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Música Vocal
1.

2.

3.

4.

Noia, si et vols divertir
Mariona Vila
Cançó popular russa, arranjada per a
cor infantil i grup instrumental (flauta,
violins i violoncel).
Salve Regina
Mariona Vila
Obra per a cor de veus blanques.
Ave Maria
Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.
Cançó del lladre
Mariona Vila
Cançó popular catalana, arranjada per a
cor infantil i grup instrumental (flauta,
violí, violoncel i piano).

5.

Bella companyia
Mariona Vila
Cançó tradicional catalana, harmonitzada per a quatre veus mixtes, que va ser
escrita per al Cor Madrigal, el Nadal
de 1988.

6.

Cantata a la Verge.
Hasta cuando
Emmanuel Gònima. (1712-1792)
Transcripció de Jordi Rifé.
Cantata per a tenor i acompanyament
continu, articulada segons l’esquema
formal: ària-recitador-ària.

7.

8.

9.

Quatre cançons
Mariona Vila
Quatre cançons per a cor de veus blanques: El peix / Lullaby / Ombra d’Anna
/ Vi dolç, sobre textos de J. Palau i
Fabre.
Madrigal I.
Goigs de Nostra Dona
Joan Brudieu
Obra per a cor de veus mixtes.
Versió pràctica a cura de Jordi Casas a
partir de l’edició feta per Felip Pedrell a
l’Institut d’Estudis Catalans el 1923.
Tot és pau
Música de Jordi-Lluís Rigol amb lletra
d’Albert Vernet
Obra per a cor de veus mixtes.

10. Adeste Fideles
Joan-Lluís Moraleda
Arranjament per a cor i orquestra.
11. Llum de Nadal
Text “Llum de Nadal”: J.Llongueres
Música i harmonitzacions: Josep Baucells
Piano: Jordi Domènech
Sis nadales populars catalanes per a cor o
cor i piano.
12. Cançó de bressol
Text: Jacint Verdaguer
Música: Josep Soler
Obra per a cor mixt i orgue o piano.
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13. Decapitacions
Text: Pere Quart
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano (o tenor) i contrabaix.
14. Episodi
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano i orquestra de cordes.
15. Estellesianes
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.
16. Sum vermis
Text: Jacint Verdaguer, fragments
(i el capellà de Bolquera, s. XIV)
Xacona de la 2a Partita per a violí sol de
J. S. Bach
Idea i adaptació: Jaume Aiats
17. Tres obres per a cor
El tió / El bosc frondós:
Música: Xavier Torns
Text: Helena Bigas
Nocturn:
Música i text: Xavier Torns
Tres obres per a cor de veus mixtes.
18. Seis villancicos de Lope de Vega
Joan Llongueres
Obra per a veu i piano.
19. Dues obres corals:
Colors i Londres
Música: Rafael Subirachs
Text Colors: Miquel Martí i Pol
Text Londres: Rafael Subirachs
Obra per a cor de veus mixtes.
20. Delectació
Música: Rafael Subirachs
Text: Miquel Martí i Pol
Obra per a cor de veus mixtes.

24. Verdaguerianes
Música: Francesc Vila
Text: Mn. Cinto Verdaguer
Tres cançons per a cor i piano: Sobre el pit
- Entre lliris - Cançó del rossinyol.
25. Excelsior
Música: Joan C. Blanch
Text: Joan Maragall
Obra per a cor de veus mixtes i piano.
26. Si em lleví de bon matí
Un cors gentil m’ha tan enamorat
Música: Joan C. Blanch
Text: Pere Serafí
Dues obres per a cor de veus mixtes.
27. Tres cançons d’esquirols
Joan Crosas: música i lletra de Més enllà
d’un adéu i Refranys.
Joan Vilamala: música i lletra de No ho
diguis a ningú.
Jordi Domènech: arranjament per a
cor mixt i tres instruments o cor mixt
i piano.
28. Fum, fum, fum
Nadala tradicional catalana
Arranjament: Peter Bacchus
Per a cor de nens i adolescents, flauta,
oboè, clarinet, fagot i piano
29. Corrandes de lluna
D’aquell nostrat revolt
Música: Antonio Velasco Polonio
Text: Ma Mercè Marçal
Pere Joan Cardona
Dues obres per a cor de veus mixtes.
30. Dues cançons
per a quatre veus blanques i piano
Música: Miquel Querol
Text: Jacint Verdaguer
Dues obres per a cor de veus blanques
i piano.

21. Ho sap tothom i és profecia
Música: Narcís Bonet
Poema: J. V. Foix
Cantata per a cor d’infants, cor mixt i
conjunt instrumental amb participació
del públic.
22. Els tres reis
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal tradicionals
catalanes per a cor infantil a una veu, cor
a tres veus, clarinet i piano.
23. Un infant com una estrella
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal enllaçades,
per a cor mixt a capella o cor mixt,
trompes i piano (amb cor infantil
ad libitum).

Vegeu també:
Col·lecció Música Coral
Col·lecció Música Coral Catalana
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