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El Certamen Coral Fira de Tots Sants, dins de la seua vocació 
difusora i formativa respecte al Cant Coral, convoca un nou 
taller per a la primavera de 2015 per tal de treballar l’obra 
“THE ARMEN MAN: A MASS FOR PEACE” del compositor 
gal·lès Karl Jenkins (1944- ). 
 
Aquest taller estarà dirigit por JOSEP ROBERT SELLÉS i 
CAMPS i podran participar, prèvia inscripció, tots el cantaires 
que ho desitgen, amb el compromís d’haver preparat 
suficientment amb antelació la  part corresponents a la seua 
veu. 
 
 
DATES:  
 14 i 15 de març de 2015 

 
HORARIS: 
 Dia  14: De 10 a 13:30 hores / Treball amb el Cor i 

suport de piano. 
 Dia 14: De 17 a 20 hores / Treball general amb Cor i 

Conjunt Instrumental. 
 Dia 15: De 10 a 13:30 hores / Treball general amb Cor 

i Conjunt Instrumental. 
 

LLOC: 
 Centre Social Real Blanc 

Avinguda Real Blanc, 1 
03820 Cocentaina 

 

INSCRIPCIONS 
 
El procés d’inscripció està obert des d’aquest moment fins el 
proper 20 de febrer de 2015, amb la següent mecànica de 
formalització: 

1. Omplir formulari d’inscripció. 
2. Fer ingrés o transferència bancaria de 15 € al compte 

del Banco SabadellCAM número ES76 0081-1111-21-
0001028108 

3. Enviar PDF’s del formulari  d’inscripció i del ingrés 
bancari al correu info@certamencoralfiratotssants.com 

4. El participant rebrà a volta de correu PDF amb la 
partitura coral a preparar i instruccions al respecte. 
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THE ARMED MAN – KARL JENKINS 
 
L’esmentada obra va ser composada en 1999 per encàrrec 
del “Royal Armouries Museum de Leeds” per a celebrar el 
nou mil·lenni i va ser estrenada el 25 d’abril de 2000 per 
“The National Youth Choir of Great Britain and the national 
Musicians Symphony Orchestra” baix la direcció de Grant 
Llewellyn. 
 
Inicialment va ser dedicada a les víctimes de la crisis de 
Kosovo. És una peça contra la guerra que es basa en la 
forma de la missa cristiana combinada amb altres fonts, 
principalment la cançó popular del segle XV “L’homme armé” 
en el primer i darrer moviments. 
 
El treball d’aquest taller es realitzará amb l’arranjament de la 
partitura general adaptada a la següent instrumentació: 
 
 Piccolo/Flauta 
 3 Trompetes 
 3 Percusionistes 
 Piano 
 Orgue 
 Violoncel 
 Cor mixte i solistes vocals 

 
L’obra consta dels següents moviments: 
 

1. The Armen Man 
2. Call to Prayers 
3. Kyrie 
4. Save Me from Bloody Men 
5. Sanctus 
6. Hymn Before Action 
7. Charge! 
8. Angry Flames 
9. Torches 
10. Agnus Dei 
11. Now the Guns have Stopped 
12. Benedictus 
13. Better is Peace 
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JOSEP ROBERT SELLÉS i CAMPS  
 

Estudia direcció de cors al Conservatori Superior 
de Música de valència, amb eduardo Cifre, 

obtenint el Premi Extraordinari Fi de Carrera.  

És Professor Superior de Guitarra pel 
Conservatori Oscar Esplá d’Alacant sent 

guardonat amb el premi Extraordinari en 
aquesta especialitat.  

Estudia composició amb Javier Darias i Amando 

Blanquer, assistint a diversos cursos de 
perfeccionament impartits per  personalitats de 

la talla de Luis de Pablo, Ramón Barce, Tomás 
Marco, Alfredo Aracil, José Luis Turina, Cristóbal 

Halfter y Tristán Murail. 
Amplia estudis de direcció coral amb els mestres 

Samuel Rubio, Erwin list i Helmut Lips. 

És Diplomat en Ciències Empresarials per la Unerversitat d’Alacant i Màster en 
Estètica i Creativitat Musical per la universitat de València. 

Des de l’any 1982 és el director tècnic del Certamen Coral Fira de Tots Sants 
de Cocentaina, pel qual han passat les millors formacions corals de l’estat 

Espanyol. 

Dirigeix el Cor de Cambra Discantus des de la seua creació a l’any 1991, 
entitat amb la qual ha aconseguit diversos premis en diversos concursos 

nacionals i internacionals, entre els quals cal destacar el Primer Premi absolut 
al XLII Certamen Internacional d’Havaneres i polifonia de Torrevieja de l’any 

1996, edició en la qual també va ser guardonat amb el Premi José Hódar a la 
millor direcció. 

Amb el cor de Cambra Discantus ha registart 2 treballs discogràfics: “Típics 

Tòpic de nadal” i Eklektikant ...s’temps de Discantus”. 
Ha dirigit la Societat Ateneu Musical de Cocentaina, amb la qual va aconseguir 

l’esment d’honor al Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València 
1997. 

Ha sigut guanyador del Primer Premi del I Concurs de Composició de la 

Federació de Cors de la Comunitat Valenciana 1999, així com finalista del II 
Premi de Composició Coral Matilde Salvador. 

Compta amb un ampli catàleg d’obres corals i instrumentals, entre les quals 
destaquen la seua “Missa mare de Déu” per a aolistes, cor i orquestra. 

Ha format part del jurat als certàmens corals de Torrevieja, Rojales, 

Cocentaina, Novelda, etc. I també en diversos concursos de composició, a més 
d’haver sigut professor als cursos de direcció coral de la FE. CO.CO.VA. 

(Federació de Cors de la Comunitat Valenciana) 
Ha dirigit diverses obres simfònic-corals, entre les quals cal destacar: 

magnificat de A. Vivaldi, Gloria de A. Vivaldi, Magnificat de G.B. Pergolesi, 
Magnificat de J. Rutter, Gloria de J. Rutter, Requiem de W.A. Mozart, Missa a 

Buenos Aires de M. Palmeri, o la seua pròpia Missa mare de Déu. 

Ha exercit com a programador cultural de Caja Mediterráneo i com a director 
del centre d’Artt d’Alcoi (CADA) entre els anys 2006 a 2011. 

En l’actualitat dirigeix l’Agrupació Vocal Eduardo Torres d’Albaida i el Cor de 
Cambra Discantus. 
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BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ  
 
NOM  

N.I.F.  TESSITURA VOCAL  

ADREÇA POSTAL  

C.P.  CIUTAT 

PROVÍNCIA  TELÈFON  

E-MAIL  

 

BREU CURRÍCULUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleneu correctament i amb lletra clara aquest full d’inscripció. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA_________________________________ 
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