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CULTURES

L’experiència de col·laboració
entre diferents formacions corals
per tal de bastir produccions de
gran format ha fet enguany una
nova clau de volta amb el repte de
tirar endavant la Passió segons
sant Joan, de Johann Sebastian
Bach. Tal com ja va passar l’any
passat amb el Rèquiem de Ga-
briel Fauré, es té la participació de
l’Orquestra Simfònica del Vallès i,
a escala local, s’hi han tornat a im-
plicar la Coral Mixta d’Igualada,
l’Orfeó Nova Solsona i l’Orfeó
Manresà. Per afrontar aquesta
obra complexa, per primer cop
també es disposa d’una formació
professional, el Cor de Cambra
de l’Auditori Enric Granados de
Lleida. En total són una trentena de
músics i uns 150 cantaires els que
es podran escoltar a Igualada
(avui), a Solsona (divendres) i a
Manresa (diumenge).

El cicle de set concerts de la Pas-
sió segons sant Joan es va encetar
a Lleida i ja ha fet parada a Tarra-
gona, Cervera i, ahir, a Tortosa. Els
tres concerts de la Catalunya Cen-
tral seran la traca final. La versió
que s’ofereix de l’obra de Bach és

especial perquè es vol acostar a
l’esperit participatiu i popular del
seu origen. Segons Xavier Puig
(Cervera, 1973), expert en direcció
coral i principal coordinador de la
gira, «les passions barroques a
Alemanya eren actes litúrgics par-
ticipatius, on els feligresos no no-
més seguien el relat de la Passió de
Crist en la seva llengua materna,
sinó que hi participaven activa-
ment, cantant els corals». En
aquest cas, les corals locals fan la
funció de feligresos cantant les
reflexions dels corals en català,
per tal d’apropar la vivència de les
passions litúrgiques de l’Alemanya
barroca als espectadors actuals. 

Alhora, aquesta proposta in-
trodueix el paper de l’Evangelista,
interpretat per l’actor colomenc
Andreu Banús, que serà recitat
en català perquè el públic seguei-
xi tot el relat de la Passió. D’altra
banda, en la gira, que és possible
amb el suport d’Unnim Caixa i Un-
nim BBVA, també hi participen jo-
ves solistes catalans (com el tenor
igualadí Carles Prat, que estudia a
Alemanya) que han estat triats
entre 60 candidatures en audi-
cions per a menors de 25 anys.

A Igualada només es té cons-
tància que s’hagi interpretat un cop
la Passió segons sant Joan, segons
apunta Joan Mateu de la Coral

Mixta. Va ser el 17 de gener del
1977 en un concert organitzat per
Joventuts Musicals, també a la ba-
sílica de Santa Maria, amb el Cor
Madrigal i l’Orquestra de Cambra
de l’Ateneu Barcelonès, dirigits
per Manuel Cabero. Mateu desta-
ca l’excepcionalitat d’aquesta pro-
ducció que «costa molt de pro-
gramar, i que sols no podríem fer
mai». La Coral Mixta d’Igualada,
nascuda el 1955, és formada per
uns 40 cantaires i dirigida per Al-
fred Cañamero.

La cinquantena de veus de l’Or-
feó Nova Solsona dirigides per
Anna Camps també participen en
el projecte i, tal com explica el pre-
sident de l’entitat, Ignasi Farràs,
«per als membres del cor suposa
un esforç important», tenint en
compte els quatre mesos d’assajos
i el treball conjunt amb les altres
formacions.

Lluís Piqué, president de l’Orfeó
Manresà, una entitat amb 111
anys d’història amb una quaran-
tena de cantants, destaca que la re-
presentació de la Passió segons
sant Joan«fa patxoca», amb l’efecte
sonor dels cors locals fent de po-
ble i responent al cor principal. 
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Igualada, Solsona i Manresa escoltaran
la «Passió segons sant Joan» de Bach 

El cicle de set concerts, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, disposa de cors locals: la Coral Mixta,
l’Orfeó Nova Solsona i l’Orfeó Manresà Avui s’interpretarà a la basílica igualadina de Santa Maria



Concert inaugural del cicle de set representacions de la «Passió segons sant Joan» de Bach, que es va fer a l’auditori Enric Granados de Lleida 

IMATGE PROMOCIONAL 

El muntatge, amb més de 90 artistes, és a càrrec del Teatro Lirico d’Europa

IMATGE PROMOCIONAL 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’I-
gualada acollirà el dijous 4 d’abril
la representació de l’òpera Na-
bucco, la primera gran creació de
Giuseppe Verdi, a càrrec del Tea-
tro Lirico d’Europa, companyia
fundada el 1988 pel francès Yves
Josse i el búlgar Giorgio Lalov,
contrastats professionals del ballet
clàssic i l’òpera, respectivament.
Aquest any la companyia celebra

25 anys d’actuacions i gires, en es-
cenaris de França, Bèlgica, Espa-
nya, Suïssa, Alemanya, Holanda,
Portugal o els Estats Units. A Igua-
lada, el baríton cubà Nelson Mar-
tínez interpretarà Nabucco, rei de
Babilònia, i la soprano italiana
Rosa d’Imperio farà el paper d’A-
bigaille, antiga esclava i suposada
filla del rei. A banda dels papers
principals, participen en el mun-
tatge 37 coristes i 40 músics.
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L’Ateneu igualadí acollirà
l’òpera «Nabucco» de Verdi

Els berguedans Brams, liderats
per Francesc Ribera, Titot, prepa-
ren un nou treball discogràfic,
que serà el dotzè de la seva tra-
jectòria. No es preveu que el disc
estigui enregistrat fins passat l’es-
tiu, però dilluns que ve, 1 d’abril, el
grup ha decidit avançar dues can-
çons, que es penjaran en descàr-
rega lliure al seu web (brams.cat)
a les 12 del migdia.

Brams presentarà el primer tast
del disc coincidint amb l’inici de la
gira 2013, que s’estrenarà aquest
dijous a la sala Clap de Mataró.
També hi ha lligades actuacions a
Cerdanyola del Vallès (4 d’abril),
Vilanova de Bellpuig (6 d’abril), Al-
tafulla (11 d’abril), Lleida (18 d’a-
bril), la Garriga (20 d’abril), Cale-
lla (10 de maig), Cervera (11 de
maig) i Llagostera (17 de maig).

Les dues cançons que estrena-
rà el grup berguedà tenen per títol
Esperava aquest moment, que és
un retret a la incredulitat pater-
nalista; i Agafada pels ous,que trac-
ta de «l’estafa immobiliària i fi-
nancera que estem patint».

Brams, nascuts el 1990 i dissolts
el 2005, es van reunir l’any 2010 per
celebrar el vintè aniversari i, vist
que l’èxit aconseguit superava el de
l’etapa anterior, van decidir conti-
nuar de manera estable altre cop.
L’any 2011 van treure el seu onzè
disc, Oferta de diàleg. I l’any pas-
sat el grup va estrenar un nou
projecte, que fusionava les seves
cançons d’estil rock amb el tradi-
cional so de la Banda de l’Escola
Municipal de Música de Berga.
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El treball no estarà llest
fins passat l’estiu, però se’n
presenta un tast coincidint
amb l’inici de la gira 2013



Brams avançarà
dues cançons del
seu nou disc 
i les oferirà en
descàrrega lliure

El Cor Juvenil Xalest d’Igualada
participa en la interpretació del Rè-
quiem de Gabriel Fauré junta-
ment amb el Cor Jove Amics de la
Unió de Granollers, el Cor Jove
Contrapunt de Malgrat de Mar, el
Cor Albada de l’Agrupació Cor
Madrigal de Barcelona i el Cor
Jove de la Coral Sant Jordi de Bar-
celona. Les cinc joves formacions,
sota la batuta de Pablo Larraz i
acompanyades per l’Orquestra de
Cambra de Granollers, faran una
gira de quatre concerts que es va
iniciar el cap de setmana i que el
6 d’abril (21 h) recalarà a la basíli-
ca de Santa Maria d’Igualada.
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El Cor Juvenil
Xalest interpreta
el «Rèquiem» de
Gabriel Fauré

Igualada. DIMARTS, 26 DE MARÇ, A LES 21 H.
BASÍLICA DE SANTA MARIA

 Laia Frigolé (soprano), Eulàlia
Fantova (mezzosoprano), Carles Prat
(tenor) i Elías Benito (baix). Cor de
Cambra de l’Auditori Enric Granados
de Lleida, Coral Mixta d’Igualada,
Orfeó Manresà, Orfeó Nova Solsona.
Solsona. DIVENDRES, 29 DE MARÇ, A LES 21 H.
CATEDRAL

 Aina Martín (soprano), Eulàlia
Fantova (mezzosoprano), Carles Prat
(tenor) i Elías Benito (baix). Cor de
Cambra de l’Auditori de Lleida, Orfeó
Nova Solsona, Orfeó Manresà.
Manresa. DIUMENGE, 31 DE MARÇ, A LES 18 H.
TEATRE KURSAAL.

 Aina Martín (soprano), Eulàlia
Fantova (mezzosoprano), Carles Prat
(tenor) i Elias Benito (baix). Cor de
Cambra de l’Auditori de Lleida, Orfeó
Manresà, Coral Mixta d’Igualada,
Orfeó Nova Solsona.

ELS CONCERTS


