Cor Maragall

Concert tradicional
de Tots Sants

Dl. 1/11, 12h

SALA MONTSALVATGE | 90 MINUTS

Salvi de Castro, narrador
Joan Sadurní, piano
Sara Pujolràs, direcció

Programa
Àngels Alabert, Cinnamom i flor
d’acàcia
Pau Casals, O vos omnes
Lluís Llach, Misèria
Camille Saint-Saëns, Ave verum corpus
Carl Orff, Odi et amo
Igor Stravinsky, Ave Maria
Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar
Àngels Alabert, Moreneta en sou
G. D. Weiss / B. Thiele, What a
wonderful world
Harold Arlen, Somewhere over
the rainbow
Moses Hogan, I am His child
Rémy Gagne, El cant de les estacions
Anònim s. XVI, Tourdion
Josquin des Prez, El grillo
K. F. Zöllner, Bon menú
Severin Geissler, LaLaLaCalypso
G. Rossini, Il Carnevale di Venezia

El Cor Maragall, dirigit per Sara
Pujolràs, fou creat l’any 1979 per
Àngels Alabert i actualment compta
amb uns 45 cantaires. És membre de
l’Agrupació Coral de les Comarques
de Girona i de la Federació Catalana
d’Entitats Corals (FCEC).
Des del primer concert, el Cor
Maragall ha tingut molta cura de la
qualitat dels seus concerts i ha tingut
interès en actuar com a representant
de la nostra nació per Europa, amb
l’objectiu de difondre la nostra música
i enriquir-se amb músiques procedents
d’altres indrets.
El Cor Maragall ha fet concerts arreu
de les comarques gironines i de
Catalunya. A Girona, entre d’altres,
destaquen els concerts emblemàtics
de Tots Sants i els concerts de
música religiosa a la Catedral. El
repertori del cor és molt variat i
comprèn des de cançons tradicionals
catalanes i música sacra de tots els
temps, fins a obres de gran format
amb acompanyament d’orquestra
(Magnificat de Bach, Requiem de
Mozart, Carmina Burana de Carl
Orff, Rejoice in the Lamb de Benjamin
Britten, la Missa de la Coronació de
Mozart...). A més, el cor acostuma
a col·laborar en els diferents
esdeveniments que enriqueixen el món
musical i cultural de la ciutat, com
ara el Messies participatiu i Temps de
Flors. Així mateix, realitza concerts
benèfics per diferents entitats socials
de la ciutat.
El 2009 el Cor Maragall va celebrar
el 30è aniversari durant el concert
tradicional de Tots Sants, on a més va
homenatjar Àngels Alabert, la seva
fundadora. En el concert de Fires
de 2019 el cor va celebrar el 40è
aniversari amb l’estrena de l’obra
Gènesi, creada expressament per a
l’ocasió pel compositor Miquel Sunyer,
amb la col·laboració dels solistes de
la GIOrquestra, la mezzosoprano
Gemma Coma-Alabert i el narrador
Salvi de Castro.

Concerts recomanats:

Quartet Gerhard
Dg. 21/11, 19h

Chucho Valdés:
solo piano
Ds. 4/12, 20h

Nova temporada de
tardor a la venda!
Consulta tots els concerts
de setembre a desembre a
www.auditorigirona.org
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