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Amb la força
de sempre,
arranquem
com mai!

Aquest llibret que teniu a les mans és la programació
de tardor-hivern de la temporada 21/22 de la Societat
Coral Amics de la Unió, una temporada que engegem
plena de projectes i amb més il·lusió que mai.
L’aturada que ha representat la pandèmia ha estat
dramàtica en molts aspectes, però també ha estat
una oportunitat de reestructurar el nostre projecte,
de presentar una nova imatge i dissenyar unes
activitats i concerts molt especials.
La temporada que us presentem es mou en quatre
eixos principals:
● La residència al Teatre Auditori de Granollers,
que des d’aquest curs inclou el nostre Cor Jove,
amb les propostes: Poemari, There is no rose i
Rèquiem de Mozart.
● La presentació dels nostres espectacles:
Denominació d’Origen, Songs of Hope i A Ceremony
of Carols, a diferents auditoris i ciutats catalanes.
● La presència al Gran Teatre del Liceu amb War
Rèquiem, El conte de Nadal i Pikovaia dama;
i a L’Auditori de Barcelona amb A Ceremony
of Carols i Somnis de Músic.
● I la gran activitat de la nostra Escola de Música, que
any rere any omple el calendari amb els seus concerts
benèfics, trobades instrumentals, vetllades musicals,
concerts i audicions.

Esperem doncs, que ens acompanyeu en aquesta
apassionant temporada que us hem preparat, perquè
amb la força de sempre, arranquem com mai!

Josep Vila Jover
Director Artístic de la Societat Coral
Amics de la Unió
Octubre de 2021
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Fotografia de la portada: Toni Torrillas
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i activitats
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Denominació
d’Origen
Divendres
10 de setembre | 19 h
Envelat Municipal
de Cabrera de Mar
18¤
Dissabte
23 d’octubre | 18 h
Teatre Margarida Xirgu
de Montornès del Vallès
5¤

El Cor Jove Amics de la Unió gira l’espectacle de
co-producció que tant èxit va tenir la temporada
passada al Teatre Auditori de Granollers. Podreu
gaudir d’aquest programa integrat per cançons i temes
de pop i rock de les últimes dècades de la música
catalana en diferents municipis del territori. Es tracta
d’un recull d’obres d’autors ben diversos, escollits pels
mateixos cantaires del cor, amb coreografies i posada
en escena dissenyats, també, per ells mateixos.

Cor Jove Amics de la Unió
Marta Dosaiguas, direcció

Diumenge
24 d’octubre | 18 h
Teatre La Societat
de Maçanet de la Selva
8¤ (donatiu)
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Fotografia de Toni Torrillas

Lluís Pérez Cansell,
arranjaments
Gemma Capdevila,
il·lustracions
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War
Requiem
Dimarts 19 d’octubre | 19 h*
Dijous 21 d’octubre | 19 h
Dissabte 23 d’octubre | 19 h
Dilluns 25 d’octubre | 19 h
Dimecres 27 d’octubre | 19 h
Divendres 29 d’octubre | 19 h
Diumenge 31 d’octubre | 18 h
Dimarts 2 de novembre | 19 h
Gran Teatre del Liceu

Veus – Cor Infantil Amics de la Unió ha estat convidat
a participar en aquesta producció simfònico-coral
que el Gran Teatre del Liceu no programava des de la
temporada 2009-2010. Britten va compondre aquesta
“missa de difunts” per a la consagració de la nova
catedral de Coventry, construïda al costat de les ruïnes
de l’antiga catedral destruïda en els bombardejos de la
II Guerra Mundial. L’obra alterna textos litúrgics amb
poemes anglesos de Wilfred Owen (1893-1918), soldat
i poeta pacifista al final del conflicte bèl·lic. D’aquesta
manera, l’autor va voler escriure una obra de reconciliació
que anés més enllà dels horrors de la guerra.

*Funció Under 35

Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu
Cor del Gran Teatre del Liceu
Pablo Assante, direcció
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Fotografia de May Zircus

Veus – Cor Infantil Amics
de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
Josep Pons, direcció
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Divendres
Musicals
Benèfic

Els divendres musicals són un cicle de concerts que
ofereixen als alumnes de l’escola l’oportunitat de
mostrar el seu repertori i acostumar-se a tocar en
públic i alhora gaudir d’una estona de música variada
en un ambient informal i proper.

Divendres
22 d’octubre | 20 h
Divendres
19 de novembre | 20 h

Alumnes d’instrument
de l’Escola

Cristina Gelotti Edo,
co repetició

Divendres
10 de desembre | 20 h
Sala Tarafa de Granollers
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Fotografia d’arxiu
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Magnífic
Bach!
Diumenge
24 d’octubre | 17.15 h
Parròquia de Sant Esteve
de Granollers

El Cor de Cambra de Granollers ofereix un programa
que constarà d’una primera part amb petites joies
de música composta al llarg del segle XX; hi podrem
sentir obres com l’Agnus Dei de Samuel Barber o
Lux Aeterna d’Edward Elgar, música a capella que
ressonarà imponent a la parròquia. En una segona
part, la formació de veus mixtes interpretarà el
Magnificat de Bach amb l’acompanyament de Vicenç
Prunés a l’orgue.

Cor de Cambra
de Granollers
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Fotografia de Toni Torrillas

Vicenç Prunés, orgue
Marc Díaz, director
convidat
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Trobades
instrumentals
Dissabte 6 i diumenge
7 de novembre | tot el dia
Escola Municipal de Música
de Llinars del Vallès

Un cop l’any, organitzem un cap de setmana, on tots els
alumnes d’instrument, a partir de 7 anys, practiquen per
grups i junts unes peces d’una temàtica concreta, que
han estat treballant anteriorment a classe d’instrument.
Apostem per un format on tots els alumnes es trobaran
el mateix dia, es treballa per família instrumental i
es fan activitats conjuntes per oferir un concert a les
famílies al final del cap de setmana.

Alumnes d’instrument
de l’Escola
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Fotografia d’arxiu
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Songs
of Hope
Dissabte
13 de novembre | 20 h
Teatre Municipal
de Roses

Espectacle que posa sobre l’escenari l’essència
més pura de Veus – Cor Infantil Amics de la Unió.
Un so blanc i natural, una actitud escènica que denota
experiència en el treball interpretatiu i la capacitat
de comunicar-se amb el públic a través del llenguatge
de les emocions: aquests són els ingredients que
formen Songs of Hope.

Veus – Cor Infantil
Amics de la Unió
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Fotografia de Zabet Photo

Josep Vila Jover, direcció
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Concert
de Santa
Cecília
Benèfic
Diumenge
21 de novembre | 11 h i 13 h
Teatre Auditori Can Palots

Cada any al voltant de Santa Cecília, l’entitat organitza
un concert solidari i destina els beneficis obtinguts a
una organització benèfica diferent per promoure la
música, també, com a eina de canvi social.
Enguany tindrem ‘Rumba per Santa Cecília’ amb
el Cor Inicis, ‘Músiques del Món’ amb el Cor Petits
Cantors, ‘Góspel’ amb el Cor Allegro i ‘Pop’ amb Sound 8.

Cor Inicis
Amics de la Unió
Maria Illa Costa, direcció
Cor Petits Cantors
Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció
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Fotografia d’arxiu

Cor Allegro
Maria Illa Costa, direcció
Sound 8
Maria Illa Costa, direcció
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Vetllada
Musical de
Professors
Benèfic
Divendres
26 de novembre | 20 h
Sala Tarafa de Granollers
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Els professors de l’Escola de Música Amics de la Unió
oferiran un concert instrumental benèfic per Santa
Cecília. Els beneficis obtinguts es destinaran a una
organització benèfica.

Professorat de l’Escola de Música
Amics de la Unió

Fotografia d’arxiu
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Concert
Benèfic
De Santa
Cecília
Dissabte
27 de novembre | 20.30 h
Sala Tarafa de Granollers
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En motiu de Santa Cecília, el Cor Nou de Tona,
el Cor Gregal i el Cor Mixt Amics de la Unió oferiran
un concert benèfic amb un repertori variat.

Cor Nou de Tona
Anna Sanabra, direcció
Cor Gregal
Òscar Salvans, direcció

Fotografia de Zabet Photo

Cor Mixt
Amics de la Unió
David Gómez Comino,
direcció
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Poemari
Diumenge
28 de novembre | 19 h
Viu el Cor!
Divendres
26 de novembre | 20 h
Teatre Auditori
de Granollers

Poemari és un recull d’obres de compositors contemporanis
que posen música a poemes d’autors catalans en la seva
majoria publicades per l’editorial FICTA. Es tracta d’una
proposta que interpretaran els tres cors residents al Teatre
Auditori de Granollers que vol ser un reconeixement al
talent de casa nostra. En paraules del crític musical Xavier
Chavarria: “Una feliç comunió d’arts al servei de l’emoció, un
homenatge als nostres escriptors, i una ferma reivindicació
d’uns creadors que són l’orgull del nostre món musical”.

Veus – Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
Cor Jove Amics de la Unió
Marta Dosaiguas, direcció

Jordi Masó, piano
Carles Pedragosa, actor
Indi Gest, proposta
dramatúrgica
Josep Vila Jover i Marta
Dosaiguas, direcció

Cor de Cambra de Granollers
Josep Vila Jover, direcció
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Fotografia de Zabet Photo
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A Ceremony
of Carols
Dissabte
11 de desembre | 18 h
CC Can Massallera
de Sant Boi de Llobregat
Diumenge
12 de desembre | 19 h
L’Auditori de Barcelona
Dissabte
29 de gener | 20 h
Teatre Monumental
de Mataró

De cara a les festes de Nadal i Cap d’Any,
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió ofereix una
selecció d’obres de gran bellesa amb acompanyament
musical de la destacada arpista Esther Pinyol.
El concert s’articula a través d’un repertori d’èpoques
diverses, però amb un nexe comú: el so de l’arpa que
embolcalla les veus blanques de la formació coral.
Sota la direcció de Josep Vila Jover, el cor interpreta
quatre blocs que transcorren des del cant gregorià
fins al més contemporani estil de Bernat Vivancos.

Veus – Cor Infantil
Amics de la Unió

Diumenge
30 de gener | 19 h
Auditori Eduard Toldrà
de Vilanova i la Geltrú
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Fotografia de Toni Torrillas

David Arnau, trompa
Pau Torres, trompa
Esther Pinyol, arpa
Josep Vila Jover, direcció
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Conte
de Nadal
Divendres
17 de desembre
| funció escolar
Dissabte
18 de desembre | 11 h
Diumenge
19 de desembre | 11 h
Gran Teatre del Liceu
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Veus – Cor Infantil Amics de la Unió juntament amb
l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, torna
a oferir aquest concert tan especial il·lustrat amb
poesia de sorra, aquest any i per primera vegada,
amb quatre funcions: dues d’escolars i dues obertes
al públic. L’obra d’Albert Guinovart ens apropa
a l’esperit nadalenc amb el cèlebre Conte de Nadal
de Charles Dickens. Els fantasmes del Nadal del
passat, del present i del futur aconseguiran estovar
el cor endurit de l’usurer Scrooge?

Albert Guinovart,
música i piano
David Pintó, adaptació del
text i coordinació escènica
Borja González
(Cia. Ytuquepintas),
art amb sorra
Fotografia d’Antoni Bofill

Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Veus - Cor infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció

Temporada 21/22

Concert
de Nadal
Diumenge
19 de desembre
| Matí i Tarda
Teatre Auditori
de Granollers

Els cors de l’Escola, des dels més petitons als més
grans oferiran un concert de temàtica nadalenca: el Cor
Minimúsics amb “Un Viatge de Nadal”, el Cor Inicis amb
“Mary Poppins”, les Sound 8 amb “Nostàlgia 2010” i el
Cor Pop Femení amb “Girl’s Power”. El Cor Petits Cantors
juntament amb el Cor Allegro, el Cor Mixt Amics de la
Unió i el Cor Arpegi portaran al Teatre Auditori Granollers
“La Venedora de Llumins”, l’obra de Paul Pereira a partir
del conte escrit per Hans Christian Andersen.
Cor Minimúsics
Montse Trisan, direcció
Cor Inicis Amics de la Unió
Maria Illa Costa, direcció
Cor Petits Cantors
Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció
Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez Comino, direcció
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Fotografia d’arxiu

Cor Allegro
Maria Illa Costa, direcció
Sound 8
Maria Illa Costa, direcció
Cor Arpegi
Guifré Canadell, direcció
Cor Pop Femení
Maria Illa, direcció
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Nadales
al carrer
Dilluns 20, dimarts
21 i dimecres 22
de desembre | Tardes
Residències i carrers
de Granollers
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Amb motiu de les Festes de Nadal, els cors de
l’escola fan gaudir d’una bona estona als membres
de residències i desenvolupen un acte de convivència
Inter generacional. També els trobareu als carrers
de Granollers compartint cançons nadalenques.

Cors de l’Escola de Música
Amics de la Unió

Fotografia d’arxiu
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There is
no Rose
Dissabte
8 de gener | 20 h
Viu el Cor!
Divendres
7 de gener | 20 h
Teatre Auditori
de Granollers

Escolta el Disc
There is no Rose

Aquest concert commemora els 10 anys de publicació
del disc There is no Rose; és per això que es realitzarà
amb la generació del Cor Infantil actual i la que va gravar
el disc. El programa constarà d’una mostra del repertori
de Blooming Duo format per Esther Pinyol i Ferran
Carceller, continuarà amb A Ceremony of Canticles de
J. Duijck interpretada pel Cor Jove, obra que va compondre
expressament per aquesta formació i basada en l’obra
de Ramon Llull Llibre d’Amic e Amat, i acabarà amb l’obra
estrella de la nit: A Ceremony of Carols, Op. 28 de B. Britten,
interpretada per les dues formacions.

Veus - Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
Noies del Cor Jove
Amics de la Unió
Marta Dosaiguas, direcció
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Fotografia de Zabet Photo

Blooming Duo
format per:
Esther Pinyol, arpa
Ferran Carceller, marimba
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Somnis
de músic
Dijous 13 de gener
| funcions escolars
Divendres 14 de gener
| funcions escolars
Dissabte 15 de gener
| 12.30 h
L’Auditori de Barcelona

Les noves generacions de la música clàssica a
Catalunya ens revelen els seus somnis de futur
interpretant sense partitura i amb unes coreografies
sorprenents. Veus – Cor Infantil Amics de la Unió i els
Alevins de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya
interpreten fragments d’El somni d’una nit d’estiu
de Felix Mendelssohn.

Veus - Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció

Alevins de la Jove
Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC)
Manel Valdivieso,
direcció musical
Marta G. Otín,
direcció escènica
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Fotografia de l’Auditori
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Pikovaia
Dama
Dimecres 26 de gener | 19 h
Dijous 27 de gener | 19 h
Dimarts 1 de febrer | 19 h
Dimecres 2 de febrer | 19 h
Divendres 4 de febrer | 19 h
Dissabte 5 de febrer | 19 h
Diumenge 6 de febrer | 17 h
Dimarts 8 de febrer | 19 h
Dijous 10 de febrer | 19 h
Divendres 11 de febrer | 19 h

Veus fa anys que actua de manera regular com
a com a cor de veus blanques en les òperes d’aquesta
gran institució, però, tot i que ja ho veiem com un fet
habitual, no volem deixar de valorar l’envergadura
de la producció i la professionalitat de les condicions.
Veus descobrirà, aquesta vegada, l’òpera de Txaikovski
inspirada en un conte de Puixki, encàrrec dels Teatres
Imperials Russos.

Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu

Gran Teatre del Liceu

Cor del Gran Teatre
del Liceu
Pablo Assante, direcció
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Fotografia d’Antoni Bofill

Veus - Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
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Rèquiem
de Mozart
Dissabte 5 de febrer
| Horari a determinar
Centre Cultural de Terrassa

El Rèquiem de Mozart, entès per Maria Rovira, és
una obra que parla de la vida, la mort i la injustícia
de la justícia, de la relació espiritual i religiosa i de
l’explicació que se’n pot donar de tot plegat a través de
la dansa i el moviment, partint d’una coreografia més
tradicional i traslladant aquest esperit a l’estil propi
de la companyia. Balls de diferents països, èpoques
i cultures serviran d’inspiració a la coreògrafa per
explicar temes universals.

Divendres 18 de febrer
| Horari a determinar
Teatre-Auditori de Sant
Cugat

Crea Dance Company
by Maria Rovira

Divendres 4 de febrer
| Horari a determinar

Divendres 25 de febrer
| 20 h
Teatre Auditori
de Granollers
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Solistes a determinar

Cor de Cambra
de Granollers
Josep Vila Jover, direcció
Orquestra Simfònica
del Vallès

Fotografia de Josep Guindo
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Concert
Benèfic
Dissabte
5 de febrer | 21 h
Teatre Auditori
de Bellavista

Trobada de música góspel al Teatre Auditori de
Bellavist amb la participació del Cor d’Argentona, el
Cor Gòspel de Llinars i el Cor Mixt Amics de la Unió.
Oferiran un concert benèfic 100% gòspel.

Cor Gospel Llinars
Gerson Gelabert, direcció
Cor d’Argentona
Maria Illa i Costa, direcció
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Fotografia d’arxiu

Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez Comino,
direcció
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Anem
de concert
“El Planeta
clarinet”
Diumenge
13 de febrer | 12 h
Teatre Auditori
de Barcelona
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Benvinguts al Planeta Clarinet! Un món fantàstic on els
ocells, els borinots i fins i tot les cuques de llum sonen
com un clarinet. De Bach a Gershwin i de Mozart a
Messiaen... us apunteu a explorar-lo amb els Barcelona
Clarinet Players? Un concert pensat per als més petits
en què el públic descobrirà la sonoritat de la família
dels clarinets de ben a prop!

Proposta familiar amb alumnes
de Minimúsics i Inicis

Fotografia del cartell del concert
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Audicions
Setmana del 7 a l’11
de febrer | Tardes
Sala Tarafa de Granollers
i Sala Sant Francesc
de Granollers

Dos cops l’any, tots els alumnes d’instrument presenten
davant dels seus familiars els coneixements que han
adquirit. Les audicions serveixen per mostrar l’evolució
dels alumnes i el resultat de la feina realitzada i també
perquè agafin l’hàbit de tocar en públic.

Alumnes d’instrument
de l’Escola de Música Amics de la Unió
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Fotografia de Zabet Photo

Temporada 21/22

Residència

Mecenatge

Col·laboració

Patrocini

Suport

Mitjans col·laboradors

a

amics
de la unió

938 707 505
amicsdelaunio.cat
societatcoral@amicsdelaunio.cat

e

escola de música
amics de la unió

938 707 505 / 608 534 589
escolademusica.amicsdelaunio.cat
escolademusica@amicsdelaunio.cat
Carrer Travesseres, 20
08401 Granollers
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