




Saluda Alcaldessa
Amb la tardor arriba la nostra ben-
volguda Fira de Tots Sants, però 
arriba també una nova edició del 
Certamen Coral Fira de Tots Sants, 
un colofó d’or que tanca la gran 
quantitat d’activitats culturals que 
es programen any rere any per a 
celebrar la Fira i que ha aconse-
guit per mèrits propis ser un re-
ferent destacat dins del món del 
cant coral. Després de 38 edicions, 
es tracta, sens dubte, d’un esde-
veniment plenament consolidat, 
que desborda entusiasme gràcies 
al potencial humà que coordina 
aquesta aposta des de dins del Cor 
de Cambra Discantus.

Amb aquestes paraules tan breus no és possible expressar per complet 
l’agraïment pel treball d’aquest equip de persones, a la generositat, al temps 
i a l’esforç que dediquen per a assolir amb èxit una fita organitzativa de tanta 
qualitat i amb tanta projecció. Així mateix, vull agrair la col·laboració de totes 
les entitats públiques i privades, com també als establiments i empreses que 
aporten el seu suport econòmic per a mantenir viu un certamen conegut ja 
dins i fora del territori nacional. Per descomptat, també vull agrair la partici-
pació dels membres del jurat i de les agrupacions corals i, naturalment, el 
suport incondicional del públic que, fidel a la cita, tornarà a posar el cartell de 
complet al centre cultural El Teular.

En aquesta ocasió, ens visiten tres agrupacions corals que arriben des de dife-
rents punts de la geografia peninsular: el Coro de Cámara Tiento, de Burgos, 
el Cor de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda i Pax Cor de Cambra de Saba-
dell. Serà un plaer acollir-los al nostre poble i un gran privilegi escoltar-los.

Finalment, només em queda ratificar el suport unànime de l’Ajuntament de 
Cocentaina al Certamen i al Cor de Cambra Discantus, i animar tant a les so-
carrades i als socarrats com també a les persones que ens visiten a deixar-se 
encisar per la màgia del cant, la precisió de la veu i la bellesa de la música.

Que ho gaudiu molt!

Mireia Estepa Olcina
Alcaldessa
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Després de molts anys participant en corals i compartint hores als passa-
dissos i aules del conservatori, un petit grup de joves burgalesos, forjats en la 
música, amb diferents trajectòries, decideixen trobar-se de nou amb un deno-
minador comú: la creació d’un conjunt coral. La seva il·lusió és crear un nou pro-
jecte amb el qual compartir i apropar al públic el repertori coral, sempre des de 
la seva jove experiència, però amb una gran motivació. És així que, l’any 2015 
comença la seva marxa el Coro de Cámara Tiento. Tot i ser un cor de primerenca 
edat, han ofert concerts, rebent bona crítica.

MAREA DE LA LLUM ..............................................................................................  Música: Josu Elberdin Badiola
 Poema: Manel Rodríguez i Castelló

CHRISTUS FACTUS EST  ............................................................................................................................  J. M. Haydn

O MAGNUM MYSTERIUM  .................................................................................................................  M. Lauridsen

CANCIÓN DE ESPADAR LINO Cançó Popular  ............................................  Arr: Miguel Manzano

DULCINEA  ..............................................................................................................................................   Alejandro Yagüe

O QUE ME DIZ O VENTO TROPICAL
5.- Vangelo   ........................................................................................................................................  E. Carrapatoso

Director: Alfonso Antonio Gil Bravo

CORO DE CÁMARA
TIENTO DE BURGOS



PAX-Cor de cambra és un conjunt vocal nascut el 2012 a Sabadell. El seu 
origen es trova en un grup de cantaires reunits per tal de participar al projecte 
final de la carrera de direcció de cors del seu director, Esteve Costa. PAX-Cor de 
cambra treballa repertoris de totes les èpoques i gèneres, des de l’Edat Mitja-
na al Segle XXI. Ha fet diversos monogràfics de música sacra de tots els temps 
així com un programa d’homenatge a Verdi, Britten i Poulenc en motiu de les 
efemèrides que se’n celebraven el 2013. D’entre les actuacions que el cor ha 
ofert arreu de Catalunya, destaquen la participació al Cicle Coral de Sant Feliu 
de Llobregat, al Cicle de Música Sacra Coral del Monestir de Sant Cugat del Va-
llès, al Cicle d’Orgue de La Sénia, al Festival Internacional Musiquem Lleida o al 
50è Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona, cantant obres de Salvador 
Brotons al Palau de la Música Catalana sota la direcció del propi compositor. 
Ha compartit escenari amb diversos cors de Catalunya i amb intèrprets com el 
jove organista Álvaro Carnicero. L’octubre de 2016 va enregistrar sis obres del 
jove compositor tortosí i cantaire del cor Josep Ollé i Sabaté. El juliol del 2017 
va participar a l’11è Simposi Mundial de Música Coral de Barcelona cantant al 
concert inaugural sota la direcció de Xavier Puig, Marc Timón i Mireia Barrera i 
actuant en solitari com a cor amfitrió del Saarbrücken Kammerchor d’Alemanya.

MAREA DE LA LLUM  ...................................................................................................  Música: Josu Elberdin Badiola
 Poema: Manel Rodríguez i Castelló

AVE REGINA COELORUM  ..............................................................................  Giovanni Pierluigi da Palestrina

REX VIRTUTIS  ............................................................................................................................................ Michael Waldenby

THE SYCAMORE TREE (Text Popular Anglès)  ...................................................................... Benjamin Britten

KAČENA DIVOKÁ (Text Popular de Moràvia)  ................................................................................  Leoš Janáček

ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO (Sobre Melodia popular Lituana)  ........................ Vaclovas Augustinas

JA VE CENTO (Tradicional velenciana)  ....................................................  Harm.: Josep Ramon Gil-Tàrrega

Director: Esteve Costa i Ventura

PAX
COR DE CAMBRA DE SABADELL



L’any 1973 es fundà la societat “Unió Musical Santa Cecília” d’Onda i una 
de les necessitats bàsiques immediatament coberta fou la creació d’un Centre 
d’Ensenyament Musical amb estudis reglats. Des d’aleshores, aprofitant els 
alumnes de l’assignatura de Cant Coral del Pla d’Estudis de 1966 es va con-
formar una agrupació coral que donà el seu primer concert a les instal·lacions 
de Caixa Rural d’Onda el mes de juny de 1985. Aquest primer grupuscle coral 
prengué la denominació de Cor del Centre d’Estudis Musicals d’Onda, C.E.M.O. 
El Cor va créixer molt ràpid i va esdevenir la segona agrupació més nombrosa de 
la Societat, amb més de 76 membres l’any 1988.

A més de realitzar concerts en diferents indrets genuïns a Onda com són la Font 
de Dins, l’Església de la Sang, l’Assumpció o l’Auditori de l’Entitat, el cor també ha 
recorregut una gran part de la geografia castellonenca. També ha realitzat concerts 
a la província de València i ha cantat al Palau de la Música de València, on ha inter-
pretat obres com “Carmina Burana” el 1999 o “Alexander Nevsky” el 2008 amb la 
banda Simfònica de la Societat. Igualment ha fet concerts amb la col·laboració de 
l’orquestra de la Unió Musical Santa Cecília interpretant el “Glòria” de Vivaldi.

El seu primer director fou Ignacio Pejó. Al mes de Setembre de 2012 es con-
vertí en Cor “Unió Musical Santa Cecília” i assumí la direcció la professora Nadia 
Stoyanova, sota la direcció de la qual ja ha arribat a interpretar el “Requiem” de 
Mozart a Onda, Castelló i València.

MAREA DE LA LLUM  .............................................................................. Música: Josu Elberdin Badiola
 Poema: Manel Rodríguez i Castelló

CANTATE DOMINO  ......................................................................................................  Claudio Monteverdi

WARUM IST DAS LICHT GEGEBEN DEM MÜHSELIGEN?
OP 74 NR1  ..............................................................................................................................  Johannes Brahms

HALLELUJAH  ................................................................................................................................. Leonard Cohen
 Arr: Mark Brymer

MUNDI RENOVATIO  ..................................................................................................................  György Orbán

MY SOUL’S BEEN ANCHORED IN THE LORD Trad. Spiritual  ............  Arr: Moses Hogan

SVATBA (WEDDING) Trad. Búlgara  ...................................................................  Arr: Khristo Todorov

Directora: Nadia Stoyanova

PROGRAMA COR UNIÓ MUSICAL
SANTA CECILIA D’ONDA



El grup de Música Antiga MENESTRILS, naix a Ontinyent l’any 1991, està integrat 
per diversos músics que es dediquen a l’estudi i la interpretació de la Música de l’Època 
Medieval. El seu objectiu és executar amb la màxima fidelitat i realitzar una tasca pe-
dagògica de difusió de la música antiga. Ha recopilat tot un extens repertori de música 
antiga amb moltes arrels populars encara ben vives en el nostre substrat musical. 

El grup ha rebut diversos Premis i nomenaments, entre els quals destaquen: IXª 
Edició Literària - Sant Vicent del Raspeig; Xª Edició del Festival Internacional de Música 
d’Albal; XXIII edició “Roure Valencià” Bloc Nacionalista Valencià d’Ontinyent ó XI premi 
“Benicadell” a la defensa de la cultura valenciana, entre altres de nivell local i comarcal, 
així a 2017 van ser guardonats amb el Premi 9 d’Octubre Ciutat d’Ontinyent.

Destaquen entre els seus treballs, enregistraments com “La Música a la Cort de Jau-
me I” (1993); música dels Trobadors i Trouvères del s.XII-XIII “Amors Mercé” (1995); la 
banda sonora de l’obra de teatre “Merlí i el Jove Artús” (1997); el “Cançoner Trobadoresc 
de Sant Joan de les Abadesses i altres cançons de trobadors” (1998); Música Tradicio-
nal d’Ontinyent “Rode la Bola” (2002); Cd-rom interactiu basat en populars rondalles 
“Sendes i Carenes” El món d’Enric Valor (2007); la banda sonora de la Sèrie/documental 
“L’Herència Monàstica” (2009); CD “Ahabáh” amb música de les tres cultures (2016).

L’actual programa de concert arreplega el llegat musical de les tres cultures (àrab, 
sefardí i cristiana); està basat en melodies àrabs mediterrànies i de la lírica andalusí, 
el cançoner sefardí i també en la música de Cantigues i Trobadors, tot sota un mateix 
tema: l’amor, hubb, ahabáh, que serveix com a nexe d’unió.

Els membres que actualment componen la formació son:
FRANCESC TORTOSA LLIN: Viola de roda i vihuela.
RAFAEL PENADES SANZ: Llaüt, saltiri i veus.
SALVADOR MORA CASTELLÓ: Flautes, cornamuses i cromorns.
VICENT BENEYTO PASCUAL: Sac de gemecs, flautes i xirimíes.
CECILIA BLANQUER MICÓ: Veus i percussió.
SOL SEGRELLES TORMO: Veus i percussions.
VICENT JESÚS OBRER MARTÍNEZ: Percussions.
PATRICIO FERRERO ÚBEDA: Tècnic

MENESTRILS



Col·laboradors

HOTEL

COCENTAINA

C/ Sant Francesc, 7
03820 COCENTAINA (Alacant)

Tel.: 96 559 07 24
Fax: 96 650 04 80

www.tien21.es
E-mail: tien21cocentaina@telefonica.net

Rubén Blanquer Vicent

Especialistas en Electrodomésticos

Beniproya, 50
03815 PENÀGUILA

96 551 33 33 - 646 40 55 33

info@audioart.es www.audioart.es
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JOIERS

Av. País Valencià, 100
Tel.: 96 559 08 18
Fax: 96 559 20 57
COCENTAINA



Passeig del Comtat, 5
03820 COCENTAINA (Alicante)

Tel.: 96 559 04 77

instal·lacions
antenes • domòtica
porters electrònics • sonorització
aire acondicionat • acumuladors de calor

País Valencià, 61
Tel. i Fax: 965 590 699

Mòbil: 670 652 536
03820 Cocentaina

(Alacant)

UN 
COL·LABORADOR



Avda. País Valencià, 107 - Tel.: 610 714 264
03820 COCENTAINA

Avda. País Valencià, 119
Tel.: 96 559 01 26

03820 COCENTAINA

Av. Xàtiva, 84 · COCENTAINA
www.imprentadominguez.com
info@imprentadominguez.com

T. 96 559 01 22
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