Rock’nCor

Nadales 2.0

Presentació
Aquest Nadal el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i el grup Pastorets Rock
s’uneixen per oferir un repertori de Nadal tradicional i a la vegada innovador. En aquest
sentit volem actualitzar les melodies tradicionals catalanes de Nadal i alhora donar a
conèixer els nostres joves músics polivalents, que tenen formació clàssica però també
llarga experiència en músiques modernes. Així, hem encarregat a dos compositors
catalans, el lleidatà David Esterri – El Pardal Rocker– i l’Arnau Tordera – líder del grup
Obeses– la versió de nadales ben conegudes, com El dimoni escuat, Fum, fum, fum,
La mare de Déu, El desembre congelat, o El Cant dels Ocells, per a cor mixt i banda
de rock, amb la intenció de donar-los via lliure per tal de versionar les melodies amb
creativitat i inventiva. El programa el completaran un conjunt de nadales dels Pastorets
Rock i altres en versió tradicional a càrrec del Cor de Cambra de l’Auditori de Lleida. En
definitiva, un concert per a tots els públics perquè el gaudeixin dels mes petits als mes
grans.
Amb aquest projecte volem sumar dos grups d’estètica ben diferent, però que
compartim l’interès per la cançó tradicional, i la innovació del nostre repertori popular.
Finalment els objectius no són pas llunyans, i la bona música sempre troba un factor en
comú. Desitgem que gaudiu d’aquesta proposta de Rock’nCor!

Repertori
Versions de David Esterri - Lo Pardal Rocker:
> El dimoni escuat
> Fum, fum fum
> Les 12 van tocant
> La pastora Caterina
> Rabadà
> La Mare de Déu

Nadales tradicionals:
> Santa Nit
> El noi de la Mare
> Sant Josep i la Mare de Déu
> Ara ve Nadal
> Els Pastorets
> Allà dalt de la muntanya
> El petit vailet
> A Betlem me’n vull anar
> La cançó del pobre
> Els àngels a la glòria

Versions d’Arnau Tordera:
> El desembre congelat
> Les bèsties del naixement
> L’àngel i els pastors
> El dubte de Sant Josep
> El cant dels ocells

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Pastorets Rock
Xavier Puig, direcció

Cor de cambra de l’Auditori Enric Granados
de Lleida
Creat l’octubre de 1997, ha dut a terme una intensa tasca de difusió de la música
simfònico-coral, interpretant obres com Rèquiem de Fauré, Magnificat, cantates i
Passions de Bach, Rèquiem de Brahms, Te Deum de Charpentier, Goyescas de Granados,
Missa Nelson de Haydn, El Rei David de Honegger, Missa en Re major de Dvorák, Te
Deum de Pärt, Glòria de Poulenc, Cantata de Sant Nicolau de Britten, Rèquiem, Missa
en Do menor de Mozart, Messies de Händel, Carmina Burana de Carl Orff, i diverses
composicions de Mendelssohn, Purcell, Rossini, Schubert, Schütz, Victoria, Weill, Henze
entre d’altres. Ha estat convidat per l’OBC en l’interpretació de la 8a. Simfonia de Mahler,
la Simfonia-Cantata “Lobgesang”de Mendelssohn, la 9a. Simfonia de Beethoven. També
ha estat convidat per la Berliner Bach Akademie de Berlín a interpretar la Passió segons
Sant Mateu de Bach a la Filharmonie de Berlín. Ha participat al cicle Corals a l’Auditori
de Barcelona i al Festival (A)phònica de Banyoles i ha estrenat a Catalunya “El Cant de
les Estrelles” d’Enric Granados. Més endavant tornà a Berlín per interpretar la Gran
Missa de Mozart al Konzerthaus. L’any 2010 ha fet una gira per Catalunya i les Illes
amb “Ressons de l’Al-Andalus” amb
presència al GREC 2010 Festival de
Barcelona.
Ha col·laborat en diferents concerts
participatius de La Caixa, amb
l’Orquestra Simfònica del Vallès
(Carmina Burana d’Orff , la Passió
segons Sant Joan de Bach i Un
rèquiem alemany de Brahms).
Ha ofert concerts en solitari i en
col·laboració amb altres formacions
de reconegut prestigi com ara els
cors Lieder Camera, Cor Sant Esteve
de Vila-Seca, Cor de cambra de la
Diputació de Girona, Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana, Orfeó
Català, Coral Càrmina, Cor Madrigal i
Cor de la Berliner Bach Akademie. Ha
compartit escenari amb bona part de
les orquestres catalanes, com l’OBC,
l’Orquestra Simfònica del Vallès,

l’Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra, l’Orquestra Barroca Catalana, l’Orquestra
Terrassa48, la Camerata XXI de Tarragona o l’Orquestra de Girona, a més de la Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid.
Des de la seva creació el cor fou dirigit pel mestre Manel Valdivieso, assistit per Antoni
Pujol. També l’han dirigit els mestres Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Casas, Mireia
Barrera, Edmon Colomer, Jordi Mora, Salvador Mas, Franz-Paul Decker, Heribert Breuer,
Rubén Gimeno i Pablo Larraz. A partir del curs 2002-2003 n’assumeix la direcció el seu
actual director, Xavier Puig Ortiz. El Cor participa activament en la programació de les
diverses temporades del’Auditori Enric Granados com a cor titular d’aquest espai. A
part de diferents viles i ciutats de Lleida, ha actuat, també a Berlin, Andorra, Girona,
Saragossa, a Sabadell, Granollers, Banyoles, Solsona, Manresa, Tarragona, Cadaqués i
a Barcelona. El 2003 enregistrà el seu primer CD (Ars Harmonica) amb música religiosa
de Frederic Mompou i Manuel Blancafort. El 2005 impulsà el seu segon CD amb el
Cançoner Popular de Ponent, amb nous arranjaments de compositors ponentins
de melodies de les terres de Lleida del que també se n’ha publicat un llibre amb les
partitures. El 2005 s’enregistrà el tercer CD (Ars Harmonica) editat per la FCEC amb
obres dels premis Catalunya de composició coral. Ha impulsat diversos projectes propis
com “Canten els poetes”, “Cançoner popular de Ponent” i “Ressons de l’Al-Andalus”
sobre melodies de la Catalunya Nova, València i Mallorca d’influència àrab i andalusí.
També ha participat en l’acte inaugural de la commemoració oficial del Tricentenari de
1714. Actualment està preparant una producció de nadales populars catalanes, amb
Pastorets Rock, (harmonitzades per David Esterri i Arnau Tordera) del qual se’n farà un
enregistrament la tardor del 2014.

Pastorets Rock
Pastorets Rock és una original i genuïna banda lleidatana que, vestits amb la pell i la
samarra, interpreten el repertori més popular del cançoner català fusionant-lo amb
ritmes actuals com l’ska, el reggae, el rock, etc. amb peces tan diverses com d’El Noi de
la Mare, La Vaca Cega de Joan Maragall, Les Nenes Maques o la Masovera.
Les seves versions, a voltes atrevides, donen un nou color i impuls al repertori català.
En els anys d’existència del grup, que va néixer el 2001, ha passejat el seu repertori en
més de 350 escenaris d’arreu dels Països Catalans amb un espectacle vital i engrescador
que aplega tot tipus de públics: joves, adults, famílies.
La seva discografia la integren 3 discos (Bon Cop de Rock, 2006; 2 de 10 amb Faixa,
2008; Nou Cançoner Rockular, 2011) que fan palès el seu treball i esforç a favor de la
llengua i cultura catalana amb un únic i clar objectiu: fer país!
La banda actual està formada per: Sergi Torrelles (Bateria) Robert Riu ‘Puça’ (Guitarra)
Jordi Rexach ‘Mante’ (Baix) Josep M. Porté ‘Mahoni’ (Teclats) Ferran Aixalà i Jordi Huete
(Veus), Marta Rosell, Laia López i Clara Olmo (Cors) i Jordi Aixalà ‘Perot de Cal Xefla’
(Mestre de cerimònies).

Xavier Puig i Ortiz
Nascut el 1973 a Cervera (Lleida), comença els seus estudis musicals amb el piano i
el violí al Conservatori Municipal d’aquesta ciutat, per ampliar-los posteriorment al
Conservatori Professional de Badalona on obté el Títol Superior de professor d’harmonia,
contrapunt i composició, sota el mestratge de M.A.Hurtado, M.Roger, B.Casablancas i
Josep Soler.
Paral·lelament s’inicia en la direcció coral als Cursos Internacionals de Direcció Coral de
Lleida, on estudia amb els mestres Josep Prats, Johan Duijck, Laszlo Heltay i Jordi Casas
(1990-94). Rep també la lliçó magistral del professor Eric Ericson, organitzada per la
Fundació la Caixa. Continua la seva formació com a director coral als Cursos Europeus
de Direcció impartits pel professor Pierre Cao a Catalunya (1996-98), i a l’Academie
International de Pontarlier (França) (1997-98). S’introdueix en la direcció orquestral
amb el mestre Salvador Mas al Conservatori Superior de Barcelona (1994-95) i als
Wiener Meisterkurs de Viena (1999). El 1999 és admès a la Universität für Musik und
Darstelende Kunst de Viena, on durant 3 anys cursarà els estudis de Musikleitung
(direcció musical) en l’especialitat de direcció d’orquestra, sota el mestratge de Leopold
Hager, Yuji Yuassa, Günther Theuring i Howard Arman entre altres. El març de 2001
obté el Erste Diplom d’aquest reconegut centre.
El març de 2002 guanya el concurs celebrat a Cuenca per cobrir la plaça de Director
Assistent de la J.O.N.D.E. (Joven Orquesta Nacional de España), que desenvoluparia fins
el 2004, i amb la qual va realitzar una gira l’estiu de 2002 dirigint concerts al prestigiós
festival alemany de Schleswig-Holstein i a la sala gran de la Konzerthaus de Berlín, a més
del Auditorio de León. Posteriorment (2005) ha dirigit la JONDE en un enregistrament
de música espanyola, amb obres d’Esplà i Gómez.
El juliol de 2003 guanya el concurs per a la plaça de Director Assistent de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), càrrec que desenvolupa fins el
juliol de 2005, i amb qui dirigeix diferents programes amb obres de Mozart, Txaikovsky
i Britten.
És director titular del Cor de Cambra de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida (des de
2002), amb qui ha interpretat bona part del repertori cor-orquestral clàssic, i de la Coral
Ginesta de Cervera. El mateix 2002 va fundar la companyia d’òpera de cambra l’Opera
de tres rals, amb qui ha cultivat l’òpera de petit format. Ha estat director convidat per
l’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE), l’Orquestra i Cor de RTVE, l’Orquestra Pablo
Sarasate de Pamplona, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), l’Orquestra

de Granada, l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, l’Orquestra de Córdoba,
l’Orquestra Barroca Catalana, l’ensemble “Kaleidoscop der Nationen” de Viena,
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell-Terres de Lleida, l’Orquestra Camerata XXI de
Tarragona, l’Orquestra de Girona, l’Orquestra Terrassa48 o l’Orquestra Simfònica del
Vallès, per a la qual dirigeix el projecte participatiu de Setmana Santa.
A nivell pedagògic, és professor d’orquestra i direcció a l’Esmuc (Escola Superior de
Música de Catalunya). Ha estat director convidat en orquestres de joves, com la JORCAM
(Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid), les orquestres dels Conservatoris de
Canàries, Musikene, Badajoz i Tarragona, així com a la Trobada de Joves Orquestres
d’Igualada, o la Jove Orquestra de la Diputació de Tarragona. Ha estat professor dels
Cursos de Direcció Coral de la FCEC i de la FESTCAT, a més del Curs Internacional de
Cervera.
Entre els enregistraments destaca un disc de música religiosa inèdita de Mompou i
Blancafort o el primer enregistrament dels concerts per a violí i oboè de Joan Manén.
És director artístic de la Setmana Cantant Internacional de Vic, i del Festival de Pasqua
de Cervera, que fundà el 2011, dedicat a la música clàssica catalana. Juntament amb
la direcció del concert de l’11 de setembre, organitzat per la Fundació Mas i Mas, s’ha
destacat en la redescoberta i promoció de la música d’autors catalans.

