

La Coral Cantiga presenta en concert al Palau de la Música Catalana 
el Salm 42 de Mendelssohn i la Missa en DO Menor de Mozart 



El Palau de la Música Catalana acollirà el concert de cloenda del 50è aniversari de la Coral Cantiga, que es celebrarà 

el dissabte 17 de novembre a les 19h

amb l’acompanyament de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i sota la direcció de Josep Prats.

Programa: SALM 42, Op. 42 - F. Mendelssohn MISSA EN DO MENOR, KV 427 - W.A. Mozart
Orquestra de Cambra Terrassa 48 (Quim Térmens, director - concertino)
Coral Cantiga
Barbara Kusa, soprano
Ulrike Haller, soprano
Josep Benet, tenor
Jordi Ricart, baix
Josep Prats, direcció


PRESENTACIÓ. SALM 42 (Mendelssohn) I LA MISSA EN DO MENOR (Mozart)

En l'àmbit de l'oratori, és indubtable que entre d'altres compositors podem destacar per mèrits propis Felix Mendelssohn Bartholdy i Wolgang Amadeus Mozart. L'opus de Mendelssohn ens ofereix un munt d'obres corals: des de col—leccions de lieds a capella, fins a obres religioses de petit format (motets	 a capella o amb acompanyament d'orgue) o grans oratoris com els coneguts Elies o Paulus. També hi trobem obres en un format més discret, totes dignes del geni del compositor hamburguès. Entre aquestes obres hi destaca sense cap mena de dubte el Salm 42, op. 42 (Com la cérvola es deleix per l'aigua...), escrit i estrenat l'any 1837 (a l'edat de 28 anys), que ens parla de la confiança i abandonament total en Déu. Dividit en set moviments i seguint la tradició barroca, planteja diverses formes de contrapunt entre la soprano i l'oboè (ària) o dialogant amb les veus agudes, les veus greus o tot el cor. En qualsevol cas, una síntesi perfecta de l'art de compondre de Mendelssohn: fidelitat a la tradició, tractament exemplar del text, temes i melodies d'un lirisme corprenedor i travats en un discurs harmònic sòlid, ric i variat.

Pel que fa a W. A. Mozart, si bé és indubtable que la seva obra més popular és el Requiem, no ho és menys que el seu oratori més espectacular (en tots els sentits) és la Missa en do menor (KV 427). Composta l'any 1783 (als 33 anys) i estrenada a Salzburg el 26 d'octubre, és una obra inacabada: efectivament Mozart compon el Kyrie, el Gloria i el Sanctus-Benedictus, però deixà imcomplet el Credo i no escriu l'Agnus Dei. Per aquesta missa, Mozart es serveix d'uns efectius importants: 4 solistes (dues sopranos, tenor i baríton), orgànic orquestral generós i cor a 4, 5 i 8 veus, alternant moviments corals amb àries, duets i trios, com un gran oratori. Moviments emotius com el Kyrie contrasten amb àries brillants i lluminoses (Laudamus te) o imploracions com el Gratias agimus tibi o Qui tollis, amb autèntiques lliçons de contrapunt com és el cas del duet Domine Deus o de la fuga Cum Sancto Spiritu. Una obra brillant, contrastada amb un caràcter dramàtic, sempre en l'estil brillant i inconfusible del compositor clàssic per excel—lència.

Aquestes obres han estat escollides com a repertori del concert de clausura del 50è aniversari de la Coral Cantiga; la seva dificultat és un repte pels intèrprets i, per tant, un camí de superació que vol representar el que ha estat la història del cor: un esforç renovat de millorament al servei del cant coral que, n'estem segurs, sabran valorar tots aquells que vulguin assaborir-lo.



50 anys d’història

El mes de setembre de l'any 1961, a Lluïsos de Gràcia,  Leo Massó -amb uns quants amics i socis del casal- va fundar la Coral Cantiga. La idea sorgia a partir d'una capella de veus masculines que aleshores hi havia al casal. Leo Massó havia tingut l'oportunitat de conèixer de prop i compartir en una gira l'experiència de la Coral Sant Jordi amb l'Oriol Martorell, i a partir d'aquest fet i amb la idea de seguir-ne el plantejament, va decidir crear un cor mixte amb una filosofia similar. El dia de Santa Cecília de 1961 feien la primera audició (tres cançons) a Lluïsos de Gràcia, i un any més tard, el 22 de Novembre del 1962, també dia de Santa Cecília, el seu primer concert complet al mateix casal. Des d'aleshores s'han fet quasi un miler de concerts (a Catalunya, a la resta de l'estat i a molts països d'Europa) i s'han cantat centenars d'obres (populars, acadèmiques, oratoris, col·laboracions amb cantants, muntatges poeticomusicals) a les primeres sales i festivals del país, i diversos enregistraments en CD, i emissions per ràdio o televisió. Una dilatada activitat, extensa i intensa, dirigida pels quatre titulars de la formació (Leo Massó, Oriol Ponsa, Edmon Colomer i Josep Prats) i, puntualment, per d'altres directors convidats (com per exemple Oriol Martorell, Salvador Mas, Antoni Ros Marbà, Salvador Brotons, Manel Valdivieso, Laszlo Heltay, Johann Duijck, Marcos Leite, Trevor Pinnock, Néstor Andrenacci, Dan-Olof Stenlund...). En aquest recorregut ha tingut l'oportunitat de treballar, entre d'altres, amb l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'English Chamber Orquestra, l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.



Compromís social amb excel·lència artística, objectius de la coral

La projecció de la Coral Cantiga en el medi coral, musical i cívic català ha volgut ser exigent en la qualitat, prolífic en la diversitat dels seus continguts i compromès amb la realitat del nostre país, tant de l'entitat com del barri que els acull (l'escola coral es va fundar pensant amb la gent del barri), com en l'àmbit cultural català (encàrrecs i estrenes de noves composicions, noves propostes musicals, etc). Tot això amb la màxima exigència tècnica i musical que la nostra realitat ens permet.

En el pensament de la Coral Cantiga sempre s'ha tingut en compte l'aportació pedagògica del cant coral en la formació integral de les persones; aquesta convicció ha fet que mica en mica s'hagin anat formant altres col·lectius corals al mateix casal gracienc, amb la intenció d'estructurar una escola coral que cobrís les diferents edats i necessitats dels cantaires. D'aquesta manera es van fundar successivament el cor infantil El Virolet (1965), el cor juvenil Sinera (1968) i els cors d'adults Vent del Nord (1985) i La Fuga (1999). Tot aquest col·lectiu aplega actualment uns 350 cantaires, i una vintena de directors, pianistes, professors de cant i monitors que hi donen suport tècnic i artístic.


Per a més informació i material gràfic:

Daniel Gozalo
Comunicació Cantiga

Telf: 606 067 488
comunicacio@cantiga.cat
http://cantiga.lluisosdegracia.cat/


