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SCHOLA CANTORUM DE LLEIDA 

Direcció, Enric Navàs 
 Invocatio Antoni Pérez Moya. Antífona polifònica  
 Vidi aquam Antífona pel ritus de l’aspersió. Gregorià 

 Judica me, Deus   Introit del V diumenge de Quaresma. Gregorià 
 Confitebor tibi Domine i 
 Hoc corpus   Ofertori i Comunió de Quaresma. Gregorià 
 Cedit frigus hiemale Conductus a 2 veus. Ms. del Monestir de Ripoll 

 Stabat mater dolorosa  Seqüència. Gregorià + polifonia de Franz Liszt 
 Pater noster  Oració. Gregorià + polifonia de Rimski Korsakov 
 

 
 
 
 

CORAL MARISTES MONTSERRAT 
Piano, Victòria Laplana. Direcció, Gerard Riu 

 No has comptat mai les estrelles        (popular alemanya). Text: Joan Soler Amigó 
 Siyahamba (cançó africana)   Arr. Doreen Rao 
 Ay, linda amiga (popular càntabra)  Harm.: Eduardo Martínez Torner 

 O sacrum convivium    Luigi Molfino (1916-2002) 
 Moon River    Henry Mancini / Arr.: Félix Vela 
 Three Contemporary Latin Settings Jerry Estes (*1955) 
 All Things Bright and Beautiful J. Rutter (*1945) 
 Glory Hallelu    Robert J. Gielas 

 

CANT COMÚ  
 El cant dels ocells (tradicional catalana) Harm.: Pau Casals / Manuel Oltra 
 Cantique de Jean Racine   Gabriel Fauré (1845-1924) 
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Amb la col·laboració del CONSORCI DEL TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA



 
 
 
 
 

Un any més, l’Ateneu Popular de Ponent es complau en oferir-vos el ja tradicional 
CONCERT DE FESTA MAJOR, en  el marc incomparable de la Seu Vella. 

 

La Schola Cantorum de Lleida enguany té el goig de presentar-vos i actuar amb un 
excel·lent i nombrós cor, també lleidatà: la Coral Maristes Montserrat. 

 
 Vuitanta-nou és el nombre de can-
taires que actualment la formen, però la 
Coral Maristes Montserrat neix amb 
unes catorze veus el setembre de 2001, a 
partir de l’entusiasme del seu director, el 
Gerard Riu i Garcia. En aquests quinze 
cursos la coral també ha anat creixent en 
repertori, en concerts i en educació de la 
veu. Des del primer dia, tanmateix, ha 
mantingut ferm l’esperit de família entre 
els seus membres, un fet que dibuixa 
una idiosincràsia especial al grup. Amb 
el pretext del cant coral, i vetllant 
aquesta voluntat de cohesió dels par-
ticipants, l’entitat ha eixamplat la seva 
activitat més enllà dels concerts. Per això 
anualment organitza sortides familiars 
que han dut el cor i els seus familiars i 
amics a actuar i conviure en diferents 
contrades: Benàs, Vall de Boí, Vall de 
Núria, Euskal Herria, Cerdanya, Mont-
serrat, Solsonès, Monestir de Poblet, 
Andorra... 
 Des dels inicis ençà ha interpretat 
diferents estils musicals, de vàries 
èpoques, autors i idiomes. Aquesta 
heterogeneïtat ha permès assaborir des 
del Gospel fins a peces del barroc, de les 
cançons populars catalanes a compo-
sitors contemporanis. Prop de 200 
partitures formen part del bagatge 
particular del col·lectiu. A més a més de 
l’ànima i director titular, en Gerard Riu, 
la Coral ha anat aprenent i millorant 
amb l’acompanyament d’altres mestres 
de la música com Sònia Moreno, Eduard 

Espinet, Carme Valls, Elisenda Carrasco 
i, Antoni Tolmos o Basilio Astúlez. 
 Des del primer dia hi ha una colla de 
concerts que formen part de la fesomia 
del seu calendari anual: el concert de 
Nadal a l’Auditori, el concert de Sant 
Jordi en poblacions de les comarques de 
Ponent, actuacions de suport en 
diferents causes solidàries, el concert de 
fi de curs per Sant Marcel·lí o la 
participació en diferents certàmens 
musicals i culturals. 
 També cal destacar que l’entitat és 
organitzadora de la trobada “Lleida 
Canta”, un projecte que cada any treu al 
carrer el cant coral, aglutinant una 
trentena de corals de les nostres 
contrades. Lleida Canta ha portat la 
música a escenaris singulars: edificis 
històrics de la ciutat de Lleida, sota els 
ponts i passarel·les del riu Segre, turó de 
la Seu Vella, al clàssic tren de la Pobla i 
fins i tot a les vinyes del castell del 
Remei i a les oliveres i l’entorn vilatà de 
Les Borges Blanques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


