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Programa

Johannes BRAHMS (1833 – 1897)               
Ave Maria, antífona en Fa major a quatre veus iguals i orgue,  op. 12

Franz SCHUBERT (1797-1828)                                
Der 23. Psalm: “Gott ist mein Hirt” (Psalm 23: “El Senyor és el meu pastor”; trad. alemanya de Moses 
Mendelssohn), en La bemoll major, per a quatre veus femenines i piano, op. post. 132 D 706                                      

Die Nacht: “Wie schön bist du, freundliche Stille” (La nit: ”Que n’ets de bell, plàcid silenci”; Friedrich Adolf 
Krummacher), cançó per a quatre veus iguals, en Re major, op. 17/4 D 983C 

Ständchen: “Zögernd, leise” (Serenata: ”Vacilant, sense fer soroll”; Franz Grillparzer) per a contralt solista, 
cor i piano, en Fa menor, op. post. 135 D 920 

Felix MENDELSSOHN (1809 – 1847)                                     
Tres motets per a veus femenines amb acompanyament d’orgue, op. 39 [SSAA (SSA soli) & org]

I. Veni, Domine (Veniu, Senyor), en Sol menor
1. Veni, Domine (Grave – Con moto) 
2. Excita Domine potentiam tuam (Andante)

II. Laudate pueri Dominum (Servents del Senyor, lloeu-lo) en Mi bemoll major
1. Cor: Laudate pueri (Allegro moderato assai)
2. Tercet: Beati omnes, qui timent Dominum (Adagio)

III. Surrexit Pastor bonus (Ha ressuscitat el Bon pastor) en Sol major
1. Cor: Surrexit Pastor bonus (Andante quasi allegretto)
2. Duet: Tullerunt Dominum meum (Con moto)
3. Recitatiu: Surrexit Christus
4. Cor: Surrexit Cristus spes mea. Alleluja (Allegro molto)

                                                 



Més informació i venda d’entrades a la recepció del Museu i a www.barcelona.cat/museumusica

Cor Vivaldi - Petits Cantors de Catalunya 

Fundat l’any 1989 a l’Escola IPSI de Barcelona, el 
Cor Vivaldi ha esdevingut un dels pocs cors es-
colars, no ja del país sinó de tot l’Estat espanyol, 
amb una vida concertística pròpia.

Guanyador, des de 1995, d’importants premis 
internacionals, participa en les temporades del 
Gran Teatre del Liceu, on, des de 2014 ofereix 
cada any pels volts de Nadal la cantata Els Pas-
torets d’Albert Guinovart amb llibret de Jordi 
Galceran.

El Cor, que assaja diàriament, promou la millo-
ra constant dels seus membres i els proporciona 
una “dieta musical” adequada que produeix més 
de quatre repertoris cada any que són estrenats 
dins el cicle de concerts Les Quatre Estacions del 
Cor Vivaldi, a l’Auditori del Conservatori del Li-
ceu, on té la seva seu.

Al llarg de la seva història ha enregistrat més de 
vint discs compactes i ha treballat amb distingits 
directors, entre els quals cal destacar: J. Pons, E. 
Oue, M. Soustrot, M. Piollet, P. González, G. Ca-
rella, S. Weigle, E. Inbal. El passat mes d’abril, 
va presentar un programa de música romàntica 
germànica, sota la direcció de Salvador Mas i 
amb Albert Guinovart al piano, que esdevingué 
un gran èxit. Per tal d’incrementar el patrimoni, 
també comissiona compositors del país i de fora, 
com ara J. L. Rigol, P. Bacchus, N. Bonet, J. Elber-
din, E. Iniesta, K. Shaw, A. Guinovart i A. Garcia 
Demestres.

Al maig de 2013 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Òscar Boada

Reconegut com un dels principals especialistes 
en cors de veus blanques del país, Boada s’ini-
cià en el món de la música com a instrumentista 
de piano i va rebre classes de mestres extraordi-
naris. De 1985 a 1998 va ser pianista de l’Orfeó 
Català, però ja des de molt jove es va sentir atret 
per la direcció i va aprendre l’ofici amb els mes-
tres Simon Johnson i Jordi Casas. El 1999, per la 
seva tasca al capdavant del Cor Vivaldi, que fun-
dà l’any 1989 a l’Escola IPSI de Barcelona, li va ser 
atorgada la menció especial del Premi Ciutat de 
Barcelona. També ha estat guardonat al I Con-
corso Internazionale Mariele Ventre i jurat de 
nombrosos concursos internacionals, entre els 
quals cal citar el Festival Internacional de Canto-
nigròs, el Florilège Vocal de Tours, la competició 
Anton Bruckner a Linz, o els World Choir Games 
de Socchi a Rússia, la competició coral més gran 
del món.

Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit, entre 
molts d’altres, el Cor de Cambra del Palau de la 
Música, el Cor de Cambra i el Cor d’Amics de la 
Unió de Granollers, l’Orquestra de Cambra de 
Moldàvia o l’Orquestra Simfònica i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu. 

Res, però, l’ha satisfet tant com el fet de dirigir i 
acompanyar amb el piano el Cor Vivaldi, i inten-
tar transmetre als seus cantaires la gran música 
i tot allò que s’amaga darrere els seus pentagra-
mes.


