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aquest any, sí!

«Explica’t al món
amb música»

Per què apuntem als nostres ﬁlls a música? Per què
decidim començar a fer classes de guitarra, de piano,
de violí, de saxo o de contrabaix malgrat la feina
o els estudis? Per què ens animem a cantar en un
cor o a tocar en grups de cambra? Potser és perquè
volem que els més petits puguin expressar-se en
un llenguatge que vagi més enllà de les paraules,
perquè ens hem adonat que mai és massa tard per
aprendre a tocar un instrument o perquè tenim dret
a trobar una estona cada setmana per regalar-nos-la
a nosaltres mateixos.
Si estàs llegint aquestes línies és perquè vols conèixer
la programació de la nostra escola de música; veuràs
que hi ha propostes de tot tipus i per a tots els gustos,
per això estem convençuts que hi trobaràs un concert
per a tu! Veuràs que les nostres formacions corals
tenen espectacles propis que estrenen al Teatre
Auditori de Granollers o a la Sala Francesc Tarafa,
però que també col·laboren amb grans institucions,
com el Gran Teatre del Liceu; ofereixen actuacions
arreu de Catalunya i més enllà de les fronteres
nacionals; realitzen concerts participatius o cantades
al carrer per apropar la música a la ciutat i, com que
des de l’escola creiem que la feina feta a les aules
és per a gaudir-la conjuntament, preparem activitats
setmanals, semestrals i anuals per als nostres alumnes
i els seus familiars.
Potser tenies pressa o potser només feies temps,
però t’has aturat un moment a llegir aquest petit
resum sobre els nostres concerts; ara imagina’t
escoltar-los en directe, o encara millor, imagina’t
participant-hi! Tant si fa temps que ho rumies com
si t’acaba de passar pel cap, aquest any canta sol
o acompanyat, aprèn a llegir una partitura, comença
a tocar un instrument, recupera les ganes de fer sonar
unes cordes, unes tecles o una caixa; aquest any,
sí, explica’t al món amb música.
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Songs
of Hope
Divendres
2 de setembre | 22 h
Plaça de les Pletes,
La Selva del Camp
Dissabte
12 de novembre | 18 h
Espai cultural Fàbrica Vella
de Sallent
Diumenge
13 de novembre | 11.30 h
Espai l’Amistat,
Premià de Mar

Temporada 22/23

Songs of Hope és un espectacle fet de melodies,
colors i moviments, una manera d’entendre el cant
coral on els sons s’omplen de detalls visuals, on
l’escenari es vesteix de coreograﬁes dissenyades pels
mateixos cantaires i on la formació demostra que pot
comunicar-se amb el públic a través de les emocions.
Les «cançons d’esperança» que conﬁguren aquest
repertori venen d’arreu del món i s’han interpretat,
també, a escenaris internacionals: de casa nostra
al continent asiàtic, de l’est d’Europa al cor de Japó
i d’allà als Estats Units, l’espectador viatjarà a través
del llenguatge universal, la música.

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

Fotograﬁa de Toni Torrillas
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Acte Amics
de l’11 de
setembre
Dissabte
10 de setembre | 20.30 h
Plaça La Porxada, Granollers

Enguany, el Cor Mixt d’Amics de la Unió participarà en
l’acte commemoratiu de la Diada que organitza cada
any l’entitat “Amics de l’Onze” a la Plaça de la Porxada.
L’acte constarà d’una ballada prèvia a càrrec de
l’Agrupació Sardanista de Granollers i un sopar de pà
amb tomàquet posterior. Al concert s’hi interpretaran,
entre d’altres, cançons tradicionals catalanes.

Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez Comino, direcció
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Acte
Institucional
11de
setembre
Diumenge
11 de setembre | 11 h
Plaça Onze de Setembre

El Cor Gaia Amics de la Unió -nascut la temporada
passada, format per dones entre 25 i 55 anys
i especialitzat en repertori modern- amenitzarà
l’acte institucional d’ofrena ﬂoral amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya a la Plaça de l’Onze
de Setembre. Hi interpretarà l’havanera “Vestida
de Nit”, popularitzada per la cantant Sílvia Pérez Cruz,
i un arranjament de la cançó “Cant de Lluita” del grup
musical Roba Estesa. L’acte constarà del parlament
oﬁcial per part de l’alcaldessa Alba Barnusell i també
hi participarà l’Esbart Dansaire de Granollers amb
el Ball d’Homenatge del coreògraf Joan Serra.

Cor Gaia
Maria Illa, direcció
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Songs
of Hope
Internacional
Del 30 de setembre
al 2 d’octubre
Festival Eufonia
de Bressuire, Bordeaux
i Toulouse

Aquesta tardor, Veus ha estat convidat a participar,
una vegada més, en dos festivals francesos de prestigi.
D’una banda, viatjarà ﬁns a Breissure, Bordeaux
i Toulouse per actuar en el marc del Festival Eufonia,
on hi realitzarà diferents tallers i concerts. De l’altra,
portarà el seu repertori Songs of Hope al Festival Via
Aeterna, on actuarà, entre d’altres, a una badia situada
dalt d’un turó, envoltada de marees: la coneguda Badia
del Mont Saint-Michel.

Del 7 al 10 d’octubre
Festival Via Aeterna Mont
Saint Michel

Veus - Cor Infantil Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
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Les Eines
Diumenge
9 d’octubre | 18.30 h
Teatre Kursaal de Manresa,
Fira Mediterrània de
Manresa
Diumenge
20 de novembre
| hora a determinar
Cassà de la Selva, Càntut

Gràcies a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya,
del 1922 al 1936 es van documentar més de 40.000
cançons que pertanyen al patrimoni oral dels nostres
avantpassats. A partir d’aquest repertori, el Cor Jove
Amics de la Unió, amb David Soler i Marcel Bagés,
porten a l’escenari el testimoni de les melodies que
a principis del segle XX acompanyaven milers de
pagesos durant les jornades al camp. Les tonades
marcades pel ritme de les aixades, les forques i les
falçs, reviuen ara polifònicament, en una proposta
inèdita que combina harmonies complexes, ritmes
corporals, els propis sons de les eines i sintetitzadors.

Cor Jove Amics de la Unió
David Soler i Marcel Bagés,
direcció musical i música en
directe
Judith Pujol, direcció d’escena
Marta Dosaiguas i Guifré
Canadell, direcció del cor
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Disseny de Laura Ulldemolins
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Divendres
Musicals
Divendres
14 d’octubre | 20 h
Divendres
11 de novembre | 20 h
Divendres
16 de desembre | 20 h
Divendres
3 de febrer | 20 h

Només podem aprendre a pujar dalt d’un escenari si
ho fem moltes vegades, per això organitzem aquest
cicle de concerts dirigit a alumnes de tots els nivells
de l’escola. D’aquesta manera, oferim la possibilitat
de mostrar el repertori treballat al llarg del curs als
companys i familiars, per gaudir d’una estona de
música variada més enllà de les audicions semestrals.
Els caps de setmana son més divertits si els divendres
son musicals!

Alumnes d’instrument
de l’Escola

Gerard Morató,
co repetició

Sala Tarafa de Granollers
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53è
Certamen
Coral
Tolosa
Del 29 d’octubre
a l’1 de novembre
Tolosa, País Basc

Veus tornarà a concursar en un dels certàmens més
importants de l’Estat Espanyol, el Certamen Coral
de Tolosa on ja hi ha participat en dues ocasions
anteriorment, i on l’any 2015 va aconseguir el primer
premi. Aquest concurs reuneix els millors cors del
món amb la ﬁnalitat de fer possible l’intercanvi d’estils
i interpretació, i donar a conèixer la tradició musical
i cultural de País Basc.

Veus - Cor Infantil Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
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Missa
Solemnis
a Santa
Cecília
Diumenge
13 de novembre | 17.30 h
Parròquia de Sant Esteve
de Granollers
Dissabte
26 novembre | 18.30 h
Vilafranca del Penedès
Diumenge
27 de novembre
| hora a determinar
Olesa de Montserrat
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Santa Cecília és la protagonista d’un concert per a cor,
solistes i orgue de la mà del Cor Jove Amics de la Unió.
Patrona de la música, Santa Cecília ha estat homenatjada
en moltes ocasions, però mai de forma tan singular com
la de la Missa solemne a Santa Cecília del compositor
francès Charles Gounod, un dels músics més respectats,
amb una gran varietat d’obra, tan religiosa com profana.
La Missa solemne a Santa Cecília és una obra en Sol
Major estrenada a París l’any 1855. Com el seu nom
indica, es tracta d’una obra solemne, un punt operística,
que en aquesta ocasió interpretarà el Cor Jove Amics
de la Unió, acompanyat de tres solistes i l’organista
Vicenç Prunés, organista titular de la Parròquia de Sant
Esteve de Granollers i la Basílica de Montserrat.

Cor Jove Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció

Pintura d’Artemisia Gentileschi

Soprano, tenor i baix
a determinar
Vicenç Prunés, orgue
Temporada 22/23

Concert
de Santa
Cecília
Benèfic
Diumenge
20 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,
a través de versions de música rock des dels anys
50’ del segle XX i ﬁns l’any 2000, farem un repàs
de l’evolució del rock i de la seva tecnologia musical.
Descobrirem com enregistraven i reproduïen la música
en aquest període.

Combos, Cambres
i Conjunts Instrumentals
Professorat
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Fotograﬁa d’arxiu

Cor Petits Cantors
Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció
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Calidoscopi
Diumenge
20 de novembre | 19 h
Sala Petita del Teatre
Auditori de Granollers
Dissabte
26 de novembre | 19 h
Teatre Auditori
de Llinars del Vallès
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El calidoscopi és el punt de partida de moltes mirades
d’una mateixa imatge. Una explosió de colors en totes
les direccions que presenta diferents punts de vista
que, conjuntament, creen bellesa. Com les múltiples
veus d’un cor, els colors i formes de l’artefacte
conviuen, harmonioses, en un present efímer que ara
us proposem com a concert.

Cor de Cambra de Granollers
Josep Vila Jover, direcció

Fotograﬁa d’arxiu
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Concert
Solidari
Dissabte
26 de novembre | 20 h
Sala Tarafa de Granollers

Cada any, la nostra entitat vol prestar una atenció
especial a la vessant més social que va caracteritzar
els seus orígens, per això organitza concerts que
defensin la música com una eina de transformació
social per a canviar realitats. El Cor Mixt Amics de
la Unió comptarà amb la col·laboració de dues altres
formacions per realitzar aquesta vetllada musical en
beneﬁci a una organització sense ànim de lucre que farà
gaudir de la música vocal a tots els seus assistents.

Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez Comino,
direcció
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Dues formacions
convidades, a determinar
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Audicions
Setmana del 28
de novembre
al 2 de desembre | 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 al llarg del curs. Les audicions serveixen per
mostrar l’evolució dels alumnes i el resultat de la feina
realitzada, i també per agafar l’hàbit de tocar en públic,
peça clau pel seu aprenentatge. Així mateix, és una
oportunitat per a tot el públic assistent d’escoltar altres
companys i animar-se a seguir gaudint de l’estudi.

Alumnes d’instrument
de l’Escola de Música Amics de la Unió
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El conte
de Nadal
Diumenge
11 de desembre | 11.30 h
Dimarts 13 i dijous 15
de desembre
| funcions escolars

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. Enguany, degut a l’èxit de les edicions
passades, amb una funció familiar i dues d’escolars.
L’obra d’Albert Guinovart, que ja ha commogut
a petits i a grans, ens apropa a l’esperit nadalenc
amb el cèlebre Conte de Nadal de Charles Dickens.

Gran Teatre del Liceu

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

Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
Albert Mora, tenor
Ana San Martín, soprano
Veus - Cor Infantil
Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
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Messies
participatiu
Divendres
16 de desembre | 20 h
Auditori Palau de
Congressos de Girona
Divendres
23 de desembre | 20 h
L’Auditori de Barcelona

L’Associació Messies Participatiu Barcelona és una
entitat cultural que organitza activitats i esdeveniments
musicals amb l’objectiu d’estimular la pràctica social del
cant i la música. En aquesta ocasió, el Cor de Cambra de
Granollers actuarà com a cor pilot en una nova edició
del Messies de Händel a l’Auditori de Girona i a L’Auditori
de Barcelona, tal i com ja va fer en l’edició del 2019.
Acompanyats de l’Orquestra barroca Vespres d’Arnadí
i sota la direcció de Manel Valdivieso, la formació tindrà
una nova oportunitat per col·laborar en un projecte
ambiciós que cobra un sentit especial en aquestes dates.

Cor de Cambra de Granollers
Josep Vila Jover, direcció
Cantaires participatius
Coral Infantil El Virolet
(Lluïsos de Gràcia)
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Fotograﬁa d’arxiu

Orquestra barroca Vespres
d’Arnadí
Dani Espasa, direcció
Elionor Martínez, soprano
Cristina Segura, contralt
Jorge Navarro, tenor
Josep Ramón Olivé, baix
Manel Valdivieso, director
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Concert
de Nadal
Diumenge
18 de desembre
| Matí i Tarda
Teatre Auditori
de Granollers

Tots tenim una manera diferent d’explicar el Nadal, però a
tots ens agrada explicar-la en família, per això les diferents
formacions corals de l’entitat celebraran el 145è aniversari
d’Amics de la Unió amb un repertori fet de musicals clàssics i
de moderns, internacionals i de casa nostra així com les nadales
del compositor lleidatà Antoni Tolmos. Una festa de música,
llum, emocions i teatre per seguir-ne celebrant molts més!
Matí

Tarda

Cor Minimúsics
Montse Trisan, direcció

Sound 8
Maria Illa Costa, direcció

Cor Inicis Amics de la Unió
Maria Illa Costa, direcció

Cor Mixt Amics de la Unió
David Gómez Comino, direcció

Cor Petits Cantors
Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció

Cor Arpegi
Guifré Canadell, direcció

Cor Allegro
Maria Illa Costa, direcció

Cor Petits Cantors
Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció

Cor Gaia / Maria Illa, direcció

Cor Allegro
Maria Illa Costa, direcció
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Nadales
al carrer
Dilluns 19 i dimarts 20
de desembre | Tardes
Residències i carrers
de Granollers

Quan el fred omple els carrers, també hi arriba la llum,
les il·lusions... i la música! Un any més, compartim
cançons conegudes per grans i petits per fer arribar
l’esperit d’aquests dies a tots aquells que el vulguin
escoltar. El cap de setmana abans de les festes de
Nadal, trobareu els cors de l’Escola Amics de la Unió
als carrers del centre de Granollers, però també a les
residències de la ciutat, perquè creiem que les nadales
son una bona eina per acostar generacions i, així,
conèixer diferents maneres d’entendre i valorar el món.

Cors de l’Escola de Música
Amics de la Unió
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Macbeth
Del 16 de febrer
al 3 de març
Gran Teatre del Liceu

“Els dorments i els morts són pintures, tan sols: només
els nens tenen por del dimoni dibuixat”. Amb aquesta
citació de Shakespeare, el Liceu encapçala la sinopsi
d’aquesta producció de l’òpera verdiana Macbeth; la
innocència dels infants es barreja amb una idea tenebrosa
i inquietant que resumeix una sola frase: “Sleep no more”.
Veus fa anys que actua de manera regular al Liceu com
a cor de veus blanques en les òperes d’aquesta gran
institució, però, tot i que ja trobem habituals aquestes
col·laboracions, no volem deixar de valorar l’envergadura
de la producció i la professionalitat d’aquests projectes.

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

Solista de Veus – Cor
Infantil Amics de la Unió
Josep Vila Jover, direcció
Jaume Plensa,
direcció d’escena
Josep Pons, direcció
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Joyful!
Dissabte
25 de febrer | 20 h
Sala Gran del Teatre
Auditori de Granollers

A Catalunya, no hi ha una persona més apassionada
pel gòspel que Ramon Escalé; director, pianista,
arranjador i compositor que, juntament amb el Cor Jove
i plens d’«alegria, pura i esclatant, joia desfermada»
–en paraules del musicòleg Xavier Chavarria– ompliran
l’escenari del Teatre Auditori de Granollers. El cor,
després d’una setmana de treball amb el director
convidat, presentarà un concert atractiu i dinàmic
on música, veu i moviment dansaran al ritme d’obres
clàssiques d’aquest repertori i composicions pròpies
del mateix Escalé, sempre acompanyats del rigor
i la professionalitat que els caracteritza, però sobretot
amb energia, entrega i moltes sorpreses!

Cor Jove Amics de la Unió
Guifré Canadell, direcció
Cor Gaia
Maria Illa, direcció
22

Fotograﬁa de Toni Torrillas

Andreu Moreno, bateria
Isaac Coll, baix elèctric
Ramon Escalé, piano,
arranjaments i director
convidat
Temporada 22/23

Trobades
instrumentals
Dissabte 25 i diumenge
26 de febrer | Matí i tarda
Escola Municipal de Música
de Llinars del Vallès

Si et dic «Let it be», «Here comes the Sun» o «Hey
Jude», ja saps de què et parlo. Els Beatles no només
van marcar una generació, sinó que van revolucionar
una manera d’entendre el pop-rock, els grups de
música i els concerts en directe; van marcar un abans
i un després a la cultura popular que encara, avui,
ressona amb força. Enguany, a la trobada instrumental,
interpretarem algunes de les seves cançons més
conegudes: durant un cap de setmana, tots els
alumnes d’instrument a partir de 7 anys assajaran de
valent per acabar-les tocant davant dels seus familiars.

Alumnes d’instrument
de l’Escola de Música Amics de la Unió
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Residència

Col·laboració

Patrocini

Suport

Mitjans col·laboradors
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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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