
Cant de les Estrelles
Homenatge coral a Enric Granados

Diumenge, 16 d’octubre de 2016, 20 h

Auditori Municipal Enric Granados

Foto: Parc Astrónomic del Montsec: Eduard Garcia Ribera



Des de la delegació de les Terres de Lleida 
de la Federació de Corals i Entitats Corals de 
Catalunya, hem considerat que les corals de 
la ciutat de Lleida membres de la federació no 
podíem quedar al marge d’una celebració tant 
important com la del centenari de la mort del 
gran compositor lleidatà. Un homenatge que 
comptarà amb la participació de bona part de 
les corals de la ciutat que el va veure néixer així 
com la interpretació musical per part del grup 
de  reconegut prestigi LleidArt Ensemble. Més 
de 300 persones, totes dirigides per un altre 
lleidatà, en Pedro Pardo.
A la primera part s’interpretaran les sis primeres 
danses espanyoles que Granados va compondre 
per a piano i que li van obrir el camí de la fama. 
Per aquesta ocasió, Pedro Pardo ha realitzat un 
arranjament per a conjunt instrumental on el 
piano no deixa de ser-hi però el so de la flauta, el 
clarinet i les cordes hi aporten un color especial. 
La segona part del concert és un homenatge 
coral a Enric Granados en molts sentits. No 
només perquè el cantaran les corals de Lleida 
sinó perquè també s’interpretaran obres del 
mateix compositor o molt relacionades amb ell. 
El concert acabarà amb la que és, sens dubte, 
l’obra coral més important de Granados, el 
Cant de les estrelles. Es va estrenar al Palau de la 
música el 1911 amb l’Orfeó Català i és una obra 
de text anònim per triple cor, piano i orgue. En 
aquesta ocasió, les corals de Lleida interpretaran 
una nova versió, arranjada expressament per 

LleidArt Ensemble 
LleidArt Ensemble és una associació de joves 
músics que han compartit estudis i experiències 
musicals al llarg dels últims anys. Tots ells s’han 
format inicialment a Catalunya i després han 
ampliat els seus estudis musicals amb postgraus 
i màsters en escoles d’alt prestigi d’arreu.
El grup neix de la necessitat i voluntat de 
construir un espai de creació musical de qualitat, 
obrint-se a qualsevol tipus d’estil i anant sempre 
més enllà dins l’àmbit de la música de cambra. 
Partint de la base d’una formació compartida a 
l’ESMuC, d’un potencial artístic ric i variat i de 
l’amistat que els uneix, LleidArt Ensemble vol 
conjugar les seves inquietuds en un projecte 
motivador ampliant l’oferta cultural actual.
Han realitzat concerts de cambra en diversos 
formats, combinant la música amb altres 
disciplines artístiques com la poesia, el teatre o 
la pintura i participant del procés comunicatiu i 
d’expressió de la millor manera global fent que 
el públic visqui la música amb naturalitat.
Des de la temporada 2013/14 són grup resident 
a l’Auditori Enric Granados de Lleida i des de la 
temporada 2014/15 també són grup vinculat a 
l’ESMuC.

Pedro Pardo
Compositor, director d’orquestra i de cor 
i pianista, va nàixer a Lleida el 1974. Al 
Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona obté el Títol Professional de 

l’ocasió pel propi director del concert, Pedro 
Pardo, on l’orgue es convertirà en ensemble 
musical i on el piano seguirà sent el màxim 
protagonista d’aquesta obra, que és en realitat 
un veritable concert per a piano i cor.

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados. 
Xavier Puig, dir.

Cor de Cambra Joliu. Enric Navàs, dir.

Coral Cants i Rialles. Gemma Naranjo, dir.

Coral Estel del Cercle de Belles Arts. Gemma 
Naranjo, dir.

Coral Llum de Veus. Agustí Ardanuy, dir.

Coral Maristes Montserrat. Gerard Riu, dir.

Coral Sícoris. Blanca Julià, dir.

Coral Xiroia. Blanca Julià, dir.

Orfeó Lleidatà. Pedro Pardo, dir.

Petit Cor de La Catedral. Joaquim Mesalles, dir.

Schola Cantorum. Enric Navas dir.

LleidArt Ensemble
Marta Castelló, piano

Pedro Pardo, dir.



Programa:

Primera part:

Danses espanyoles                 E. Granados / P. Pardo

I. Galante
II. Oriental
III. Fandango
IV. Villanesca
V. Andaluza
VI. Rondalla aragonesa

Segona part:

El cant dels ocells                         Pop. catalana, harm. P. Casals

Calme des nuits                  C. Saint-Saëns

Cantique de Jean Racine  G. Fauré

Salve Regina                             E. Granados/P. Pardo

Cant de les estrelles  E. Granados/P. Pardo

Composició i Instrumentació i els Títols 
Superiors de Solfeig, Piano, Direcció Coral i 
Direcció d’Orquestra. Ha  obtingut  nombrosos  
premis  destacant el  Premi d’Honor de Direcció 
d’Orquestra del Conservatori Superior de 
Barcelona o el Premi de Composició de la 
Fundació Orfeó Manresà.
En el camp de la direcció el seu repertori 
abarca grans obres clàssiques com el Rèquiem 
de Mozart, la Simfonia núm. 5 de Beethoven, 
la Missa núm. 2 de Schubert, Glòria de Vivaldi, 
el Rèquiem de Fauré i altres estrenes de 
compositors contemporanis que l’han portat a 
dirigir a ciutats com Barcelona, Madrid o Viena.
Ha compost nombroses obres per a cor, orquestra 
i diversos instruments, així com musicals i 
òperes.  Des de l’any 2005 és el director del Cor 
de l’Orfeó Lleidatà, i és amb l’Orfeó amb qui 
ha assolit les fites més importants de la seva 
carrera com l’estrena del seu concert per a piano 
i cor per part de l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Català 
al Palau de la Música Catalana, l’enregistrament 
del musical Generacions, el disc Les cançons del 
CEL o d’una nova versió dels “negres espirituals” 
amb l’Antoni Tolmos Trio. 
Músic inquiet i innovador, Pedro Pardo ha 
renovat la idea de concert coral amb el Cor 
de l’Orfeó utilitzant nous formats visuals. 
Actualment és el director de l’Orquestra 
Simfònica Victoria de los Ángeles i també és 
col·laborador del programa El Suplement de 
Catalunya Ràdio i Divendres de TV3.



Diumenge, 23 d’octubre, 19 h
La Julià Carbonell homenatja Emili Pujol
Carles Trepat i Carles Herraiz, guitarres
Orquestra Simfònica Julià Carbonell
Alfons Reverté, director
Entrada: 12 €  Reduïda: 10 € Amics OJC: 6 €

Auditori Municipal 
Enric Granados
Plaça de Josep Prenafeta s/n - 25004 Lleida
Tel. 973 700 639
auditori@paeria.cat
www.facebook.com/auditorienricgranados
Twitter: @auditoriEG   www.paeria.cat/granados

app cultura Lleida www.paeria.cat/granados
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Divendres, 28 d’octubre, 20.30 h
Moreneta en sou
Escolania de Montserrat
Entrada: 15 € Reduïda: 12 €

Propers concerts:

Organitza:


