony Orchestra, The Sixteen Orchestra, Camera Musicae i Ensemble Pygmalion.
Des del 2010 l’Escola Coral ha impulsat dos projectes internacionals que han portat els directors dels
cors a fer formació de directors i dirigir cors locals a l’Índia i al Camerun. Aquesta orientació social
s’ha consolidat amb la creació del projecte social Clavé XXI, que treballa per la integració d’infants i
joves a través del cant coral.
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1. ELS CORS DE L’ESCOLA CORAL

COR PETITS DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per una trentena de nens i nenes amb edats compreses entre els 6 i 7 anys. Cada grup fa
una sola sessió setmanal: el grup Petits 1, els dilluns de 18 a 19 h; i Petits 2, els dimecres de 18 a 19 h.
A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música i en altres
concerts conjunts amb la resta de cors de l’Orfeó Català, fa diverses actuacions a fora del Palau i un
cap de setmana de treball durant el curs. Directora: Mercè Pi. Pianista: Laia Armengol.

ACTIVITATS DEL COR PETITS EL CURS 2018-19
Aquestes són algunes de les actuacions previstes.
Com cada curs, el Cor Petits participarà en el tradicional Concert de Sant Esteve al costat de la resta
de cors de l’Escola Coral, l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. El mes de desembre actuarà,
com l’any passat, al Concert de Nadal al MNAC. També, durant el mes de febrer –com també ja és
costum– hi haurà una actuació en una llar de gent gran.
Durant el mes de març el Cor Petits cantarà amb el Cor Mitjans al Foyer del Palau en el Festival
Internacional Maria Canals i farà un cap de setmana de treball en una casa de colònies juntament amb
el Cor Mitjans. També és previst, el 30 de març, fer un concert d’intercanvi amb El Virolet
interpretant una cantata i diverses cançons.
Amb tots els cors de l’Escola Coral, actuarà al Concert de Primavera del cicle La Casa dels Cants, i
acabarà el curs amb el concert final del projecte Clavé XXI, al costat d’altres nens i nenes pertanyents
a escoles i entitats del país.
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COR MITJANS DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per uns 40 nens i nenes amb edats compreses entre els 8 i 10 anys. Realitzen la seva
activitat els dilluns i dimecres a la tarda. Assaig, de 18 a 19 h. Classes de llenguatge, de 19 a 19.45 h.
A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música i en altres
concerts conjunts amb la resta de cors de l’Orfeó Català, fa diverses actuacions a fora del Palau i un
cap de setmana de treball durant el curs. Directora: Glòria Fernàndez. Pianista: Laia Armengol.

ACTIVITATS DEL COR MITJANS EL CURS 2018-19
Aquestes són algunes de les actuacions previstes.
Com cada curs, el Cor Mitjans participarà en el tradicional Concert de Sant Esteve al costat de la
resta de cors de l’Escola Coral, l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. El mes de desembre
actuarà, com l’any passat, al Concert de Nadal al MNAC. També, durant el mes de febrer –i com ja
és també costum– hi haurà una actuació en una llar de gent gran.
El Cor Mitjans cantarà amb el Cor Petits al Foyer del Palau en el Festival Internacional Maria Canals
i els dos cors junts faran un cap de setmana de treball en una casa de colònies. També és previst, el 30
de març, fer un concert d’intercanvi amb El Virolet interpretant una cantata i diverses cançons.
Amb tots els cors de l’Escola Coral, actuarà al Concert de Primavera del cicle La Casa dels Cants, i
acabarà el curs amb el concert final del projecte Clavé XXI, al costat d’altres nens i nenes pertanyents
a escoles i entitats del país.
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COR INFANTIL DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per uns 50 nens i nenes amb edats compreses entre els 11 i 16 anys. Realitzen la seva
activitat els dilluns i dimecres a la tarda. Assaig, de 18.30 a 20 h. Els horaris de les classes de
llenguatge musical són abans i/o després de l’assaig i s’organitzen en grups en funció del nivell i l’edat
(des de 17.45 fins a 21 h).
A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música i en altres
concerts conjunts amb la resta de cors de l’Orfeó Català, participa en un mínim d’un concert dels
cicles que organitza la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. Durant el curs fa diverses
actuacions per Catalunya i té dos caps de setmana de treball. Directora: Glòria Coma. Pianista: Pau
Casan.

ACTIVITATS DEL COR INFANTIL EL CURS 2018-19
Aquestes són algunes de les actuacions previstes.
El mes de desembre participarà per quart any consecutiu al Concert de Nadal Familiar que organitza
el MNAC a la sala oval i al tradicional Concert de Sant Esteve.
El mes de març interpretarà la Tercera Simfonia de Mahler conjuntament amb el Cor de Noies i la
Gustav Mahler Jugendorchester, sota la direcció de Jonathan Nott.
Amb tots els cors de l’Escola Coral, actuarà al Concert de Primavera del cicle La Casa dels Cants.
El 26 de maig oferirà el concert del Cicle Coral al Petit Palau titulat “Un tast d’espiritualitat”, amb
obres de Sarasola, Fauré, Pau Casals, Rutter i Chilcot, entre d’altres, i acabarà el curs amb
l’enregistrament de la cantata de Cantània 2019.
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COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per unes 35 noies amb edats compreses entre els 16 i 25 anys. Fan dos assajos setmanals,
els dilluns i dimecres, de 21 a 23 h, i reben una classe de cant individual. A més de la participació al
tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, i en altres concerts conjunts amb la resta de
cors de l’Orfeó Català, participa als cicles que organitza la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana. Durant el curs fa diverses actuacions arreu i té dos caps de setmana de treball. Directora:
Buia Reixach. Pianista: Josep Surinyac.

ACTIVITATS DEL COR DE NOIES EL CURS 2018-19
Aquestes són algunes de les actuacions previstes.
El Cor de Noies comença la temporada rebent la visita del MädchenChor Hannover, a qui va tenir
l’oportunitat de conèixer la temporada 2016-17 a la ciutat alemanya. En aquesta ocasió, els dos cors
femenins es retrobaran a Barcelona per treballar repertori i realitzar un concert al Petit Palau i a la
ciutat de Cervera, els dies 13 i 14 d’octubre, respectivament.
El mes de gener el Cor de Noies actuarà al costat del Cor Jove, el Cor Infantil Amics de la Unió i
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb la banda sonora d’El retorn del rei
(El Senyor dels Anells). Seran tres concerts a L’Auditori amb la projecció de la pel·lícula.
Sota la batuta de Jonathan Nott i amb la Gustav Mahler Jugendorchester, el Cor de Noies (i també el
Cor Infantil de l’Orfeó Català) interpretarà al Palau de la Música la Tercera de Mahler.
Amb tots els cors de l’Escola Coral, actuarà al Concert de Primavera del cicle La Casa dels Cants.
Pel que fa al Cicle Coral, el mes de maig el Cor de Noies presentarà el programa La vie en rose, que
il·lustra les etapes de la vida de les persones amb música, tot comptant amb la col·laboració de Santi
Serratosa (percussió corporal).
El Cor de Noies també participarà al cicle Simfònics al Palau, juntament amb l’Orquestra Simfònica
del Vallès i Víctor Pablo Pérez, interpretant les Lletanies a la verge negra de Poulenc i La mort
d’Ofèlia de Berlioz.
El mes de juny el Cor de Noies actuarà en dos concerts participatius del Requiem de Verdi al costat
del Rundfunkchor de Berlín, l’Orfeó Català, el Cor Jove i l’OBC, sota la direcció de Simon Halsey.
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COR JOVE DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per una seixantena de joves amb edats compreses entre els 16 i 25 anys. Fan dos assajos
setmanals, els dilluns i dimecres, de 21 a 23 h, i reben una classe setmanal de cant individual. A més
de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música i en altres concerts
conjunts amb la resta de cors de l’Orfeó Català, participa als cicles que organitza la Fundació Orfeó
Català-Palau de la Música Catalana. Durant el curs fa diverses actuacions arreu i té dos caps de
setmana de treball. Director: Esteve Nabona. Pianista: Pau Casan.

ACTIVITATS DEL COR JOVE EL CURS 2018-19
El curs començarà amb el projecte de l’artista Fito Conesa en col·laboració amb la Fundació Miró
Our own path remains i amb la producció de la Simfònica del Vallès “Dràcula i Polònia” interpretant
música de Killar i Barber, amb dos concerts, l’un a Sabadell i l’altre al Palau.
El mes de gener el Cor Jove actuarà al costat del Cor de Noies, el Cor Infantil Amics de la Unió i
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb la banda sonora d’El retorn del rei
(El Senyor dels Anells). Seran tres concerts a L’Auditori acompanyant la projecció de la pel·lícula.
Durant la primavera el Cor Jove portarà a diverses poblacions catalanes un programa integrat per
obres de Mendelssohn, Brahms, Rheinberger i Barber.
El mes de juny el Cor Jove actuarà a dos concerts participatius del Requiem de Verdi al costat del
Rundfunkchor de Berlín, l’Orfeó Català, el Cor de Noies i l’OBC, sota la direcció de Simon Halsey.
També el mes de juny ens visitarà el Clare College Choir de Cambridge, com a inici d’un intercanvi
entre els dos cors, i realitzarà un concert en què el Cor Jove actuarà com a cor amfitrió.
El mes de juliol, al Cicle Coral Orfeó Català, es portarà a escena l’òpera de Henry Purcell Dido &
Aeneas. Aquesta versió ja es va representar fa anys i va ser tot un èxit: incorpora el videomapping
d’Aleix Viadé, la direcció escènica de Marc Roscih, l’orquestra barroca Ars Musicae, i un equip de
solistes amb presència de cantants del propi cor i amb Elisenda Arquimbau, Pau Bordas i Toni
Gubau. La direcció musical serà a càrrec d’Esteve Nabona.
Del 17 al 21 d’agost el Cor Jove viatjarà a Londres al costat de l’Orfeó Català, on actuaran
conjuntament.
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2. LLENGUATGE MUSICAL
Durant els 8 anys de l’etapa que comprèn el Cor Mitjans i el Cor Infantil els cantaires reben classes
específiques de llenguatge musical.
L’objectiu principal d’aquestes classes és treballar la lectura a vista, garantir una lectura fluida i una
bona comprensió de tots els aspectes musicals, per tal de fer front als repertoris interpretats pels cors.
Els continguts i les metodologies estan concebudes per complir les necessitats dels cantaires, essent-ne
la veu l’instrument principal.

3. CLASSES DE CANT

A l’àrea juvenil, els cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies reben classes de cant d’un equip de
professors de cant que, coordinadament amb els directors dels cors, treballa per garantir un nivell
vocal individual, de les cordes i del conjunt. A l’etapa infantil és el mateix director del cor qui dona
nocions de cant en petits grups durant els assaigs parcials. La veu és l’únic instrument de l’Escola, i els
alumnes que desitgen estudiar algun instrument ho han de fer fora de l’Escola. Els alumnes rebran 45
minuts individuals per setmana.
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4. COR DE MARES I PARES DE L’ESCOLA CORAL
Amb l’esperit de fer un pas endavant amb vista a la integració de les famílies a les activitats de l’Escola
Coral, fa uns quants cursos es va posar en marxa amb gran èxit el Cor de Mares i Pares de l’Escola
Coral. Tal com indica el nom, està obert a mares i pares de cantaires dels cors de l’Escola Coral.
Des dels inicis el Cor ha estat dirigit per Buia Reixach i des d’aquest curs 2018-19, la direcció serà a
càrrec d’Esteve Nabona.
Els assaigs seran els dimecres, de 18.15 a 19.45 h.
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5. INFORMACIÓ GENERAL
El govern de l’Escola Coral es divideix en la part docent (Equip Directiu) i l’administrativa
(Gerència). Les dues parts treballen conjuntament per al seu funcionament correcte.

EQUIP DIRECTIU
L’Equip Directiu és l’òrgan de govern de l’Escola Coral en la vessant pedagògica i organitzativa i està
integrat pels càrrecs següents:
Direcció: Esteve Nabona
Cap d’Estudis: Glòria Fernàndez
Gerència: Maria Ibarz

EQUIP DOCENT

Directors dels cors
Glòria Coma (Cor Infantil) / gcoma@palaumusica.cat
Glòria Fernàndez (Cor Mitjans) / gfernandez@palaumusica.cat
Esteve Nabona (Cor Jove) / enabona@palaumusica.cat
Mercè Pi (Cor Petits) / mpi@palaumusica.cat
Buia Reixach (Cor de Noies) / breixach@palaumusica.cat

Professors de llenguatge
Laia Armengol / larmengol@palaumusica.cat
Glòria Fernàndez / gfernandez@palaumusica.cat
Edwin Garcia / egarcia@palaumusica.cat
Mercè Pi / mpi@palaumusica.cat
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Professors de cant
Elisenda Arquimbau (Cor Jove) / earquimbau@palaumusica.cat
Esteve Gascon (Cor Jove) / egascón@palaumusica.cat
Ulrike Haller (Cor de Noies) / uhaller@palaumusica.cat
David Hernández (Cor Jove) / dhernandez@palaumusica.cat
Anna Ollet (Cor Jove) / aollet@palaumusica.cat
Oriol Rosés (Cor de Noies) / oroses@palaumusica.cat
Logopeda
Marina Pintanel / mpintanel@palaumusica.cat
Pianistes
Laia Armengol (Cor Petits i Cor Mitjans) / larmengol@palaumusica.cat
Pau Casan (Cor Infantil i Cor Jove) / pcasan@palaumusica.cat
Josep Surinyac (Cor de Noies) / jsurinyac@palaumusica.cat

EQUIP DE GESTIÓ

Gerència
Maria Ibarz / mibarz@palaumusica.cat
Producció de concerts
Teresa Vilarrubias / tvilarrubias@palaumusica.cat
Secretaria Administrativa
Imma Garcia / igarcia@palaumusica.cat
Consergeria
Josep Maria Ambrós / jambros@palaumusica.cat
Palau de la Música, 4-6 · 08003 Barcelona · 93 295 72 00 www.palaumusica.cat
http://twitter.com/EscolaCoral_OC - http://twitter.com/palaumusicacat - www.facebook.com/palaumusicacat

QUOTES 2018-19
Preus curs 2018-19
Matrícula (cors Petits, Mitjans i Infantil): 52,8 €/any (s’ha abonar el mes de juliol)
Cor Petits: 26,4 €/mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)
Cor Mitjans: 50,6 €/mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)
Cor Infantil: 66 €/mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)

SOCIS CANTAIRES
Tots els membres dels cors de l’Orfeó Català han de ser socis de l’Associació Orfeó Català, amb una
quota de soci cantaire, la més reduïda. En el cas dels cantaires del Cor Petits, Cor Mitjans i Cor
Infantil, també un dels pares o tutors s’ha de donar d’alta com a soci ordinari. Per fer-se soci o
consultar quotes, podeu entrar al web del Palau de la Música (www.palaumusica.cat).

INSTAL·LACIONS
L’Escola Coral de l’Orfeó Català està integrada a l’edifici del Palau de la Música Catalana, a la part
nova dissenyada per Òscar Tusquets que es va posar en funcionament el 2004.
Des del setembre del 2011, l’Escola ocupa les plantes 3, 4 i 5 de l’edifici del Petit Palau, amb una
recepció a la planta 4, on també hi ha l’aula 2 i l’aula 3, cadascuna amb un piano de paret i amb una
capacitat màxima per a 20 persones. A la planta 3 hi ha l’aula 1, amb una capacitat màxima per a 40
persones, equipada amb un piano de mitja cua. A la planta 5 hi ha la sala de professors i direcció de
l’Escola. Gerència i producció estan situats a la planta 6 de l’edifici de les oficines (entrada per
Recepció).
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A les aules, que estan insonoritzades, s’hi fan les classes de llenguatge, els assaigs dels cors dels més
petits i algunes classes de cant. Aquestes aules també són utilitzades esporàdicament pels cantaires de
l’Orfeó Català per fer classes individuals de cant i assajos parcials del cor.
L’Escola Coral també utilitza altres espais del Palau de la Música per a assajos dels cors:
-la Sala d’Assaig del soterrani, amb una capacitat per a 60 persones, on assagen el Cor Infantil, el Cor
Mitjans, el Cor de Noies i el Cor Jove, amb un piano de mitja cua.
-la Sala d’Assaig de l’Orfeó Català, amb una capacitat per a 120 persones, on assagen el Cor Infantil,
el Cor de Noies i el Cor Jove, amb un piano de gran cua.
-el Petit Palau, amb una capacitat per a 560 persones, on els cors fan assajos concrets amb altres cors i
formacions instrumentals, amb un piano de gran cua.
Per als concerts de Sant Esteve, Any Nou i Final de Curs, l’Escola Coral utilitza la Sala de Cambra, el
Petit Palau i la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana.
Per a la major part de les classes de cant dels cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies de l’Orfeó
Català, l’Escola Coral disposa de cinc aules del Conservatori Professional de Música del Liceu a la
plaça d’Urquinaona, que comparteix amb els cantaires de l’Orfeó Català.
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CALENDARI DE L’ESCOLA CORAL EL CURS 2018-19
Aquest calendari serveix com a referència només per a les classes de llenguatge musical i de cant, i els
concerts conjunts dels cors. El director de cada Cor és qui decideix els dies d’assaig del Cor, que, en
funció de les necessitats de treball i les actuacions futures, poden coincidir en dies festius.
Les actuacions dels cors poden ser qualsevol dia de l’any, sobretot en festiu, en funció de les
necessitats i la demanda dels programadors. Malgrat tot, en els períodes de vacances de Setmana
Santa i durant el mes d’agost, per norma general no es programen actuacions.
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CONCERTS
Els cors de l’Escola Coral ofereixen concerts regularment durant els mesos lectius, i ocasionalment, si
s’escau, durant l’estiu. Aquests concerts, a cappella, amb acompanyament de piano o amb grups
instrumentals diversos, sovint amb un treball escènic, es realitzen al Palau de la Música Catalana i
arreu del país i a l’estranger.
El concert és la coronació de la feina ben feta, i és finalment el que dona sentit a la música. El cant
coral és compartir-ho amb els companys del cor i també amb el públic. Per tant, des de l’Escola
s’ensenya el respecte vers el públic oferint la música ben treballada.
Cada Cor té la seva pròpia programació i es potencien els concerts conjunts de tots els cors de l’Orfeó
Català, com és el cas del Concert de Sant Esteve i altres concerts temàtics. La mitjana de concerts i
actuacions per curs és d’una seixantena entre tots els cinc cors de l’Escola.
El desplaçament als concerts de fora de Barcelona es fa amb autocar, que proporciona l’Escola Coral.
En la mesura possible, l’organitzador del concert ofereix una beguda i un entrepà després de l’actuació
del cor, i subministra aigua abans del concert.
Els cantaires dels cors de l’Escola Coral no reben mai cap dieta ni cap altre tipus de remuneració
monetària. Quan és possible, els cors perceben de l’organitzador un caixet que serveix per cobrir una
part de les despeses que genera el funcionament general de l’Escola Coral.

Actuació al Festival Grec 2018, El monstre del laberint.
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CAPS DE SETMANA DE TREBALL
Es tracta d’estades de cap de setmana intensius que s’aprofiten per treballar a fons el repertori i
cohesionar el grup. El fet de dedicar dues jornades seguides de forma intensiva al cor fa que els
cantaires estiguin molt concentrats en l’activitat i els permet alhora eixamplar relacions amb la resta de
cantaires.
Els cors Petits i Mitjans fan un cap de setmana de treball durant el curs, les despeses del qual (autocar,
allotjament i manutenció) són a càrrec de les famílies. El Cor Infantil fa dos caps de setmana de treball
durant el curs, les despeses dels quals també són a càrrec de les famílies. El Cor Jove i el Cor de Noies
fan dos caps de setmana de treball, les despeses dels quals són a càrrec de l’Escola Coral.

Cap de setmana del Cor Jove a Vespella (Gurb, Osona).

VIATGES I INTERCANVIS
Des de l’Escola Coral es promouen viatges dels cors, a través d’intercanvis amb altres cors o bé per
projectes exportats. A l’etapa infantil, els viatges dels cors són a càrrec de les famílies, tot i que l’Escola
Coral, si és possible, pot facilitar els desplaçaments, i a l’etapa juvenil són subvencionats.

Cor de Noies a Mannheim.
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ALTRES ACTIVITATS
A més dels assajos, concerts i caps de setmana de treball, els diversos cors realitzen ocasionalment
enregistraments, participen en concursos, treballen amb directors convidats i participen en activitats
vinculades al Projecte Social.

Cor Infantil a Pisa interpretant les Vespro de Monteverdi amb John Eliot Gardiner.

Cor Jove al concert Love&Roll de Clavé XXI.
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UNIFORMES DE CONCERT
Tots els cantaires de l’Escola Coral, per norma general, han de portar uniforme a les actuacions
públiques del Cor. Cada Cor té el seu uniforme. Als cors de l’àrea infantil, són els propis cantaires i les
seves famílies els que s’encarreguen d’aconseguir l’uniforme. Els uniformes dels cantaires del Cor Jove
i del Cor de Noies són proporcionats en part per la mateixa Escola Coral, i quan deixen el Cor, han de
retornar l’uniforme a l’Escola Coral en bones condicions. Les sabates, negres i tancades, les aporta
cada cantaire. És responsabilitat de cada cantaire el transport i el manteniment en perfecte estat de
l’uniforme. La imatge dels cors en concert ha de ser pulcra i impecable. És responsabilitat de cada
cantaire oferir una imatge personal polida, acurada i respectuosa amb el públic.

Cor Infantil i Cor de Noies amb la JONC, amb direcció de Manel Valdivieso, interpretant la Tercera de Gustav Mahler.

ASSISTÈNCIA A LES CLASSES, ASSAIGS, CONCERTS I ACTIVITATS
L’Escola Coral de l’Orfeó Català és un projecte subvencionat, integrat per uns 200 cantaires entre els
6 i 25 anys, que està conduït per professionals de primer nivell en l’àmbit coral, que procura una
formació integral, vocal i humana, i que al mateix temps ofereix als seus membres oportunitats de fer
actuacions al Palau de la Música, a Catalunya i a l’estranger.
Cada any, molts infants i joves no poden accedir al projecte de l’Escola Coral per manca de places. En
el marc d’aquesta oferta de primer nivell, des de l’Escola s’exigeix a tots els seus membres una
disponibilitat i flexibilitat horària que garanteixin l’èxit del projecte pedagògic i artístic.
La no assistència injustificada o reiterada a les classes, assaigs, concerts i altres activitats del Cor, pot
comportar el fet de deixar de formar part de l’Escola Coral.
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REPERTORIS
Es procura que en el transcurs del pas per l’Escola Coral els cantaires tinguin l’oportunitat de cantar la
màxima diversitat de repertoris corals, amb una atenció especial al repertori coral català i clàssic.
També s’hi potencia el moviment escènic, ja que és una molt bona eina a fi de desbloquejar el cos a
favor d’una bona emissió vocal.

Cor Infantil “escènic” al Concert de Sant Esteve.

Cor Jove amb l’OSV interpretant el Requiem de Mozart.
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Cor de Noies amb l’OSV, oferint Harry Potter a Madrid.

PARTITURES
Les partitures i la carpeta que utilitzen els cantaires en assaigs i concerts són propietat de l’Orfeó
Català i responsabilitat de cada cantaire. Les partitures són proporcionades per l’Escola Coral i s’han
de tornar al final de cada producció per ser arxivades de nou.

INVITACIONS
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Als concerts del Cicle Coral Orfeó Català, cada cantaire tindrà dues invitacions per al concert en què
participi.
Als concerts del cicle La Casa dels Cants es podran obtenir entrades amb el descompte de socis.
Per a la resta d’avantatges i descomptes en els altres concerts, cal consultar el web.

Cor Petits i Cor Mitjans durant l’actuació de Sant Esteve el 2017.

ASSEGURANÇA
Els cantaires de l’Orfeó Català tenen una assegurança de responsabilitat civil que els cobreix en casos
d’accident, sinistre i d’altres durant els viatges i concerts, tant a dins com fora del Palau de la Música.

DRETS D’IMATGE
Els cantaires de l’Orfeó Català cedeixen els seus drets d’imatge a l’Associació Orfeó Català, de manera
que aquesta pot difondre material gràfic o audiovisual on apareguin els cantaires dels seus cors. Al
final del document s’adjunta el document de cessió de drets d’imatge.

VETLLEM PER LA SALUT VOCAL
El més preuat d’un músic és el seu instrument. Les cordes vocals són l’instrument de cada cantaire.
Per tant, des de l’Escola Coral no estalviem esforços a fi de preservar la salut vocal de tots els nostres
infants i joves. Per aquest motiu, aquest curs incorporarem una logopeda a l’Escola per ajudar-nos a
detectar qualsevol problema i, si és el cas, serà derivat a l’especialista que correspongui. A partir d’aquí
serà important poder treballar colze a colze amb aquests especialistes per fer més efectiva la
recuperació.
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PROVES D’ACCÉS, EL PAS A L’ÀREA JUVENIL I L’ACCÉS AL COR DE
L’ORFEÓ CATALÀ
Cada any l’Escola Coral obre el procés d’inscripció per internet (online) a través del web del Palau (el
mes de maig) per accedir als cors de l’àrea infantil. Els aspirants han de fer una prova que se celebra
cap a final de juny.
Els interessats a formar part dels cors de l’àrea juvenil poden sol·licitar-ho durant tot el curs per mitjà
d’un formulari que es troba al web del Palau.
Per passar de l’àrea infantil a la juvenil és un requisit imprescindible haver aprovat el llenguatge
musical. Els cantaires del Cor Infantil poden manifestar la seva preferència entre el Cor Jove o el Cor
de Noies, tot i que la decisió final és de l’Escola Coral, en funció de les veus i les necessitats de cada
cor.
A l’àrea juvenil s’acaba el pas per l’Escola Coral i els interessats a formar part de l’Orfeó Català han de
fer una prova de nivell amb el director de l’Orfeó Català.
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6. EL PROJECTE CLAVÉ XXI

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana impulsa el projecte Clavé XXI a través de
l’Escola Coral. Aquest projecte té com a objectiu fomentar la inclusió social d’infants i joves a partir de
la pràctica coral. El projecte va néixer fa tres anys des del convenciment del gran poder de
transformació personal i social del cant coral, i amb la voluntat d'estendre l’acció de la Fundació OCPMC al seu entorn, fins fa uns anys tan oblidat.
Com a programa educatiu i social, Clavé XXI es desenvolupa tant als espais del Palau de la Música
(aules de l’Escola i sales d’assaig de l’Orfeó) com als mateixos centres oberts i a les escoles.
A més, s’estableixen tres caps de setmana de treball intensiu de direcció a càrrec dels directors dels
cors de l’Escola, adreçats a cantaires i joves directors. D’aquesta manera és possible formar cantaires
joves en la direcció coral de caire social i incorporar-los davant dels cors que cada any es van afegint al
projecte.
Així doncs, a banda de l’activitat pròpia de cada cor amb una línia individual que inclou petits
concerts al llarg de l’any, tots els cors del projecte participen en un concert al final del curs escolar a la
Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana. Totes les famílies hi estan convidades i és una
manera d’obrir les portes del Palau a la gent del barri que no hi havia tingut accés.
Amb aquesta iniciativa reivindiquem, també, Josep Anselm Clavé, una figura cabdal en la història del
cant coral a Catalunya. Clavé va ser pioner, a la darreria del segle XIX, a engegar iniciatives de caire
social relacionades amb la música. Clavé i els seus cors simbolitzen la participació i el compromís
social, valors que, per mitjà de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, inspiren el Projecte Social del Palau
de la Música Catalana del segle XXI.
En aquest curs 2018-19 el projecte ja integrarà més de 1.500 infants i joves repartits entre entitats i
escoles d’arreu de Catalunya.
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Assaig amb un dels cors de l’Associació Esquitx.

Sessió individual de logopèdia.

Direcció artística i pedagògica
Esteve Nabona / enabona@palaumusica.cat
Gerent
Jordi Vivancos / jvivancos@palaumusica.cat

Directors dels cors
Guifré Canadell / gcanadell2@palaumusica.cat
Quima Farré / cfarre@palaumusica.cat
Glòria Fernàndez / gfernandez@palaumusica.cat
Mariona Fernàndez / mfernandez@palaumusica.cat
Alba Millán / amillan@palaumusica.cat
Mercè Pi / mpi@palaumusica.cat
Pianista
Anna Niebla / aniebla@palaumusica.cat
Logopeda
Marina Pintanel / mpintanel@palaumusica.cat
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DADES DE CONTACTE
Escola Coral de l’Orfeó Català
Palau de la Música Catalana
c/ Palau de la Música, 4-6. 08003 Barcelona
escolacoral@palaumusica.cat
Per informar d’absències, retards o incidències de darrera hora per a les classes i els assajos que es fan
a les aules de les plantes 3 i 4 de l’Escola, cal contactar amb Imma Garcia: 93 295 72 39 /
igarcia@palaumusica.cat.
Per qüestions de funcionament, activitats dels cors i de les classes, els directors dels cors són també
interlocutors de l’Escola amb els cantaries (Cor Jove i Cor de Noies) i les famílies (Cor Petits, Cor
Mitjans i Cor Infantil).
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