
NADAL, LLUM I MISTERI

diumenge, 15 de gener de 2023

Concert del Centenari Francesc Vila

MÚSICA

ORGANITZA

PATROCINA

AMB EL SUPORT

16:30 i 19:30 h - KURSAAL - Sala Gran

ORGANITZA
ORGANITZA

SARDANOVA AVUI
amb Santi Arisa ila Cobla Contemporània
diumenge, 5 de febrer - 18 h - KURSAAL

IGNASI, EL VIATGE
A càrrec de l’Orfeó Manresà
dissabte, 25 de febrer - 18 h - T. CONSERVATORI

CANÇONER POPULAR CONTEMPORANI
Cor de Cambra Palau de la Música Catalana
dissabte, 22 d’abril - 18 h - KURSAAL

I us recomanem...

30 anys després del seu naixement, ‘Sardano-
va Avui’ recupera la fórmula d’èxit de la Sarda-
nova com a punt de trobada entre la sardana 
i les sonoritats del rock i el jazz. Un espectacle 
que combina grups musicals com Santi Ari-
sa & Lakatans amb la Cobla Contemporània 
i amb entitats locals de cultura popular: es-
barts, colles sardanistes, cors.

Amb motiu dels actes de celebració del 500 
aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la 
ciutat de Manresa, l’Orfeó Manresà ens pro-
posa aquest viatge musical i espiritual en un 
concert únic en què estaran acompanyats 
pel conjunt muiscal La Caravaggia. 

El 2022 ha fet 100 anys que Rafael Patxot va 
encarregar a l’Orfeó Català i als especialistes 
en cançons tradicionals el projecte de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya. Al Kursaal 
podrem gaudir d’un concert amb un grapat de 
cançons d’aquest valuós recull arranjades en 
els darrers anys per a cor.



NADAL: HA ARRIBAT...

NADAL, LLUM I MISTERI

Ara fa 100 anys, naixia a la vora del riu Llobregat, al poble de Castellbell i el Vilar, 
Francesc Vila. Un músic, compositor, pedagog, mestre… que transformaria la 
vida cultural i social d’aquella petita colònia tèxtil, de tot un poble i d’un territori.

Ell va compondre un gran nombre de peces corals, algunes d’elles de gran im-
portància dins el repertori coral català, però a partir d’uns poemes nadalencs, 
escrits pel seu amic i col·laborador Mn. Joan Farràs, va compondre la bonica can-
tata nadalenca ‘Nadal, llum i misteri’, un peça clau del repertori nadalenc català.

El concert està organitzat pels l’Ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i de Cas-
tellbell i el Vilar, amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Entitats Corals.

FITXA ARTÍSTICA

REPERTORI

T’he mirat - F. Vila i J. Farràs 

Senyor Sant Jordi - F. Vila i S. Espriu

“Nadal, llum i misteri” - F. Vila i J. Farràs 
- Nadal
- Misteri
- La Neu
- Prec
- Ara que el món s’ha adormit
- L’establia
- El crit de Déu
- Dorm infant dorm
- Neu vermella
- La música de l’alegre Jan
- L’oblit

Direcció artística: Joan Maria Segura Bernadas
Direcció musical: Montserrat Casas

Músics: Joan Miranda (piano), Alejandra Villalobos (flauta), Míriam Díez 
(violoncel) i Jos Racero (guitarra) 

Solistes: Elisabet Soler i Pere Díez
Rapsoda: M. Alba Grauvilardell
Ballarins: Nàdia Pessarrodona i Guillem Cirera

Cors participants: 

Sessió de les 16:30 h: Coral de Salelles, Capella de música Burés, Orfeó 
Manresà,  Font del Fil, Romança de Callús, Escola de música Puig-Reig i 
Col·laboradors.

 Sessió de les 19:30 h: Societat coral St. Quirze del Vallés, Taral·lejant Albades 
de Calders, Orfeó Monistrolenc, Coral Talamanca, Estel de Gironella, Sant 
Esteve de Balsareny, Ja veus de Manresa. 

NADAL: HA ARRIBAT...
Una fulla blanca que ha caigut
de l’arbre de l’Advent
fent soroll de temps i exactitud.

Una paraula que ha fertilitzat
com pluja fina
una terra de silenci eixut.

Els homes submergits
dins la lava calenta dels sentits
ens hem quedat immòbils
però redimits

Nadal ve. Com cada any.
Amb un somriure estrany.
Amb un sospir llunyà que ens turmenta.
Si, a cada instant que neix,
tu saps comprendre el bleix,
faràs la humanitat menys violenta.


