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AGRAÏMENTS

Principalment vull agrair a la meva tutora del treball de recerca, per l ’ajuda que m’ha 
donat i l ’orientació atorgada sobre com desenvolupar aquesta recerca de l ’entitat musical.
D’altra banda, també agraeixo plenament a la Roser Fornell pel fet d’haver-me deixat 
tot el seu material digitalitzat i organitzat de la Coral Santa Rosalia. Així mateix, vull 
agrair a la Montserrat Miracle i Montserrat Agràs per tots els programes de concerts i 
altres documents que m’han deixat, i a l ’actual secretària de la Coral, l ’Aida Solé, per 
cedir-me els llibres d’actes.
A més voldria donar les gràcies als directors de la coral, ja que em van proporcionar els 
darrers programes dels concerts de la Coral, a tots els entrevistats per la seva disposició 
i al petit grup de membres de la Coral que han fet recordatori dels excantaires per poder 
realitzar una llista.
També agraeixo a tots els membres de tota la Coral Santa Rosalia per haver respòs 
l ’enquesta, els resultats de la qual estan mostrats en aquest treball de recerca.
Finalment, vull donar les gràcies a totes les persones que m’han propiciat d’una manera 
o altra una ajuda per la realització d’aquest treball de recerca.
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La Coral Santa Rosalia
1978-2018

Alba Lázaro Huguet

0. INTRODUCCIÓ.

Quan vaig haver de decidir sobre quin tema faria el treball de recerca, 
pensava estudiar algun aspecte relacionat amb el batxillerat que estava 

cursant, el de la branca de les ciències socials, però per altra banda, també 
volia que la meva recerca fos sobre alguna activitat relacionada amb el meu 
poble, Torredembarra, i de la qual no se n’haguessin fet estudis ni articles.

No sabia ben bé cap on començar a estirar el fil quan vaig buscar al 
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans el significat de la paraula recerca:

Recerca: acció de cercar, especialment de cercar amb tota cura, atenció, 
per trobar o descobrir alguna cosa.

Recerca documental: treball de descobriment, de recuperació, 
d’investigació i de comprovació de documents mitjançant la 
consulta a centres de documentació o a base de dades.

Aquesta última definició em va donar una idea. Per què no feia un 
treball sobre la Coral Santa Rosalia a partir d’una base de dades (tal com 
deia l’entrada del diccionari) sent el llibre d’actes de la Coral la meva 
principal font d’informació.

Si bé és veritat que documents escrits sobre la coral no n’hi ha, la idea 
m’agradava ja que jo fa 3 anys que en sòc membre i per tant, la Coral la 
sento com a quelcom meu. Vaig anar valorant la idea de decantar-me cap a 
aquest estudi, i el que em va fer decidir és que no n’hi haguessin de fets. La 
meva tasca, doncs, es basaria en els programes dels concerts de la coral, el 
llibre d’actes i les fonts orals.
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1. Definició de cor parroquial.
Un cor és una agrupació musical de caràcter. Aquest col·lectiu està 

format per cantaires els quals interpreten peces de manera coordinada, ja 
que acostumen a ser guiats per un director. Aquest cor acostuma a estar 
format per quatre cordes: soprano, contralt, tenor i baix. Cal remarcar que 
també es poden trobar dues cordes més, les quals són: mezzo-soprano i 
baríton.

Així mateix, un cor parroquial és aquell conjunt musical format per 
cantaires que dedica els seus cants a la solemnització dels actes religiosos 
com poden ser misses i processons.

2. Història de la Coral Santa Rosalia a través del 
llibre d’actes.
2.1. De cor parroquial a Coral Santa Rosalia.

A Torredembarra es troba la primera referència a la música coral l’any 
1850 quan un grup de persones cantava a l’església per solemnitzar els 

actes litúrgics. Tot i això, a Torredembarra hi ha hagut molts grups musicals 
i cors com La Veu del Poble1, l’Agrupació Coral Torredembarra2 o la Coral 
Verge Bruna.

La Coral Verge Bruna, va ser fundada pel Sr. Josep Vila i Amorós qui 
esdevingué el seu director. Aquesta coral va solemnitzar els actes religiosos 
a l’església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. Fou quan el director de 
la coral va ser traslladat del seu lloc de feina que la Coral es desféu. Va ser en 
aquell moment que va haver-hi un buit musical per acompanyar les misses. 
Cantaires de l’antiga coral, persones creients del poble i l’ajuntament van 
voler emprendre la idea de formar un cor que solemnitzés els actes litúrgics. 
Fet aquest pas, s’iniciaren els assajos a la mateixa església. Va ser gràcies a la 
Montserrat Miracle, al seu marit Lluís Batet i al Pere Riñé que aquest petit 
cor es plantejà seriosament la formació d’una coral. 

Els diferents cantaires proposaren diferents noms per la nova coral 
com Coral Estel Daurat o Coral Montserratina d’entre altres; tots ells fent 
honor a la Verge de Montserrat. Fou el mossèn de la parròquia, Antoni 
1 Cor format l’any 1901, en els seus inicis dirigit per Francisco Ciuró, que va acollir centenars de 
torrencs amb l’objectiu d’omplir el buit cultural de la vila per mitjà de la música.
2 Coral fundada l’any 1933 i impulsada per l’organista de la parròquia Carles Ferrari Giranelli.
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Morell, qui també tingué un paper rellevant en l’inici d’aquest nou grup 
musical, ja que incentivà la seva formació i proposà el nom de la nova coral, 
Coral Santa Rosalia, fent honor a la patrona del poble.

Després de batejar el nom de la Coral amb el nom de la patrona del 
poble, Santa Rosalia i prenent com a director el Pere Riñé, els cantaires i 
dirigents s’engresquen en aquest nou enfocament. La coral no deixarà de 
ser cor parroquial, però també prepararà concerts. Així que a l’incipient 
cor parroquial se li va anar donant un format de coral, de manera que el 
repertori d’assaigs ja no serà únicament de cançó religiosa sinó que també 
s’inclourà altre tipus de música.

I és la data de 25 de gener de 1978 quan es pren nota de tot el que 
la Coral disposarà, comentarà i decidirà a partir de l’elecció d’una junta 
directiva.

2.2. Llibre d’actes
1978.

És aquest any quan la coral Santa Rosalia 
es planteja la creació d’una junta directiva ja 
que s’ha preparat un concert de presentació 
de la coral. Aquest concert s’acorda fer-
lo dos dies, l’onze i el dotze de març. Es 
realitzarà al teatre que tenia l’antiga Caixa 
d’Estalvis Provincial de Tarragona.
Finalment, la junta queda formada per 
diferents càrrecs, la presidència queda 
en mans de Mossèn Antoni Morell, la 
vicepresidència l’agafa Joan Ciuró i Gatell, 

Figura 1.

la secretaria l’ocupa Norbert Miracle i Figuerola, la tresoreria Eduard Casasús i Mercadé, 
els vocals són diversos cantaires de l’entitat formada.
La junta acorda reunir-se el primer dilluns de cada mes.
S’accepta la invitació de l’Associació de veïns de “Sant Joan” per fer un concert a l’església 
de Baix a Mar.[Fig.1]
La Coral també s’encarrega d’organitzar altres concerts. El 6 de maig vindrà a cantar la 
Coral sant Esteve de Vila-seca. Per aquestes organitzacions, es demana un ajut econòmic 
a l’Ajuntament.
Al mes de juny es comença a preparar la documentació referent a l’ingrés de la Coral al 
Secretariat d’Orfeons de Catalunya.
El 12 d’agost la Coral farà un concert a l’església parroquial de Sant Pere de Torredembarra 
a benefici de la reconstrucció de l’orgue barroc [Fig.2].

Alba Lázaro Huguet



220

Recull de Treballs V.II. · 19(2019)

Es rep una carta del CIT (Centre d’iniciatives i turisme) que invita la Coral a coordinar, 
amb altres entitats del poble, les festes de l’any vinent.
El mes de desembre els assajos es centren en la preparació dels cants de la Missa del Gall 
i del concert previst el 14 de gener a la Catedral de Tarragona.
S’envia una carta a la família Ferrari donant a conèixer l’estrena de la Missa Regina 
Martyrum, composta pel seu pare.

1979.
El 3 de febrer la Coral realitza un concert a l’Institut Politècnic de Tarragona.[Fig. 3]
La Coral realitzarà un concert d’estiu a l’església del poble a benefici de l’orgue barroc de 
l’església.[Fig. 4]
Durant aquest curs, la Coral realitza una sortida a les Borges del Camp el 22 d’abril.
El 24 de desembre es realitza un concert a la Pobla de Montornès.

1980.
A inicis d’any es fa una renovació de càrrecs de la junta, d’aquesta manera passa a ser 
vicepresident Joan Esteve i Sangés. També es renoven tots els altres càrrecs que són el de 
tresorer, secretari i vocals.
El 18 de maig es celebra a Torredembarra l’Aplec de Corals de les Comarques Meridionals 
on la Coral pren el paper organitzatiu.[Fig. 5]
El mes de novembre alguns membres de la Coral assisteixen a l’Homenatge al Mestre Joan 
Llongueres que es celebra a Barcelona.
Es comunica que durant aquest curs la Coral s’encarregarà de la gestió de les corals de les 
Comarques Meridionals.
Es dona a conèixer la proposta de la realització d’uns Estatuts per a la Coral.

1981.
La Coral organitza un concert per a la Coral Cantiga que farà durant l’estiu a Torredembarra.
Es forma un equip de direcció compost per Pere Riñé i Lluis Batet.
El dia 3 de maig d’aquest mateix any la Coral participa a l’Aplec a Vinyols.[Fig. 6]

1982.
El mes de novembre s’acorda procedir a la renovació dels càrrecs de la Junta i fixar les 
funcions de cada membre de la junta i col·laboracions dels altres membres de la Coral. 
D’aquesta manera la vicepresidència queda en mans de Lolita Morros, i també varien tots 
els altres càrrecs: tresorer, secretari i vocals.
Durant el curs es realitzen diferents activitats com un cap de setmana cantant organitzat 
per la coral Espinavessa de Valls a Poblet i un curset de direcció i tècnica vocal a la Selva 
del Camp[Fig. 7] durant el mes de desembre; així mateix es pacta subvencionar amb 2500 
pessetes per persona als cantaires que assisteixen a aquesta darrera activitat esmentada.
Durant el mes de desembre es realitza un concert a Montbrió del Camp el dia 26 i un altre 
a la Selva del Camp el dia 30.
El concert de Nadal es canta juntament amb la Coral Eixam de Reus.
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Figura. 4. Figura. 5.

Figura. 2. Figura. 3.

Alba Lázaro Huguet
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Figura. 7.

Figura. 6.

Figura. 8.
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1983.
A principi d’any, durant el gener, la Coral duu a terme diversos concerts: el dia 2 a Reus, el 8 
se’n realitza un altre, a Valls; el 16 a Torredembarra i el 30 a Vilaplana on s’actua juntament 
amb la Coral Espinavessa i la Coral Eixam.
S’acorda la sortida anual pel 6 de març al Pla de Santa Maria. Es fa un concert i una 
calçotada.
En data 21 de març es celebra una reunió juntament amb la Junta de l’Obra musical de 
l’Orgue Barroc on s’acorda pagar el piano Schimmel a parts igual, es pacta una nova reunió 
per concretar les condicions d’ús i els drets dels quals disposa cada entitat.
L’Aplec anual es realitza a Valls el dia 15 de maig del 1983.[Fig. 8]
El 21 de juliol es celebra una reunió en la qual s’analitza el treball durant el curs i el seu 
rendiment. Aquest és positiu donada la millor interpretació de les obres realitzades.
Per tal de commemorar els cinc anys de la fundació de la coral, s’organitza un cap de setmana 
cantant i una jornada de convivència de cantaires i familiars a Montserrat, aquestes dues 
activitats es realitzen l’any següent.

1984.
Els dies 10 i 11 de març s’organitza el cap de setmana cantant commemoratiu del cinquè 
aniversari de la coral, dirigit per Pep Prats a la Residència Morros de Torredembarra, en 
aquest acte hi assistiren un centenar de cantaires de les comarques catalanes
El diumenge 25 de març es realitza la jornada de convivència de cantaires i familiars a 
Montserrat.
El diumenge 8 d’abril la Coral Santa Rosalia pren part en la celebració eucarística que amb 
motiu de l’any Sant de la Redempció té lloc a l’ermita de Roda de Berà.
L’Aplec anual es celebra el dia 13 de maig a la Sènia.[Fig. 9]
El dia 8 de juliol es realitza el concert d’estiu de la Coral Santa Rosalia.[Fig. 10]
La Coral és convidada a representar Torredembarra en l’agermanament de Torredembarra 
amb la població francesa de Villars els dies 16 i 17 de juny. [Fig.11] En l’estada a França, la 
Coral realitza un petit concert i obsequia l’Ajuntament de Villars amb una fotografia i una 
escultura commemorativa.
El 12 d’octubre a Torredembarra actua la Coral Escriny, així mateix es canten conjuntament 
un parell de peces.
En data 16 d’octubre es fa una renovació dels càrrecs de la Junta, on canvien els càrrecs de 
secretari, arxiu i vocals.
Novament, el dia 18 de novembre es realitza un concert en honor a Santa Cecília,[Fig. 12] 
patrona de la música.

1985
L’Aplec anual es celebra a Vilabella[Fig. 13] el dia 5 de maig amb un previ assaig general a 
Vilabella el 14 d’abril.
El 27 de maig, dilluns de Pasqua, es planifica una excursió de la Coral a Núria.
La Coral participa en una cerimònia religiosa de casament el 21 d’abril a l’església de 
Torredembarra.

Alba Lázaro Huguet
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Durant el mes de maig neix la necessitat d’un nou emblema per la Coral ja que l’escollit no 
era adequat.
Durant el juliol s’inicia la preparació del viatge i del concert a Nefiac,[Fig. 14] un poble de 
la comarca del Rosselló.
La Coral és convidada a participar a Mollerussa en l’Aplec general de la Delegació de les 
Terres de Lleida,[Fig. 15] amb motiu de la declaració de l’any 1985 com Any Internacional 
de la Música i del tercer centenari del naixement de Bach i Händel. Com a cant comú 
s’interpreta la cantata 142 de Bach.
En data 24 de novembre es realitza el concert de Santa Cecília.

1986
Durant el mes de març, concretament els dies 15 i 16 es celebra el cap de setmana cantant.
L’Aplec anual es fa a l’Alforja[Fig. 16] el 18 de maig sota la direcció de Josep Prats, i es 
forma grup amb la Coral Espinavessa de Valls i la Coral de la Canonja.
El 21 de maig la Coral realitza una excursió a Banyoles i Besalú.
A mitjans del curs es proposa buscar responsables per l’arxiu fotogràfic, sonor i audiovisual. 
D’altra banda s’acorda la renovació de la Junta a l’inici del nou curs. Tanmateix, en la reunió 
del 27 d’octubre es proposa realitzar un emblema de la Coral, es proposa fer una calçotada i 
neix la necessitat de crear un historial.
El dia 23 de novembre es realitza el concert de Santa Cecília.
Referent al concert de Nadal,[Fig. 17] es determina que l’entrada no tingui cap cost, i es 
realitzarà la fotografia oficial de la Coral en acabar l’acte. Així mateix, en la reunió celebrada, 
es decideix donar opció a formar part de la Coral Santa Rosalia, a part dels cantaires que 
surten de la Coral Xaloc3, a aquelles persones que reuneixen les aptituds necessàries. D’altra 
banda, la Coral entra a formar part de l’Associació de Personal de la Caixa de Pensions.

1987
En iniciar el curs es renova totalment la Junta i es reparteixen els càrrecs. S’inicia l’arxiu 
fotogràfic, sonor i audiovisual. També, es demanen voluntaris per dissenyar l’emblema de 
la Coral.
La proposta de realitzar una calçotada [Fig. 18] s’accepta i es farà el 15 de febrer al terreny 
de la Lolita Morros, els Blocs.
L’excursió fixada per aquest any és a Santa Fe del Montseny, el 26 d’abril.
L’Aplec anual es celebra a Ulldecona [Fig. 19] el 24 de maig sota la direcció del mestre 
Miquel Querol pel cant comú. La Coral Santa Rosalia forma grup amb la Cor Al·leluia de 
Tarragona i la Coral del Catllar.
En la primera quinzena d’agost es decideix fer un concert a l’església de Baix a Mar.
Es decideix el dia 22 per fer el concert de Santa Cecília a l’església Sant Pere Apòstol de 
Torredembarra.
A finals d’any, el director de la coral Jaume Riambau presenta la seva dimissió de l’equip 
tècnic.

1988
Ja que l’entitat celebra el seu desè aniversari es realitzen activitats commemoratives al llarg 
de l’any.[Fig. 20]

3 Coral infantil torrenca fundada l’any 1980 i dirigida als inicis per Lluís Batet i Jaume Riambau.
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Figura. 9. Figura. 9.2.

Figura. 10. Figura. 11. Figura. 11.2.

Figura. 12. Figura. 13. Figura. 12.2.
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Figura. 14. Figura. 15. Figura. 17.

Figura. 16.

Figura. 18 (1-2-3).Figura. 19.
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Figura. 17.

A principis d’any la Federació Catalana d’Entitats Corals envia uns estatuts de mostra 
perquè la Coral pugui elaborar-ne uns independentment de l’Obra Musical.
S’estableix el dia 21 de febrer per fer la calçotada de la Coral.
El cap de setmana cantant tindrà lloc els dies 5 i 6 de març sota la direcció del mestre Josep 
Prats.[Fig. 21]
El 27 de març la Coral Santa Rosalia fa un concert a Aleixar.
El diumenge 1 de maig la Coral cantarà a Roda de Berà en la trobada de cristians presidida 
pel Sr. Arquebisbe.
En la reunió del 24 de maig la Coral, per tal de fer propaganda acorda buscar la manera 
d’anunciar les actuacions pels diferents mitjans de difusió. S’aconsegueix que el concert de 
la Coral quedi inclòs en el cartell dels concerts d’estiu. S’anuncia pel dia 3 de juliol un cicle 
de concerts de Cant Coral commemoratius pel Xè aniversari de l’entitat.
Es concreten concerts: el dia 28 de maig a Vilanova i el 29 del mateix mes a Tàrrega,[Fig. 
22] on també cantarà l’Orfeó Nova Tàrrega.
L’Aplec anual de corals es duu a terme el 12 de juny a Santes Creus,[Fig. 23] el qual conclou 
amb una valoració positiva.
La Coral participa en la celebració del dia de la Música[Fig. 24] i organitza un concert 
conjunt amb la Coral Xaloc i els Grallers de la Torre a la plaça de la Vila el dia 21 de juny.
En data 9 de juliol es realitza el concert d’estiu del desè aniversari de la Coral Santa Rosalia, 
on també hi participarà la Coral Cantiga.
El dia 19 de juliol, en una reunió extraordinària, queden elaborats els Estatuts i el Reglament 
de règim intern que regiran el funcionament de la Coral Santa Rosalia com a entitat jurídica.
En commemoració del 10è aniversari de l’entitat, la Coral organitza la visita i la sol·licitud 
d’una actuació de l’Escolania de Montserrat a Torredembarra. El dia 9 d’octubre es fa una 
visita a Montserrat, però l’actuació de l’Escolania queda ajornada per més endavant. D’altra 
banda, s’organitza un viatge a Menorca [Fig. 25] pels dies 29 d’octubre a l’1 de novembre.
És cap a finals d’any quan es fa un canvi de la Junta i la seva distribució de càrrecs, d’aquesta 
manera varien els següents càrrecs: vicepresidenta serà la Maria Bozo, tresorer, secretari, 
arxiu i relacions públiques.
El dia 18 de desembre es fa un concert a Puigpelat.[Fig. 26]
L’any conclou amb una valoració positiva des del punt de vista econòmic i intern. Tot i això, 
es remarca que des de la sortida a Menorca la Coral ha fet poques actuacions fora del poble.

1989
S’estableixen els dies 18 i 19 de febrer com a cap de setmana cantant a Salou sota direcció de 
Josep Prats, aquesta activitat és organitzada per la Coral Nova Unió de Vila-seca.
L’Aplec anual és fa a Tivissa [Fig. 27] el dia 4 de juny, i el cant comú es dirigit per Modest 
Solé. La Coral Santa Rosalia forma grup amb la Coral Floc d’Alforja, el Grup Coral 
Bisbalenc i la Coral Joventuts Unides.
És aquest any quan s’accepta interpretar els cants a la Verge del Carme escrits per Mossèn 
Lluís Maria Bosch de Baix a Mar.
El dia 21 de juny, dia de la Música, la Coral pren part cantant a la plaça de la Vila. D’altra 
banda, el dia 10 de setembre, amb motiu de la Diada, s’acorda fer un concert a l’Ajuntament. 
L’onze de setembre la Coral participa al Mil·lenari de Catalunya al Camp del Barça.

Alba Lázaro Huguet
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La Coral decideix organitzar un concert de l’Orfeó Vilanoví a Torredembarra el dia 17 de 
juny.
S’estableix el dia 9 de juliol per realitzar el concert de final de curs.
En començar el nou curs es fixa el dia 6 de desembre per l’excursió de la Coral.[Fig.28] 
S’adquireixen carpetes noves per tots els cantaires. Passada la sortida anual, el dia 10 de 
desembre, s’actua a Bonastre.[Fig. 29]

1990
Es celebra el 350è aniversari de la Festa del Quadre de Santa Rosalia,[Fig. 30] d’aquesta 
manera es decideix fer un recull d’obres musicals i poètiques dedicades a la Santa i fer una 
jornada músico-literària. [Fig. 31]
S’estableixen els dies 12, 13 i 14 d’octubre per fer una sortida a Fullà, a Catalunya Nord, allí 
es realitzen visites, i és a Sant Miquel de Cuixà on es fa un concert i es participa en la missa.
A finals d’any es realitza un intercanvi amb una coral del Soleràs,[Fig.32] a les Garrigues.

1991
En iniciar l’any, es decideix fer un intercanvi amb la Coral d’Esparraguera, es realitza 
un concert el dia 20 de gener a Torredembarra, i una altra actuació el dia 24 de febrer a 
Esparraguera.
La Coral té per costum anar a cantar un dia de les festes nadalenques a les Monges (Residència 
Pere Badia). Com que aquest any no s’hi ha anat es fixa el 17 de febrer per anar-hi.
L’Aplec anual es celebra al Catllar [Fig. 33] el dia 21 d’abril i enguany és dirigit per l’Oriol 
Martorell.
La calçotada de la Coral es fa el dia 10 de març al terreny de la cantaire Lolita Morros, els 
Blocs.
En iniciar el curs al setembre, es proposen els assajos per cordes de veu d’una durada d’un 
quart d’hora. Després es fa l’assaig amb tot el grup.
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’onze de setembre la Coral cantarà peces 
tradicionals catalanes[Fig. 34] a la Plaça Mossèn Joaquim Boronat.
La sortida anual és a Navarra els dies 11, 12 i 13 d’octubre; el dia 12 es canta a l’església de 
Sant Salvador Sangüesa. En tornar de la sortida, es decideix canviar la Junta i renovar els 
càrrecs, d’aquesta manera Mossèn Anton Morell, president fins el moment, passa a ser el 
president honorífic, i ocupa el càrrec Francesc Aguilera.
Les següents actuacions de la Coral són per la Festa de la Miraculosa, participant en la 
missa, i el concert de Santa Cecília el 24 de novembre. Com cada any, la Coral Santa Rosalia 
fa el seu concert de Nadal el dia de Sant Esteve i canta en les misses de les festes de Nadal.

1992
L’any s’inicia amb diverses actuacions començant pel dia 12 de gener a Perafort i d’altra 
banda el dia 19 de gener un grup de cantaires de la Coral participa en el concert que es 
realitza al Palau Sant Jordi[Fig. 35] de Barcelona. Finalment, el dia 20 de gener es realitza 
el concert a Clarà.[Fig. 36]
És aquest any quan la Coral Santa Rosalia, per tal d’aconseguir una major elegància, decideix 
canviar l’uniforme i compra pantalons grisos per als homes i faldilles negres per les dones. 
Al llarg d’aquest l’any, la coral participa en els cants a les misses de les primeres comunions, 
i en diversos casaments [Fig. 37] a Torredembarra, Tarragona, Creixell i Lleida.
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Donada la sol·licitud per part de la Coral d’una actuació de l’Escolania de Montserrat [Fig. 
38] a Torredembarra l’any 1988, es fixa el 19 de juny a les 10 del vespre a l’església Sant Pere 
Apòstol com a data i lloc del concert. L’Escolania comunica a la Coral que aprofita aquesta 
sortida com a excursió de fi de curs, així que cap a mitjans de curs s’inicia l’organització de 
la seva estada al poble.
Amb motiu del tancament del curs, el dia 12 de juliol es realitza el concert d’estiu de la 
Coral Santa Rosalia. D’altra banda, la coral segueix cantant any rere any el dia 15 de juliol 
en la missa del Quadre de Santa Rosalia i el dia 4 de setembre en la missa de Santa Rosalia.
El dia 11 de setembre la coral actua a la Pobla de Montornès, [Fig. 39] on cobra 30000 
pessetes del Consell Comarcal.
En iniciar el nou curs, es daten els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre per la propera excursió de 
la Coral, es viatja a Santa Maria de Huerta [Fig. 40] i des d’allí es visiten diferents indrets 
com la Laguna Negra, Almazán i Sòria. El concert es realitza el diumenge 12 a les dotze 
del migdia a Calatayud.
A finals d’octubre, la Coral estableix contacte amb una coral anglesa per poder realitzar un 
intercanvi.
En data 22 de novembre es realitza el concert de Santa Cecília. [Fig. 41] Les properes 
actuacions de la Coral són: el 18 de desembre a l’Institut Comte de Rius, el 20 de desembre 
a Maspujols, el 24 de desembre participant en la missa del Gall, el 25 de desembre en la 
missa de Nadal i, com cada any, el dia 26 de desembre ja que es realitza concert el dia de 
Sant Esteve, [Fig. 42] així mateix s’aprofita per presentar el llibre sobre la història de l’orgue 
barroc de l’església sant Pere Apòstol de Torredembarra.

1993
Com a actuació nadalenca s’inicia el nou any amb una actuació el dia 10 de gener a les 
monges, l’actual residència Pere Badia.
El dia 28 de febrer es duu a terme la calçotada anual al lloc de sempre.
Ja que l’entitat celebra el seu quinzè aniversari es proposen diversos actes al llarg del curs, 
i així mateix s’acorda realitzar un Opuscle, el pròleg pot anar a càrrec del director Josep 
Prats. D’altra banda, es fa una exposició de fotografies de la coral a la Caixa Penedès, la qual 
s’inaugura el dia 6 de març a les sis de la tarda, i resta oberta el diumenge dia 7 de dotze a 
dues del migdia. Per poder portar a terme aquestes idees es varen formar unes comissions 
formades per cantaires col·laboradors.
Dins del marc d’actes de celebració del quinzè aniversari el 7 de març, a tres quarts de vuit 
del vespre a l’església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra, es duu a terme un concert 
extraordinari i es conviden tots els ex-cantaires. En aquesta actuació s’obsequia amb una 
medalla en record d’aquest acte a cada cantaire i ex-cantaire, [Fig. 43] en total han estat 111 
participants; 33 sopranos, 27 contralts, 21 tenors i 30 baixos.
El dia 28 de març es decideix fer una excursió a Montserrat, [Fig. 44] la Coral s’encarrega 
de totes les despeses.
Enguany, l’Aplec de Corals es celebra a Valls [Fig. 45] el dia 18 d’abril, i conclou amb una 
valoració positiva pel treball dinàmic i pel director Jordi Casas. Cal remarcar que la Coral 
acorda fer una carta de felicitació a la coral de Valls pel seu XXè aniversari.
Al llarg de l’any, la Coral segueix participant en casaments de cantaires de l’entitat els dies 
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20 de març, 17 d’abril i 29 de maig. [Fig. 46]
El 16 de maig la Coral Santa Rosalia canta a Castellterçol com a actuació d’intercanvi, 
d’aquesta manera la seva coral actua a Torredembarra el 20 de juny.
Com cada any, la Coral realitza el concert de Cloenda del curs del qual en una assemblea es 
diu que hauria de constar que l’ha organitzat la Coral o que formi part del cicle de concerts 
d’estiu de l’Obra Musical de l’Orgue Barroc.
És cap a principis d’octubre quan Pere Riñé deixa el càrrec de director de la Coral Santa 
Rosalia, d’aquesta manera la direcció queda en mans de Lluís Batet, així mateix Núria Batet 
s’inicia en tasques de la direcció i la tasca de vocalització queda a càrrec de Natàlia Casasús.
El concert de Santa Cecília es realitza el dia 21 de novembre, i consta d’un repertori de tres 
peces. La cançó de la barca és dirigida per Pere Riñé. Es decideix complementar l’uniforme 
femení de la Coral amb una jaqueta.
Pel mes de desembre es prepara un viatge d’un cap de setmana a Villars, allí es realitza un 
concert [Fig. 47] al voltant de les nou del vespre, i es participa en la missa del diumenge a 
dos quarts d’onze del matí.
Davant el compromís de Villars i la preparació de les peces nadalenques, es proposa assajar 
dos dies per setmana fins al Nadal. [Fig. 48]

1994
La Coral realitza una missa funeral cantada en honor a l’ex-cantaire Josep Bonan.
Amb motiu de la festa de Sant Sebastià, la Coral actua el dia 20 de gener a les dotze del 
migdia.
La calçotada anual queda datada pel dia 27 de febrer.
La Coral participa en les confirmacions del dia 6 de març a les 11 del matí i en un casament 
el 5 de març. D’altra banda el 28 de maig l’entitat actua a la Riera, i el 7 de setembre a Mont-
Roig del Camp.
El cap de setmana 15 i 16 d’octubre la Coral fa una excursió a Ripoll, [Fig. 49] i allí mateix 
es realitza un concert, tot i això l’ambient i les visites són positives.

1995
És aquest any quan es modifiquen els articles segon, sisè i setè dels Estatuts de la Coral 
Santa Rosalia aprovats el 19 de juliol de 1988.
L’Aplec de Corals es duu a terme el 30 d’abril a Tortosa, [Fig. 50] hi participaran una 
trentena de corals. Anteriorment hi ha quatre matins cantants a Vila-seca, Montblanc, 
Horta de sant Joan i Sant Carles de la Ràpita.
Aquest any la calçotada de la Coral es celebra el dia 5 de maig al terreny habitual.
Els dies 7, 14 i 21 de maig la Coral Santa Rosalia actua en les misses de celebració de la 
primera comunió a l’església Sant Pere Apòstol de Torredembarra.
El concert d’estiu per donar tancat el curs d’aquest any es realitza el 8 de juliol.
És en reprendre el curs a la tardor quan la Coral realitza un canvi en la Junta i en la seva 
distribució dels càrrecs. D’aquesta manera els únics càrrecs que canvien són el de tresorer, 
secretària, secretària adjunta, arxiu i relacions públiques.
El dia 14 d’octubre a dos quarts d’onze de la nit, es fa un concert a Ferran. En el mateix 
mes, concretament el diumenge 23, la Coral participa en la missa a Vila-rodona a través del 
Pla de la Diputació. El 29 d’octubre es fa l’excursió a Barcelona i es visita l’ajuntament, la 
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Fig. 48]- Concert de Nadal i comiat al 
Pere Riñé. Pàgina. ???????????????

Figura. 44 (1-2).

Figura. 45 (1-2).
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Figura. 50.
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Generalitat i el Museu Marítim. [Fig. 51] El dia 19 de novembre es duu a terme el concert 
en honor a Santa Cecília.
A les festes de Nadal la Coral participa en la missa del Gall, en la missa del dia de Nadal i 
fa un concert el dia de Sant Esteve, 26 de desembre.

1996
Com any rere any, la Coral, dins de la festivitat de Sant Sebastià, fa un concert a l’església 
de Clarà el dia 19 de gener al vespre. Dies més tard, es canta a l’església de la Riera. Donat 
que per l’època nadalenca es canta a les monges, s’acorda anar-hi el 28 de gener. És el 25 de 
febrer que la coral acorda fer la calçotada als Blocs.
Dins del Roda Coral [Fig. 52] 1996 es realitza un aplec de cinc corals a Constantí el dia 
17 de març.
Les properes actuacions que la Coral contempla l’any 1996 són el dia 15 de juny en la missa 
per la lleva del biberó i el dia 30 de juny en la missa d’ordenació pel Norbert Miracle, a qui 
s’acorda fer-li un regal de part de tota la Coral.
Al mes de juny s’acorda fer dos assajos a la setmana, els dimarts i els divendres.
El grup de Relacions Públiques de la Junta exposa el viatge de la Coral pels dies 12, 13 i 
14 d’octubre a Lés, a la Vall d’Aran; allí visiten diverses zones, es participa en la missa de 
Bossòst i es realitza un concert. [Fig. 53]
A encàrrec de la Caixa Manlleu, per una de les seves excursions, el 18 i 20 de novembre 
la Coral Santa Rosalia realitza dos concerts a Torredembarra. El dia 24 del mateix mes, la 
Coral participa en el concert de Santa Cecília a l’escola CEIP Antoni Roig.
El dia 22 de desembre, la Coral canta en la missa de Baix a Mar, ja que es celebren els 50 
anys d’ordenació de Mossèn Lluís. Per tancar l’any, l’entitat participa tant en la missa del 
gall, com en la missa del dia de Nadal, així mateix el dia de Sant Esteve, la Coral realitza 
el concert de Nadal [Fig. 54] i tota la recaptació que són 108.000 pessetes es destinen a 
Cáritas, per Ruanda.

1997
A inicis d’any la Coral participa en la missa de Reus el dia 12 de gener per inaugurar una 
residència d’estudiants. [Fig. 55] Més tard, el dia 16 de febrer la Coral canta a les monges a 
dos quarts d’una del migdia. El 9 de març es fa la calçotada al terreny cedit, als Blocs.
L’Aplec de Corals anual aquest any es celebra a Cambrils el 6 d’abril. D’altra banda, la 
Coral Santa Rosalia continua participant en els actes litúrgics com són les comunions i les 
confirmacions.
Les properes actuacions de la Coral són el 24 de juny a Baix a Mar donat que és Sant Joan, 
el 6 de juliol en la missa d’onze per la festa de Sor Loreto i la Coral també canta dues peces 
a les monges, el 29 de juny, ja que l’entitat fa el seu concert d’estiu i el 15 de juliol per cantar 
els “villancets” de la Festa del Quadre de Santa Rosalia. El dia 5 d’octubre la Coral canta la 
missa i tres peces més per la celebració de les Rosalies del poble.
El 12 d’octubre es fa la sortida anual de la Coral, aquest any es visita el Santuari de Núria i 
Ribes de Freser.
Com cada any, el dia 23 de novembre, la Coral realitza el concert de Santa Cecília. El dia de 
Sant Esteve es fa el concert de Nadal.
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1998
A inicis d’any, la Coral sol·licita celebrar la Roda Coral amb sis corals com a màxim, el dia 
15 de març a Torredembarra donat que l’entitat celebra el seu XXè aniversari, així mateix 
s’acorda realitzar un concert d’aniversari.
És el dia 20 de gener que la Coral realitza el concert de Sant Sebastià, a l’envelat de Clarà 
a les deu de la nit. Dies més tard, el 25 de gener, la Coral Santa Rosalia fa un concert a les 
monges. És el dia 1 de març que es celebra l’anual calçotada.
Tal i com s’havia sol·licitat, la Roda Coral 98 [Fig. 56] es celebra a Torredembarra el 15 de 
març a partir de les 6 de la tarda al Casal, amb un seguit de concerts de sis corals diferents.
El 26 de juliol la Coral Santa Rosalia realitza un concert a Creixell.
De la mateixa manera, la Coral segueix participant en els actes litúrgics com són les misses 
de Setmana Santa, les comunions, les confirmacions, la missa de Sant Joan de Baix a Mar 
i les misses del Quadre i de Festa Major, comptant també amb les misses del Gall i del dia 
de Nadal.
Dins de la celebració del XXè aniversari de l’entitat, la Coral fa una sortida el 10 de maig 
a Montserrat, [Fig. 57] allí s’obsequia al Pare Abad i la Coral canta diverses peces. Així 
mateix, tal i com s’havia acordat, la Coral realitza el concert extraordinari del XXè aniversari, 
el dia 4 de juliol. [Fig. 58]
És en iniciar el curs al setembre que es comunica que la direcció de la Coral anirà a càrrec 
de la Núria Batet fins al desembre, per baixa maternal, i del Lluís Batet i la Natàlia Casasús 
fins a final de curs.
El cap de setmana del 10 al 12 d’octubre es fa una excursió a Jaca, i es visita la ciutat i alguns 
indrets dels voltant.
Tot i que falta un any per renovar la Junta, s’acorda dissoldre-la i convocar eleccions la 
segona quinzena d’octubre, ja que les baixes donades són membres de la Junta. D’aquesta 
manera canvien els càrrecs de tresorer, secretaries, l’arxiu i relacions públiques.
Novament, el dia 22 de novembre la Coral Santa Rosalia realitza el concert en honor a 
Santa Cecília.

1999
Dins dels concerts de l’època nadalenca la Coral canta el dia 2 de gener a la Residència Pere 
Badia. El dia 10 del mateix mes la coral realitza un concert a Sarral. És el 20 de gener que a 
diferència de l’any anterior el concert de Sant Sebastià es realitza a l’església de Clarà.
Durant el curs, la Coral en una de les reunions del mes de març acorda que l’uniforme 
dels homes quedi complementat amb americanes, buscar obsequis per aquells cantaires de 
l’entitat que es casen i crear una comissió d’arxiu.
Aquest any, la Roda Coral es celebra el dia 4 de març a Montblanc, [Fig. 59] la coral hi 
assisteix. Dies més tard es celebra la calçotada anual de l’entitat. En el mes de maig, la Coral 
fa un concert a l’IES Ramon de la Torre amb motiu de la seva inauguració.
És el 10 de juliol que es celebra el concert de final de curs de la Coral Santa Rosalia. Durant 
el mes de juliol es rep la visita d’una coral francesa.
En iniciar el nou curs al setembre, hi ha un canvi en la Junta per una baixa. És en el mes 
d’octubre que es fa l’excursió anual de la Coral, enguany a la Costa Brava, es visita Roses i 
el Castell de Púbol.
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El concert de Santa Cecília es realitza durant el novembre, i en aquest mateix mes es canta 
al barri Gòtic de Barcelona. [Fig. 60]
Amb motiu del centenari del Camp del Barça la Coral hi canta el mes de desembre. Així 
mateix, en aquest mes l’entitat fa el seu concert de Nadal en el dia de Sant Esteve.

2000
El dia 8 de gener la Coral canta en un casament cobrant ja que cap d’ells forma part de la 
Coral. D’altra banda, el dia 13 de febrer es celebra un matí cantant a Torredembarra per 
tal de preparar les peces de la Roda Coral. Aquest any la calçotada anual organitzada per la 
Coral es celebra el dia 20 de febrer. La Coral Santa Rosalia participa el dia 25 de març en 
els actes d’inauguració del nou ajuntament al castell. [Fig. 61] És a mitjans de maig que hi 
ha un canvi en el càrrec de tresorer i passa a ocupar-lo el Joan Esteve.
Amb motiu dels 150 anys de Cant Coral [Fig. 62] es realitza un concert al Palau Sant Jordi, 
en el mateix mes d’abril. El proper 21 de maig la Coral Santa Rosalia assisteix a la Roda 
Coral 2000 als Pallaresos. Dies més tard, el 27 de maig, l’entitat fa un concert a Castellar 
del Vallès. [Fig. 63]
El 18 de juny es celebra a Santes Creus 2000 cantaires pel 2000, la Coral Santa Rosalia hi 
assisteix. És el diumenge 2 de juliol que es realitza el concert d’estiu [Fig.64] s’estableix un 
preu d’entrada de 500 pessetes. Per tal de concloure el curs es fa un sopar de final de curs el 
dia 7 de juliol.
En el concert de Nadal de la Coral celebrat el dia de Sant Esteve, es va realitzar la foto 
oficial de l’entitat, tot i això es decideix repetir-la a finals del mes de maig, ja que l’altra no 
va quedar prou bé.
Pel pont del Pilar la Coral organitza un viatge a San Sebastián. [Fig. 65]

2001
És a inicis d’any que la Natàlia Casasús, en nom de la Coral Xaloc, proposa la inclusió 
d’aquesta entitat com a depenent de la Coral Santa Rosalia per la utilització del NIF a 
efectes burocràtics, així mateix s’accepta aquesta sol·licitud per tots els membres de la Coral.
En aquest any, en els mesos de març i abril la Coral canta en dos casaments de cantaires de 
l’entitat. Així mateix en l’últim mes esmentat, el dia 4, concretament el Diumenge de Rams 
es realitza un concert [Fig. 66] a la Llar de Jubilats. És en el mes de maig que es decideix 
adquirir americanes pels nous cantaires de l’entitat.
Donada la celebració del centenari de La Veu del Poble, s’insta a l’Ajuntament a recuperar 
la documentació existent d’aquesta entitat. És al mes de juny que s’inaugura una exposició 
dels 100 anys de cant coral a Torredembarra, [Fig. 67] d’aquesta manera la Coral realitza 
una carta-invitació a tots els ex-cantaires de la Veu del Poble. Així mateix, s’obsequia a tots 
els ex-cantaires amb un CD de la Missa Corpus de Perosi enregistrada per la Veu del Poble 
l’any 1998 i un mocador blanc amb la impressió dels anagrames de la Veu del Poble, la Coral 
Verge Bruna, la Coral Santa Rosalia i la Coral Xaloc. La celebració del centenari de la Veu 
del Poble es realitza dins el concert d’estiu de la Coral Santa Rosalia acordat pel dia 1 de 
juliol. Passat el concert d’estiu, es fa el sopar de final de curs.
L’excursió anual de la Coral queda datada pels dies 12, 13 i 14 d’octubre i es viatja a Madrid.

2002
La Coral Santa Rosalia continua participant en la solemnització de les misses de Setmana 
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Santa, del Quadre de Santa Rosalia, de la Festa Major [Fig. 68] i de Nadal, així mateix 
segueix realitzant el concert de Sant Sebastià a Clarà.
El 24 de febrer es celebra a Torredembarra, a l’escola CEIP Antoni Roig, el Matí Cantant 
dirigit per Núria Batet i Natàlia Casasús, les peces treballades són La cançó de l’instant, El 
meu avi i El cant de la senyera.
La Coral Santa Rosalia participa en la celebració dels 50 anys d’ordenació de Mossèn Anton.
Aquest any l’entitat decideix establir uns preus per cantar en diferents actes.
La renovació de la Junta es prorroga fins a la celebració del 25è aniversari per motius 
organitzatius.
D’altra banda, dins del 25è aniversari que es celebra el 2003 es graba un CD [Fig. 69] amb 
peces que l’equip directiu decideix i també s’inclouen els gojos a Santa Rosalia i altres peces 
en el seu honor, aquest enregistrament es realitza mode concert, en dues sessions a mitjans 
del mes d’octubre. Així mateix, s’acorda encarregar el disseny al David Morlà d’una pàgina 
web de la Coral. El 20 de desembre del 2002 es duu a terme la presentació al Castell de la 
web i del CD de la Coral, [Fig. 70] és en aquest acte que la Coral actua amb un parell de 
peces.

2003
Per la celebració del 25è aniversari de la Coral Santa Rosalia, es decideix realitzar el cartell 
d’aniversari [Fig. 71] i l’opuscle, d’aquesta manera ambdues coses s’encarreguen al pintor i 
cantaire de la Coral, Joan Ciuró.
El 23 de febrer s’organitza el Matí Cantant a l’escola CEIP Antoni Roig. És durant el mes 
de març, el dia 9, que s’organitza la calçotada anual de la Coral. El dia 30 de març es celebra 
la Roda Coral al casal de Torredembarra. [Fig. 72] El dia 18 de maig es realitza una sortida 
a Montserrat, on el pare abat rep la Coral [Fig. 73] i es canta a la Mare de Déu i en la missa 
d’una del migdia.
Pel concert extraordinari d’aniversari, el 6 de juliol, que es tria una peça d’"entitat" amb 
el Pep Prats com a director convidat i una orquestra; [Fig. 74] això requereix un cap de 
setmana de treball els dies 30 de maig i 1 de juny a Santa Maria del Mar de Comarruga. En 
aquest concert la Coral Santa Rosalia canvia tot el seu uniforme i vesteix de negre amb un 
fulard vermell. El sopar de final de curs es realitza el dissabte dia 13 de juliol.
El dia 8 de novembre es celebra a Roda de Berà un matí cantant organitzat per la Federació 
Catalana d’Entitats Corals. El 22 de novembre la Coral fa el concert de Santa Cecília, i el 
23 del mateix mes que actua a Vic. [Fig. 75]
És el 28 de novembre que es fa un canvi de la Junta.

2004
A principis d’any la Coral sol·licita a l’Ajuntament la utilització de la sala d’audicions de 
l’Escola Municipal del Patronat. A inicis d’any, en una de les reunions es decideix posar 
una quota de quinze euros anuals, així mateix es remarca l’assistència en les celebracions 
religioses ja que la Coral és un cor parroquial.
En aquestes dates s’inicia el muntatge musical del concert Jesucrist Superstar, [Fig. 76] el 
qual es realitza juntament amb l’Orfeó del Vendrell el 18 de març. Tot i realitzar concerts 
amb més complexitat, la Coral Santa Rosalia continua participant en la Roda Coral, enguany 
a Vilaseca, d’aquesta manera s’organitzen matins cantants per poder assajar les peces. D’altra 
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banda, en la Catalunya Coral la Coral canta conjuntament amb l’Orfeó Vigatà i la Coral 
Renaixença de Sant Boi.
És en les dates del 15, 16 i 17 d’octubre que la Coral viatja a València.

2005
La Coral Santa Rosalia, des dels seus inicis continua participant en la solemnització de 
tots els actes litúrgics d’importància, tot i que en les reunions es debat sobre l’obligatorietat 
d’assistir als actes religiosos. En el mes de març, la Coral rep la confirmació de cessió pel 
Patronat de Cultura d’un local com a sala de reunions i d’arxiu.
El dia 7 de maig la Coral participa en un concert benèfic per mossèn Cabanyol organitzat 
per Cáritas Parroquial. [Fig. 77]
La Coral, el dia 3 de juliol, solemnitza la benedicció de les noves campanes de Santa Rosalia 
i de Sant Adrià, en aquest acte l’entitat interpreta Oh dolces campanes.
En el concert de final de curs d’estiu del dia 10 de juliol, la Coral acorda que la segona part 
serà conjunta amb la Coral Verge del Camí de Cambrils, així mateix es canta la Missa 
Alemanya de Schubert per cor, orgue i instruments. Aquest mateix concert s’interpreta a 
Cambrils i en la missa de Sant Pere a Torredembarra.[Fig. 78]
En iniciar el curs al setembre es reincorpora la Natàlia Casasús a la direcció. A principis 
d’octubre la Coral Santa Rosalia fa un concert amb una coral islandesa.
Enguany, la Coral realitza el seu viatge anual a Terol en els dies 21, 22 i 23 d’octubre.
El dia 13 de novembre la Coral Santa Rosalia participa en la Roda Coral a la Sènia amb la 
Coral Granollers i la Coral la Sènia. És durant el mateix mes que s’organitza el Catalunya 
Coral, i la Coral hi participa. En data 20 de novembre es celebra el concert de Santa Cecília. 
La Coral continua realitzant el concert de Nadal el dia de Sant Esteve. [Fig. 79]

2006
És aquest any que des del gener es prepara el concert de final de curs ja que es proposa 
realitzar-lo amb el Cor Creixent de l’Ateneu Catalònia de l’Hospitalet de Llobregat. 
D’aquesta manera, es valora la proposta de la compra de la Missa “Verge i Mare” del Llibre 
Vermell de Montserrat ja que l’adquisició d’aquesta peça és de 4350€. Finalment la Coral 
l’adquireix, i s’interpreta el 21 de maig a Collblanc a l’església de Sant Ramon Nonat i el 
27 de maig juntament amb la coral de Villars. Així mateix, el concert d’estiu consta de dues 
parts, en la primera es canten Obres de l’Oltra i en la segona la Missa “Verge i Mare” del 
Llibre Vermell de Montserrat. [Fig. 80]
Cap a finals d’any es debat rebre classes de cant, es remarca que l’entitat és una Coral 
amateur i no professional.

2007
Aquest any el concert de final de curs d’estiu es realitza el 31 de juliol, consta de pianista, 
solistes i la Coral. Aquest concert d’estiu consta de dues parts, en la primera s’interpreten 
sis peces a capella, i en la segona “12 Cançons tradicionals catalanes per cor mixt i piano” 
de Manuel Oltra. [Fig. 81] En aquest concert col·laboren un pianista, el Josep Prats com a 
director del concert i de L’Esbart de Santa Tecla de Tarragona tres solistes.
A inicis de novembre, hi ha un canvi de direcció, la Núria Batet deixa el càrrec i l’ocupa la 
Natàlia Casasús. És el 4 de novembre al casal municipal de Torredembarra que la Coral 
Santa Rosalia participa en Catalunya Canta [Fig. 82] juntament amb la Coral Baluerm de 
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Barcelona i la Coral de Fraga. Totes les corals interpreten tres cants comuns que són; El 
Cant de la vesprada i adéu, Hi havia un temps i El Rossinyol.
Donat que la Coral Santa Rosalia celebra el seu 30è aniversari, en el concert de Nadal canta 
el Magnificat de Vivaldi conjuntament amb el Cor de la Federació de Farmacèutics de 
Barcelona, l’orquestra Càmera Musical del Camp de Tarragona i dos solistes.

2008
Durant l’estiu la Coral realitza un viatge a Roma, ja que l’entitat celebra el seu 30è aniversari.
[Fig. 83]

2009
A inics d’any es realitza un augment en la quota i queda en 30€ anuals ja que la directora 
actual, la Natàlia Casasús, és professional.
D’altra banda es realitzen canvis en la junta i es sol·liciten els balcons de l’església com a 
arxiu de l’entitat.
Per tal de renovar el repertori en els actes litúrgics, la Coral estrena noves peces durant la 
Setmana Santa. És en l’època de primavera que la Coral participa en la Roda Coral.
En el concert d’estiu [Fig. 84] es canten cançons espirituals negres, d’aquesta manera la 
Coral fa un canvi d’estil en el seu repertori i en el vestuari, així mateix, s’aprofita aquest acte 
per fer el comiat a la Núria Batet.
El 18 d’octubre, la Coral Santa Rosalia participa en la Catalunya Coral celebrat a Argentona.
Aquest any, per Nadal, la Coral Santa Rosalia realitza la Missa de la Coronació de Mozart 
juntament amb l’orquestra Camera Musicae, quatre solistes i Tomàs Grau com a director 
convidat, la primera part interpretada per l’orquestra i la segona part la Coral Santa Rosalia. 
[Fig. 85]

2010
En iniciar l’any, la Coral torna a interpretar la Missa de Coronació de Mozart, el diumenge 
17 a l’església de Vimbodí.
Aquest curs, és el 28 de febrer que es celebra la calçotada anual de la Coral.
És el dia 11 de setembre, per la Diada Nacional de Catalunya que la Coral participa [Fig. 
86] amb unes peces de música catalana clàssica, sardanes i peces de la Nova Cançó a l’acte 
organitzat per l’Ajuntament de Torredembarra.

2011
Durant el mes de febrer s’assagen quatre cançons noves per incorporar-les al repertori de les 
misses i de Setmana Santa. Així mateix, s’acorda passar llista a cada assaig per poder tenir 
controlada l’assistència.
La Coral realitza una excursió a Barcelona d’un dia per visitar el Palau de la Música, la 
Sagrada Família i altres monuments.
En data 4 de juliol es realitza el concert d’estiu[vídeo3] amb un repertori basat en cors 
d’òpera i cors de sarsuela. [Fig. 87]

2012
En el mes de gener s’exposa un nou repertori de Setmana Santa, així mateix es planteja 
l’assaig per cordes els dimecres.
Enguany, és el 29 de juny que es fa el concert d’estiu sota el títol Cançons de la mar, [Fig. 88] 

Alba Lázaro Huguet
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per tal de regular l’aforament el cost de l’entrada és de 5€. És d’ara en endavant que la Coral 
treballa l’escenografia, d’aquesta manera en aquest concert l’escenari consta d’un ambient, 
d’una decoració i d’un vestuari d’estil mariner.
Cap a mitjans de novembre es fa la renovació de la Junta. D’altra banda, s’adapten els 
nous Estatuts a la nova legislació vigent i la presentació al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Tarragona.

2013
La Coral obre l’any amb una previsió d’actes del curs ja que l’entitat celebra el seu 35è 
aniversari. D’aquesta manera aquest curs es participa en la Trobada de corals. [Fig. 89]
Pel concert d’estiu la Coral Santa Rosalia opta per un repertori basat en la Nova Cançó, [Fig. 
90] i es realitza juntament amb el Cor Alegro, orquestra i ballarins. Així mateix, l’uniforme 
per l’actuació consta de pantalons negres i brusa o camisa de color.
Aquest any, per l’èxit obtingut al Nadal de l’any 2009, la Coral Santa Rosalia reinterpreta 
la Missa de la Coronació de Mozart com a concert de Nadal.[Fig. 91] Aquest concert es 
realitza els dies 27 i 30 de desembre a l’església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra.

2014
Després dels dos concerts de Nadal la Coral Santa Rosalia actua amb el mateix repertori, la 
Missa de Coronació de Mozart, el dia 3 de gener al casal de Creixell però aquesta vegada 
com a concert d’any nou. Donat que el 35è aniversari de la Coral es celebra durant el curs 
2013-2014, la Coral és convidada a solemnitzar la Missa retransmesa per TV2.[Fig. 92] És 
a inicis d’any que la Coral fa un concert a la biblioteca Mestra Maria Antònia amb motiu 
del seu 5è aniversari.
És el 21 de febrer que es fa una renovació de la Junta.
Aquest any, el concert d’estiu porta per nom “El musical al cor, de Broadway a Barcelona”, 
[Fig. 93] d’aquesta manera el repertori consta d’obres incloses en musicals, els quals són; The 
sound of the music, The phantom of the opera, Evita, Jesus Christ Superstar, Cats, West 
side story, Mamma Mia, Hair, Mar i Cel i Les Misérables. En aquest concert a banda de 
constar d’una escenografia, els cantaires ja realitzen coreografies en certes peces.

2015
A inicis d’any es decideix realitzar una ampliació del repertori de les misses amb noves peces. 
Al gener sorgeixen tres possibles concerts a la Pobla, Vespella i l’Arboç amb el repertori de 
El musical al cor, de Broadway a Barcelona.
Durant els dies 6, 7 i 8 de març arriba a Torredembarra una coral de Villars els components 
de la qual s’han d’acollir en cases de cantaires de la Coral Santa Rosalia. Per tal de poder unir 
les dues corals es celebra la calçotada de la Coral el mateix dia 8.
El concert d’estiu titulat Cançons i llegendes[Fig. 94] es basa en cançons tradicionals 
catalanes, sardanes i havaneres, d’aquesta manera el repertori contempla: La calma de la 
mar, Cançó de faroner, Amor Mariner, La reina del placer, El noi de les xarxes, La carta de 
navegar, L’Empordà, Marinada, El canó de Palamós, La bella Lola, La gavina, La xalana, Si 
jo fos pescador i El meu avi. Tot i això, el concert també va lligat d’uns textos els quals els 
llegeix un actor, d’una escenografia i d’un vestuari de colors bruns.
També és al llarg d’aquest any que la Coral realitza diversos concerts: El musical al cor, de 
Broadway a Barcelona a Valls, a Tarragona per Mans Unides, i a Riudoms i Lleida.
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El concert de Nadal porta per nom “Nadal, llum i misteri”, [Fig. 95] i és una cantata 
composta per Francesc Vila i amb el text de Joan Farràs per a cor mixt, solista i piano.

2016
A inicis d’any en una assemblea de la Coral es decideix augmentar la quota a 60€ per càpita 
anuals, també es proposa fer un cançoner per a les calçotades. És dies més tard que ja es 
comença a assajar el repertori del concert d’estiu.
El 7 de maig la Coral Santa Rosalia fa un concert a Vilanova i la Geltrú amb peces de 
música sacra, tant en llatí com en anglès, i cançons del concert d’estiu encara no estrenades.
En els dies 1, 2 i 3 de juliol la Coral realitza un viatge a Villars, poble d’agermanament 
amb Torredembarra, allí es realitza un concert el dissabte amb peces tradicionals catalanes, 
cançons del concert d’estiu encara per realitzar i dos cants comuns, El cant dels ocells i 
L’enfant au tambour, amb la coral de Villars. [Fig.96]
Donat que en la primera setmana de juliol es viatja a Villars, el concert d’estiu es realitza el 
dia 27 de juliol, aquest any porta per títol “Un concert de cine” i simula l’entrega d’Oscars a 
bandes sonores de pel·lícules, [Fig. 97] d’aquesta manera l’escenografia consta de decoració 
dins i fora del recinte, d’actors i de coreografies, tanmateix els cantaires vesteixen amb 
uniforme negre i mocador daurat i les cantaires amb vestit negre i collars iguals. Les peces 
interpretades són les músiques de pel·lícules premiades com són: Èxode, Desayuno con 
diamantes, West side story, Sonrisas y lágrimas, Los chicos del coro, El mago de Oz, Mary 
Poppins, La Ventafocs, Bella i bèstia, El rey León i Frozen.
El dia 11 de setembre la Coral solemnitza la missa de benvinguda a mossèn Esteso. El dia 
16 de setembre la Coral solemnitza la missa del Santíssim Sacrament a Creixell. D’altra 
banda, el dia 8 d’octubre es fa un concert a Riudoms.
En data 19 de novembre la Coral Santa Rosalia, l’Orfeó Vilanoví, l’Escola Municipal de 
Música de Torredembarra i músics locals participen en el concert de Santa Cecília a benefici 
de Càritas. [Fig. 98]
És a inicis d’estiu que la direcció de la Coral encarrega a l’Albert Solé Galí, un compositor 
del Vendrell, una missa brevis a Santa Rosalia, per a cor mixte, tres gralles en B"bemol" i 
orgue. El concert de Nadal [Fig. 99] consta de dues parts, la primera on s’interpreta des del 
cor la Missa Brevis a Santa Rosalia, i la segona on es canten cançons nadalenques en anglès, 
llatí i català.

2017
A principis d’any la Coral continua anant a cantar a la Residència Pere Badia [Fig. 100] 
cançons conegudes com Joia en el món, El noi de la mare, Escolteu els àngels canten, Dotze 
van tocant i d’altres realitzades pel concert de Nadal com Deck the hole i White Christmas. 
És dies més tard que la Coral fa un concert a Clarà per Sant Sebastià.[Fig. 101]
El dia 26 de febrer, la Coral Santa Rosalia solemnitza la missa a Sarral i després realitza un 
concert allí mateix.[Fig. 102]
Donat l’èxit de l’obra escrita pel compositor Albert Solé, la direcció encarrega una peça per 
cor i poble, així mateix, per Setmana Santa s’estrena la nova peça: Jesús, pa de vida.
El dia 3 de juny la Coral participa en el memorial d’Esteve Cañellas Margalló [Fig. 103] 
amb el Cant dels Segadors, El rossinyol i Sant Joan. El dia següent, 4 de juny, es solemnitza 
la missa de Pentecosta, com els darrers anys.

Alba Lázaro Huguet
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El dia 7 de juliol la Coral fa el seu concert d’estiu, a l’església Sant Pere Apòstol de 
Torredembarra, enguany el concert porta per nom “La Bella Itàlia” [Fig. 104] i hi prenen 
part tres solistes: una soprano, una mezzosoprano i un tenor. El repertori està format per 
obres de Rossini, Donizetti, Bellini i Verdi. [vídeo6] Així mateix, el concert consta d’una 
escenografia, d’una història narrada per un actor, de coreografies i de vestuari d’època.
Després de la festa del Quadre de Santa Rosalia, on la Coral també hi pren part, es fa un 
concert al Vendrell [Fig. 105], el dia 26 de juliol, conjuntament amb la coral d’allà amb el 
repertori de la Missa Brevis a Santa Rosalia i Jesús, pa de vida; ambdues peces composades 
per l’Albert Solé Galí.
El dia de la Festa Major de Torredembarra, dia 4 de setembre, la Coral interpreta la Missa 
Brevis a Santa Rosalia juntament amb les gralles i l’orgue.
El dia 17 de setembre la Coral solemnitza la missa a Creixell [Fig. 106] i en data 13 d’octubre 
fa un concert a favor de Càritas a Torredembarra.
En iniciar el curs, la Junta es reuneix per valorar les activitats que es realitzaran ja que 
enguany és el 40è aniversari de la Coral, per això es concreta el concert de Nadal amb data 
de 29 de desembre i s’acorda no participar en el concert de santa Cecília. Altres actes que 
es preparen per l’aniversari són: una sortida a Montserrat per al 4 de març, un concert l’11 
de març en commemoració a la primera actuació de la Coral amb prèvia missa dedicada 
a l’entitat, el concert del 40è aniversari en els dies 7 i 8 de juliol i un viatge a Praga durant 
l’Advent de l’any 2018. A més, es distribueixen altres detalls com la realització de punts de 
llibres a càrrec del Joan Cuiró i pins a càrrec de la Cristina Riambau. És en aquesta reunió 
que es data la calçotada anual de la Coral pel 25 de febrer.

2.3. Comentari del buidatge del llibre d’actes.
Si bé és veritat que aquest buidatge no reflecteix exactament tots els 

actes, sortides, acords o diferents disposicions per part de la Coral (algunes 
de les previsions que queden escrites al llibre d’actes no es van realitzar), 
sí que ens és d’una gran vàlua per entendre el dia a dia d’una entitat d’un 
poble, que va néixer sense cap interès per a guanyar-se la vida, sinó amb un 
interès en comú: el gaudir del cant. En els seus inicis, cant religiós i després 
un cant que abraçaria des d’una sardana a una cançó de Broadway.

Ens queda ben clar que al llarg dels anys i de forma ininterrompuda, la 
Coral ha participat en les celebracions litúrgiques de la parròquia de sant 
Pere Apòstol i de les altres parròquies del poble, la de sant Joan de Baix a 
Mar i la de sant Sebastià de Clarà. Cal constatar que fins el 2005, el rector 
cedia els locals per tal de fer els assajos. El fet que es canviés a un local 
municipal, suposava una major comoditat (calefacció, per exemple).

També és curiós l’aparició de punts de l’ordre del dia referint-se a 
l’uniforme dels seus membres. Al llarg d’aquests quasi quaranta anys s’ha 
anat canviant.

Alba Lázaro Huguet
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En un moment determinat la Coral creu necessari fer uns estatuts. Més 
endavant s’incorpora el pagament de quotes per part dels cantaires.

Un dels dies fixos de cant coral és tant el dia de santa Cecília, patrona 
de la música, com el concert el dia de sant Esteve.

Alguns concerts que fa la Coral són a benefici de Càrites, Mans Unides 
o per a Ruanda (país en el qual hi va haver un sacerdot, mossèn Cabayol, de 
l’arquebisbat de Tarragona).

Gràcies a la Coral Santa Rosalia, Torredembarra ha tingut el luxe de 
sentir les veus de l’Escolania de Montserrat.

També ha fet present els seus cants en moltes diades de l’11 de setembre. 
Així mateix, en la inauguració de l’Institut Ramon de la Torre també hi va 
participar.

En definitiva, la Coral ha estat i és una entitat del poble i que ha tingut 
molts contactes amb les corals dels pobles veïns. També ha portat en més 
d’una ocasió els seus cants a la vila agermanada amb Torredembarra, Villars 
(França).

Per acabar aquest comentari, sabem que, a través de les actes de l’entitat, 
es donava molta importància a la convivència entre els seus membres. Així 
ens ho demostra el neguit per posar data de la calçotada que es fa cada any 
i la sortida anual que la Coral fa, i que, al mateix temps, aprofita per fer uns 
concerts.

3. REPERTORI DEL CICLE LITÚRGIC.
3.1. Repertori de Nadal.
Títol     Text   Música
Adeste fideles.
All things bright and beautiful.
Deck the halls.
Dona nobis pacem.
El noi de la mare.
Escolteu! Els àngels canten!
Et incarnatus est.
Glòria; Àngels de la glòria.
Joia en el món.
Les 12 van tocant.
Oi Bethleem!
Santa nit.
White Christmas.

Himne llatí
John Rutter
Tradicional anglesa
Cànon tradicional
Tradicional catalana
Felix Mendelssohn
(desconegut)
Tradicional francesa
Artur Martorell 
Tradicional catalana
J. Antonio Donostia
Artur Martorell
Irving Berling

J. Gelineau
John Rutter
Tradicional anglesa
W. Amadeus Mozart
E. Cervera
Felix Mendelssohn
(desconegut)
M. Oltra
G. F. Haendel
Francesc Pagès
J. Antonio Donostia
Franz Gruber
Tradicional anglesa
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Crist es feu per nosaltres.
Crist ha ressuscitat.
El vespre abans.
Et incarnatus est.
Hem begut, Senyor, la teva copa.
Hi eres tu?.
Jesús en creu.
Les meves mans i els meus 
peus han foradat.
L'últim sopar.
O Jesu Christe.
On hi ha veritable amor.
Pange lingua (tantum ergo).
Pare confio el meu alè a les 
vostres mans.
Poble meu.
Regina Celi Letare.
Stabat Mater.

Cantoral de Missa Dominical, 282
Cantoral de Missa Dominical, 561
Cantoral de Missa Dominical, 354

(desconegut)
A. Lloyd Webber

-
-

- 
-
-

Cantoral de Missa Dominical, 344
Cantoral de Missa Dominical, 359

- 
Cantoral de Missa Dominical

(desconegut)
(desconegut)

R.F. Ynera
A. Pérez Moya  
Irineu Segarra

A. Lloyd Webber
J. Vam Berchem

Gregori Estrada 

Gregor Aichinger
Z. Kodaly

3.2. Repertori de Setmana Santa.
Títol     Text   Música

3.3. Repertori de Pasqua
Títol    Text   Música
Dona nobis pacem.
I will sing with the spirit.

Laudate Dominum.
Misericordias Domini.
O sacrum convivium.
Regina Celi Letare
(a cuatro voces mixtas).
Virolai.

Cànon tradicional
Cita bíblica 
(1 Corintis 14-15)
W. Amadeus Mozart
Salm 89, 118 i 136
Tomàs d’Aquino
(desconegut)

 Jacint Verdaguer

W. Amadeus Mozart
John Rutter

J. Vila i Casañas
Henry Jan Botor
D. Bartolucci
Gregor Aichinger

J. Rodoreda i Santigós
3.4. Repertori de Festa del Quadre de Santa Rosalia i 
de Festa Major.
Títol     Text   Música
Gaduale in festa beata Rosalia.
Glòria i honor a Santa Rosalia. 
Goigs a llaor de Santa Rosalia 
de Palerm. 
Himne a Santa Rosalia. 
Missa Brevis a Santa Rosalia. 
Oh Santa Rosalia.Càntic a 
Santa Rosalia ( V i l l ance t s ).

Carles Ferrari Ginarelli.
(desconegut)

Mn Joaquim Boronat
Carles Ferrari

(desconegut)
Albert Solé Galí

Mn. Lluís Bosch
Antonio Ruano

Carles Ferrari

Joaquim Fortuny

Alba Lázaro Huguet
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3.5. Repertori de tot l’any.
Títol         Text   Música
Cantate Domino.
Crist és el Senyor.
Dona nobis pacem.
I will sing with the spirit.
Jesús, el pa de vida.
Laudate Dominum.
Misericordias Domini. 
O sacrum convivium.
O salutaris hostia.
Sou vós, Senyor el pa del cel.
The Lord bless you and 
keep you.

(desconegut)
(desconegut)
Cànon tradicional 
John Rutter
Cita bíblica( Joan 6, 54-56)
W. Amadeus Mozart
Salm 89, 118 i 136
Tomàs d’Aquino
St. Thomas Aquinas

Cantoral de Missa Dominical, 350

Cita bíblica ( 6 ,  v . 2 4 )

G. Ottavio Pitoni
Markus Wittal
Marco Voli
John Rutter
Albert Solé
J. Vila i Casañas
Henry Jan Botor
D. Bartolucci
C. François Gounod

John Rutter
3.6. Missa Verge i Mare del Llibre Vermell de 
Montserrat.

El Llibre Vermell de Montserrat és un venerable còdex manuscrit anònim 
del segle XIV que constitueix un dels pilars de la música medieval ja 

que conté cants i danses dels pelegrins, els quals en l’Edat Mitjana pujaven 
a Montserrat. El contingut d’aquesta obra és de gran varietat donat que es 
composa de temes teològics i de caire més general, així mateix cal remarcar 
que els cants són en llengua catalana, occitana i llatina.

La Missa “Verge i Mare” és un recull d’adaptacions realitzat per Oriol 
Martorell a partir dels càntics que formen el Llibre Vermell de Montserrat.
Així aquesta peça vol establir un lligam amb la tradició musical catalana 
i alhora ser un homenatge. L’adaptador musical de la missa reitera que a 
ser possible caldria cantar-la sempre “a cappella”, tot i això també pot ser 
acompanyada amb orgue o instruments de fusta o metall.

La Missa “Verge i Mare” té diverses formes d’execució determinades en 
el seu inici, a més consta d’anotacions vocàliques i instrumentals. Aquesta 
peça musical es composa de quatre càntics on a cadascun d’ells especifica 
l’obra a partir de la qual s’ha fet l’adaptació: la Lletania (Laudemus Virginem 
/ Splendens ceptigera), l’Himne de lloança (Cunctl slmus), Sant, sant, sant! 
(Marlam matrem) i la Lletania de la fracció (Mariam matrem).

Fou l’any 2006 que la Coral adquirí la Missa “Verge i Mare” del Llibre 
Vermell de Montserrat, pel preu de 4350€. Va ser interpretada el 21 de maig 
a Collblanc i a Torredembarra en el concert d’estiu d’aquest mateix any.
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4. ANÀLISI DE CONCERTS.
4.1. Concert de la presentació de la Coral Santa 
Rosalia al 1978.

El dia 11 de març de 1978 a les 10 de la nit al Saló d’Actes de la Caixa 
d’Estalvis Provincial de Tarragona, l’actual Cal Maiam, es realitza el 

concert polifònic de la presentació de la Coral Santa Rosalia dirigida pel 
Pere Riñé Marquès, aquest mateix concert es reinterpreta el següent dia, el 
12 de març a les 6 de la tarda.

El concert de presentació de la Coral s’interpretà en dues parts, on es 
cantaren 18 peces que foren tradicionals catalanes, sardanes i cants litúrgics

Les peces interpretades en la primera part van ser: El cant de la Senyera 
de Ll. Millet, Vos sou Senyor de J. S. Bach, Rosa de bardissa de H. Werner, 
Primavera de R. Schumann, Muntanyes regalades de M. Oltra, Hi eres tu? 
De R. F. Ynera, Tot baixant per la drecera de F. Gluck, Oh Jesu Christe de 
J. Van Berchem, Al vent de Raimon.

I els cants de la segona part van ser: Dindirindin anònim del S. XVI, 
Cançó de bressol de J. Brahms, El primer bri de R. Schumann, Ave Maria 
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de T. L. de Victòria, Muntanyes de Canigó de Nadal Puig, Oh testa lacerada 
de J. S. Bach, La sardana de les monges de E. Morera, Cantem alegres al 
Senyor de J. S. Bach i Plomes al vent de F. Vila.

4.2. Concert d’estiu del 1997.

El 29 de juny de 1997 la Coral 
Santa Rosalia, en aquell moment 

dirigida per la Núria Batet Miracle 
i pel Lluís Batet Sagués, realitza 
el seu concert d’estiu on també es 
commemora el segon centenari del 
naixement de F. Schubert.

El concert es compon de 
dues parts i s’interpreten obres de 
Franz Schubert, tot i que també 

altres de catalanes, italianes, israelianes, escandinaves, cubanes, argentines 
i mallorquines. A més, algunes peces són acompanyades al piano per la 
Montserrat Miracle.

En la primera part del concert es canta Senyor Sant Jordi, poema de S. 
Espriu i harmonitzat per F. Vila, La nit de F. Schubert, Comiat al bosc de 
F. Mendelssohn, Trist tinc el cor d’O. Lassus, És bell de veure Fyl·lis de J. 
Farmer, Il bianco e dolce cigno de J. Arcadelt, Ave verum d’E. Eldgar i el 
Motetto de G. Rossini.

En la segona part s’interpreta Shalom aleichem, harmonitzada per G. 
Aldemà, Sense vent, harmonitzada per G. Deutschmann, Dulce embeleso 
d’E. Delfin, Allá va un encobijado d’A. Arvelo i A. Lauro, Una dona llarga 
i prima, harmonitzada per B. Bibiloni, Ton pare no té nas, harmonitzada 
per B. Bibiloni, La calma de la mar harmonitzada per E. Ribó i amb Carles 
Gibert de solista i La font de l’albera d’E. Morera.

4.3. Concert de Nadal del 
2016.

El dijous 29 de desembre a les 
9 del vespre, la Coral Santa 

Rosalia, dirigida per Natàlia Casasús 
i Jordi Boltà, fa el seu concert de 
Nadal a l’església parroquial de Sant 
Pere Apòstol de Torredembarra.
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Aquest concert consta de dues parts, en la primera part s’interpreta la 
Missa brevis a Santa Rosalia per a cor mixte, tres gralles en Si bemol obra 
escrita per Albert Solé Galí i encarregada per la Coral Santa Rosalia i els 
Grallers de la Torre. D’aquesta manera, és interpretada des del cor de l’església 
i acompanyada per la Montserrat Miracle a l’orgue i el David Morlà, l’Anna 
Flores i el Raül Flores amb les gralles.

La segona part del concert s’inicia amb Lo, how a rose on els cantaires 
baixen del cor amb espelmes a les mans i cantant la peça. A més, és 
acompanyada per Siscu Aguilera a la bateria, Joan Manel Margalef al trombó 
i Francesc d’Assís Pagès al piano, interpretant White Christmas d’I. Berling, 
Blessings of the season de Jay Althouse, Let it Snow de S. Cahn, I bring you 
good news de Lloyd Larson i Christmas festival de Leroy Anderson.
4.4. Concert d’estiu del 2017.

La Coral Santa Rosalia, en el moment dirigida per Natàlia Casasús i 
Jordi Boltà, pel seu concert d’estiu del 2017 pren per inspiració Itàlia, 

donant lloc al concert de La bella Itàlia 
interpretant cançons italianes des de 
Rossini fins a Verdi. El concert d’estiu es 
realitza el divendres 7 de juliol a les 10 
del vespre a l’església Sant Pere Apòstol 
de Torredembarra.

El concert d’estiu és acompanyat per 
Jordi Soler al piano, Joan Gibert com a 
actor que fa de Giovanni, un cuiner italià, 
i tres solistes; Alba Fortuny com a soprano, 
Assumpta Cumí com a mezzosoprano i 
Carles Prat com a tenor.

El concert gira entorn a la celebració 
del dia de Santa Rosalia, el dia de la 
Santutzza, a la ciutat de Palerm. Així 
que la Coral es trobarà al restaurant 

d’en Giovanni qui anirà revivint el seu passat i d’aquesta manera donant 
pas a les diverses cançons. A més també apareixen els solistes els quals 
desenvoluparan una història paral·lela a la d’en Giovanni.

En el concert de La bella Itàlia les cançons interpretades van ser el 
Motetto. Salve, o Vergine Maria, obra interpretada des de la capella de 
Santa Rosalia, Il Carnevale di Venezia, La regata veneziana, Il Gondolieri, 

Alba Lázaro Huguet
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La pesca, Quartetto pastorale, Com’e gentil, 
Duetto buffi di due gatti, Una voce poco fa, Casta 
Diva, Va pensiero de Nabuco, Cor de gitanos de 
Il trobatore i el Brindis de la Traviata.

5. DIRECCIÓ.
5.1. Pere Riñé i Marquès.

Neix l’any 1925 a Torredembarra. 
Al llarg de la seva vida realitza 

estudis de cant i cursos musicals 
de direcció. És al 1978 que a 
Torredembarra amb la idea de seguir 
el relleu musical que havia deixat 
la Coral Verge Bruna, ell i altres 
persones que participaven en els cants 
de la Parròquia Sant Pere Apòstol de 
Torredembarra, es forma la Coral 

Santa Rosalia i ell esdevé director i té ajuda per part del Jaume Riambau. 
És amb el Pere Riñé quan la Coral va augmentant en nombre fins arribar 
a la cinquantena de cantaires i a part de solemnitzar les festes litúrgiques a 
Torredembarra, participa en esdeveniments per arreu de Catalunya i fins i 
tot a França. L’any 1993 deixa el càrrec de director i l’agafa el Lluís Batet.
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5.2. Lluís Batet i Sagués

Neix l’any 1940. S’inicia en el món musical als set anys estudiant solfeig 
i piano a les Monges de Torredembarra.

Als onze aprèn a tocar el violí i als catorze el saxofon. Als 18 anys 
forma banda musical, l’orquestra Savoy. Hi formarà part fins l’any 1968. Al 
Conservatori municipal de Barcelona realitza sis cursos de solfeig i teoria 
i sis cursos més de saxofon i clarinet. L’any 1980 inicia cursos de direcció 
coral a Cervera i a la Selva del Camp.

D’altra banda, juntament amb el Jaume Riambau funden la Coral 
Xaloc, i hi esdevenen directors. Conjuntament amb el Pere Riñé i el Jaume 

Riambau cursa dos anys d’estudis 
musicals amb el Manuel Cabero.

Al 1978, és un dels membres 
fundadors de la Coral Santa Rosalia. 
Quinze anys després, esdevé director 
juntament amb la seva filla, Núria 
Batet, que realitza tasques directives.

5.3. Núria Batet Miracle.

Neix a Torredembarra l’any 1971. Comença els seus estudis musicals a 
l’edat de sis anys, de la mà de la seva mare. Més tard entra com a alumna 

oficial de piano al Conservatori Professional de Música de Tarragona, 
amb la professora Núria Desclòs. Després d’iniciar-se a la pràctica del 
piano, sobretot com a pianista acompanyant, decideix diversificar les seves 
activitats musicals i començar a dirigir. Per aquesta raó realitza estudis de 
direcció coral amb Manel Cabero, Josep Prats, Xavier Sans, Lluís Vila, 
Enrique Azurza i Néstor Andrenacci. Ha format part de l’equip directiu 
de la Coral Xaloc i ha estat directora de la Societat Coral l’Àncora de 

Tarragona.
L’any 1993 s’inicia en tasques de 

direcció de la Coral Santa Rosalia, 
així mateix al setembre del 1998 la 
direcció recau en mans seves fins al 
desembre per baixa maternal.

Alba Lázaro Huguet
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5.4. Natàlia Casasús Magriñà.

Nascuda a Torredembarra, inicia els estudis de cant amb el baríton 
barceloní Josep Ferrer i Auxan. Finalitza el Grau Mig de Cant al 

Conservatori Professional de Música de la Diputació de Tarragona amb 
Menció d’Honor en aquesta especialitat. Realitza els estudis superiors 
de cant amb Carme Bustamante al Conservatori Superior de Música del 
Liceu de Barcelona i actualment continua perfeccionant-se amb la mezzo-
soprano Margarida Lladó, ha rebut màster-classes de la soprano Mª Dolors 
Aldea, d’Ana Luïsa Chova, de Maty Pinkas i de Mitsuko Shirai.

Paral·lelament als estudis de cant, ha realitzat estudis de Direcció Coral 
amb mestres com Josep Prats, Xavier Sans, Montserrat Ríos, Josep i Lluís 

Vila, Alain Langrée i Johan Duijck. 
Ha dirigit diverses formacions com 
la Coral de la Federació Farmacèutica 
de Barcelona, la Coral de la Facultat 
de Farmàcia, la Coral Abertis, també 
de Barcelona, l'Orfeó Parroquial del 
Vendrell i, actualment, la Coral Santa 
Rosalia de Torredembarra, des de l’any 
1993 quan s’inicià amb les tasques de 
vocalització fins arribar a agafar el 

càrrec de directora que ara comparteix amb Jordi Boltà.
La seva activitat com a solista és molt variada dedicant-se especialment 

a l’oratori Litaniae lauretanae de W. A. Mozart, Gloria i Magnificat de A. 
Vivaldi, Missa Sti. Joannis de Deo de J. Haydn, Missa de la Coronació de W. 
A. Mozart, Llibre Vermell de Montserrat, Israel in Egypt de G.F. Handel i al 
recital de Lied, cançó francesa i cançó catalana. Des de l’any 2004 forma part 
del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i és professora de cant a 
l’Escola Municipal de Música “Pau Casals” del Vendrell.

5.5. Jordi Boltà Gil.

Nascut a Sant Vicenç dels Horts, realitzà els estudis musicals de Grau 
Mitjà de Cant al Conservatori Professional Música de Manresa 

(2004) on estudià amb la mezzo-soprano Margarida Lladó amb qui 
continua perfeccionant-se. Ha rebut classes de Xavier Torra i màster-
classes de Cristina Miatello, Dolors Aldea, Ana Luisa Chova, Mitsuko 
Shirai i Francisco Poyato.
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Compagina la direcció coral, la 
docència musical i l’activitat com 
a cantant solista en el registre de 
baríton. És fundador del 4x4sextet, 
format per un quartet vocal i 
dues pianistes, i ha col·laborat en 
nombroses ocasions amb el Cor de 
Cambra del Palau de la Música i 
altres cors professionals.

Actualment dirigeix la Coral del Parc (formada per treballadors de les 
empreses Saba i Cellnex Telecom), la Coral de la Federació Farmacèutica 
de Barcelona i la Coral Santa Rosalia de Torredembarra juntament amb 
Natàlia Casasús.

6. ENTREVISTES.
6.1. Montserrat Miracle Arahuete.
Membre fundadora de la Coral Santa Rosalia i organista de l ’església
-Com vas arribar a formar part de la Coral Santa Rosalia?

Tot va començar quan uns quants cantaires de l’antiga Coral Verge Bruna 
ens ajuntàvem per cantar en les misses de Nadal, així que va arribar un 
moment que vam decidir mantenir-ho i formar una coral. Vaig ser una de 
les membres fundadores de la Coral Santa Rosalia.

-Per què mai vas arribar a agafar la direcció tot i que en realitzaves diverses 
tasques?

Dirigir com a tasca, no m’ha agradat mai, tot i això havia fet algun curs de 
direcció coral, però crec que per dirigir bé s’ha de tenir molta pràctica i en 
aquella època jo tenia altres obligacions, i a més hi havia altres persones 
que podien fer-ho molt millor que jo com el Pere Riñé o el Lluís Batet 
que ja havien fet més cursos de direcció. A més, depenent de la peça 

havia de tocar l’orgue o el piano, així 
que tampoc no podia dirigir la Coral, 
tot i que ajudava en certes tasques de 
direcció com en els assajos per cordes 
on m’encarregava de les contralts.
-Què és el que t’anima a continuar 
formant part de la Coral?
Primer de tot perquè és una entitat 
que l’he vist créixer, també perquè hi 
gaudeixo cantant i el caliu que s’hi 

Alba Lázaro Huguet
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viu entre les persones és molt maco. En cert moment de la meva vida 
vaig voler deixar totes les activitats que feia, però finalment no vaig voler 
deixar la Coral Santa Rosalia.

-Com a membre fundadora que ha vist créixer la Coral, creus que ha realitzat 
una evolució positiva? En quins aspectes?

I tant que la Coral ha realitzat una evolució positiva i en tots els aspectes. 
La Coral, en els seus inicis i en el context històric que es vivia, feia una 
funció social i a més era una manera de fer país i poder seguir cantant 
en català. Anys més tard es veu com la Coral va evolucionant i llavors 
ja es comença a treballar la tècnica vocal. Així que la Coral ha millorat 
en qualitat, després hi ha un altre nivell en què la gent està molt més 
preparada i el jovent sap anglès, i per tant, el repertori s’ha pogut expandir 
molt més.

-Com valores les feines dels diferents directors que han passat per la Coral?
Tots els directors de la Coral s’han entregat moltíssim; el Pere Riñé 
carregat de paciència va fer una tasca d’iniciació de la Coral i era un 
ambient molt més participatiu pel que fa al programa de peces, el Lluís 
Batet també va continuar amb la tasca de l’antic director; amb la Núria 
Batet, la Coral va adquirir més tècnica ja que la directora tenia molta 
més preparació musical que els anteriors, i actualment els directors, pel 
que fa a cant, tenen molta més tècnica vocal i la volen traspassar als 
cantaires.

-De quin concert tens més bon record?
Tots els concerts els he gaudit moltíssim i no te’n podria dir un, en 
concret. No hi ha cap concert que especialment l’hagi gaudit més que els 
altres, en tots m’ho he passat molt bé, o sigui que sempre que hem fet un 
concert he quedat tan contenta amb la resposta del públic que no me’n 
recordo de cap en especial.

-Creus que per a la Coral Santa Rosalia és un avantatge disposar de l ’orgue 
barroc de l ’església per acompanyar els seus cants?

Sí, és una sort tenir un orgue a l’església, el que passa que l’orgue barroc és 
un orgue limitat perquè en la seva reconstrucció es va parlar d’ampliar-lo 
però finalment no va ser així ja que persones enteses van considerar que la 
reconstrucció havia de ser fidel al seu origen del 1705, així que hi ha certs 
problemes tècnics i d’afinació que segons quines peces de la Coral l’orgue 
no les pot acompanyar gaire. Ara que tenir la sort de disposar a l’església 
d’un orgue i que la Coral se’n pugui beneficiar, dona molta solemnitat.

-Quin futur veus a la Coral?
La Coral té vida per molts anys. Una entitat que en aquest poble pugui 
dir que celebra els 40 anys no n’hi ha gaires, n’hi ha que s’han tornat a 
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recuperar més tard però celebrar quaranta anys ininterromputs em sembla 
que no hi ha cap entitat cultural que ho pugui dir. Per això que de futur, 
crec que si la Coral ha aguantat els primers anys, ara s’ha de recollir tot 
allò que s’ha sembrat i s’ha fet molt bona sembra.

6.2. Carles Miracle Guibernau.
Membre més gran de la Coral Santa Rosalia
-Quants anys fa que canta a la Coral?

Jo diria que fa 38 anys que sóc membre de la Coral, tot i que segons 
papers de la Coral dels registres jo sóc cantaire des de l’any 1982, 
així que serien 35. Però crec que ha de ser 37 o 38, perquè en el llibre 
d’actes consta que vaig ser secretari de l’any 1982 i no pot ser que 
just a l’entrar m’haguessin atorgat aquest càrrec. Tot i que des de l’any 
1939 cantava a la parròquia.

-Quins van ser els incentius per apuntar-se a la Coral? I quins són els motius 
actuals pels quals segueix formant-hi part?

Bé, jo vaig ingressar-hi degut a la insistència de la meva cunyada 
Montserrat, a més per mi la música és vida. Però va ser en deixar el cafè, la 

meva feina que m’obligava a estar dissabtes i 
diumenges lligat, que el meu entorn familiar 
em va convèncer per apuntar-me a la Coral.
Actualment, continuo formant-hi part 
perquè per mi la Coral és una segona família, 
a més a mi m’encanta perquè tothom ho viu 
amb alegria i no hi ha cap diferència entre 
les persones, ni cap interès a part d’aprendre 
música. També m’aporta alegria i em 
rejoveneix personalment.
-El fet de ser el membre més gran de la Coral, 
se sent diferent o tractat d’alguna manera en 
especial?
Tothom es preocupa per mi i estan 

pendents de les meves necessitats en tot moment, tant els familiars, 
com els directors i com els altres cantaires de la Coral. Això en part 
em gratifica tot i que em sento discriminat i marginat pel fet que hi ha 
coses que no les puc fer damunt d’un escenari.

-Té coneixements musicals? Quins?
Sé solfeig i piano, antigament no es tractava de fer cursos com ara, 
sinó que el mestre ens ensenyava solfeig i avançàvem a mesura que 
consolidaven allò ensenyat.

Alba Lázaro Huguet
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-Prepara d’alguna manera les peces dels repertoris a casa seva?
Sí, a casa agafo el piano i les repasso, però si hi ha gravacions dels 
directors les utilitzo i m’és de gran utilitat, tot i que davant de qualsevol 
dubte utilitzo el teclat i el coneixement de solfa que sé.

-Dins del repertori hi ha peces en diferents idiomes, això li causa algun 
impediment? Com s’hi adapta? I en les coreografies?

Per mi és un impediment total el fet d’haver de cantar peces en altres 
llengües que no són la meva, en anglès canto allò que em transcriuen 
fonèticament, no sé el que dic però intento cantar allò que està escrit. 
He cantat en diversos idiomes que no són els materns, però tinc dues 
dificultats; llegir la lletra i mirar la música, llavors és quan no pots 
mirar la directora i et trobes perdut. En les coreografies m’adapto 
amb molta dificultat tot i que la direcció em permet no fer el que fa 
tothom.

-Creu que la Coral ha fet un evolució positiva? En quins àmbits?
La Coral ha fet una evolució positiva i cada any ha anat augmentant 
tan pels directors, per l’evolució del repertori i de la seva dificultat, per 
la millora dels cantaires i la seva preparació i per l’aprofitament dels 
assajos sobretot quan s’assaja per cordes. 
També crec que una coral no pot estar estàtica, ja que el públic aprecia 
els moviments i vol innovació, així que les coreografies són una base 
important i que ha evolucionat en la Coral Santa Rosalia.

-Quin futur veu a la Coral Santa Rosalia?
Jo li veig molts anys de futur, sempre i quan la direcció, que té el nivell 
molt alt, aconsegueixi mantenir-lo i els directors sàpiguen escollir 
molt bé les peces, a més que entrin nous cantaires.

6.3. Rosalia Rovira Martí.
Membre que porta menys temps a la Coral Santa 
Rosalia
-Quant de temps fa que formes part de la Coral i 
com vas conèixer-la?
Fa tretze mesos que formo part de la Coral, i bé 
de conèixer-la ha estat de tota la vida i ja que 
sóc filla d’aquí Torredembarra i he assistit a 
tots els concerts que he pogut tant als de l’estiu 
com als de Nadal. Apuntar-me a la Coral era 
una assignatura pendent i ja feia temps que em 
rondava pel cap, a més sempre m’ha agradat 
cantar, però clar a vegades tens altres activitats, 



265

penses que no pots arribar a tot, també penses que potser no t’adaptis bé 
pel timbre de veu o que no enganxis bé amb la resta de la Coral. Així que 
era una cosa que anava posposant, però un antic company de feina em va 
animar a apuntar-me.

-Quins van ser els incentius per apuntar-te a la Coral? I quins són els motius 
actuals pels quals segueixes formant-hi part?

La música per mi és un factor molt important en la meva vida, i també 
un altre incentiu és poder compartir-ho amb altres persones i arribar 
totes juntes a un objectiu, a més aquest treball en equip enriqueix a nivell 
personal i col·lectiu. De petita ja havia format part d’una coral i els records 
eren fabulosos, i d’alguna manera volia tornar a reviure aquest fet.

-Quina impressió et vas emportar de la Coral en el teu primer assaig?
La impressió va ser molt bona, però per mi va ser una mica de bloqueig, 
vaig estar gairebé tota la estona callada i escoltant perquè el repertori que 
teníeu ja feia quinze dies o tres setmanes que les assajàveu i per mi va ser 
tot nou. Però vaig veure que entre vosaltres hi havia un bon ambient i vaig 
pensar que m’hi podia sentir molt bé, i realment és així.

-Tens coneixements musicals? T’ha estat difícil incorporar-te al ritme de 
treball de la Coral?

Jo precisament des del setembre de l’any 2016 ja em vaig apuntar a l’escola 
Municipal de Música per fer solfeig, jo en el seu moment ja m’havia 
iniciat en els coneixements musicals però vaig pensar que si volia anar 
a la Coral em seria útil per mi mateixa poder comprendre les partitures. 
El fet d’estar a l’Escola de Música d’una banda i el fet d’anar a la Coral 
són dos fets que es toquen i que es relacionen molt entre ells i que em va 
molt bé a mi.

-Quin va ser el teu primer concert i quina va ser la teva experiència?
El primer concert meu va ser el concert de Nadal de l’any 2016 i de 
l’experiència cal dir que abans estava molt nerviosa, de la mateixa manera 
que estava nerviosa també vaig ser capaç de concentrar-me, tot va ser 
començar el concert i em van marxar els nervis i vaig estar contenta amb 
mi mateixa d’haver arribat a aquell punt.

-Com veus l ’ambient personal dins de la teva corda vocal i de la Coral com a 
conjunt?

Jo estic fent amistats dins de la Coral, tot i que alguns cantaires ja els 
coneixia d’altres activitats, he pogut accedir al bon ambient de la Coral i 
també al de la meva corda. A més tot i la diferència d’edat dels diferents 
cantaires es respecta totalment ja que tothom forma com un conjunt unit 
amb una harmonia entre les diferents franges d’edat i això beneficia la 
Coral per mantenir-se i créixer adequadament.

Alba Lázaro Huguet
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-Quin futur veus a la Coral?
A mi em preocupa la manca de nois joves, perquè clar en les noies joves el 
recanvi generacional crec que està més que garantit, però en els homes em 
preocupa una mica ja que caldria un recanvi. Independentment d’això, 
crec que la Coral té per uns altres quaranta anys de vida, però en homes 
crec que hi ha una mancança.

6.4. Natàlia Casasús Magriñà i Jordi Boltà Gil.
Actuals directors de la Coral Santa 
Rosalia
-Des de quan coneixeu la Coral 
Santa Rosalia?
Natàlia: Jo des de petita perquè 
els meus pares hi cantaven i 
quan jo vaig començar a la 
Coral Xaloc ja existia la Coral 
Santa Rosalia i tant els meus 
pares com germans hi cantaven.
Jordi: Doncs jo quan vaig 

conèixer la Natàlia, ella era la directora i vaig anar al primer concert.
-Com vau arribar a formar part de la Coral? I què us va portar a iniciar-vos 
en les tasques de direcció i a esdevenir directors de la Coral?

Natàlia: Jo vaig passar de la Coral Xaloc a la Coral Santa Rosalia perquè 
no havia cap cor entre mig, encara ara. Mentre hi cantava em vaig dedicar 
a estudiar cant i vaig dirigir a la Coral Xaloc, acabant dirigint la Coral 
Santa Rosalia.
Jordi: Després d’haver-nos casat la Natàlia i jo, i havent fet un temps de 
parada, la Junta ens va demanar dirigir la Coral Santa Rosalia.

-Quin és el vostre incentiu per seguir dirigint la Coral i què us aporta 
personalment?

Natàlia: Jo penso que l’incentiu per mi ara i des de sempre que hem estat 
nosaltres el que proposem i tothom s’ho agafa amb molta il·lusió i hi 
col·laboren molt.
Jordi: Per mi també, és un cor molt gran que pots fer moltes coses 
diferents, el fet que es puguin fer dos projectes importants cada any és un 
repte i que la gent respongui és una gran sort.

-Quines dificultats trobeu dia rere dia pel fet de portar la Coral?
Natàlia i Jordi: Dificultat de portar la Coral no n’hi ha, però el repte sempre 
és el fet de triar un repertori que pugui agradar a tothom i la dificultat 
pràctica a l’hora dels assajos són les diferents velocitats d’aprenentatge de 
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la gent que hi ha a la Coral, però s’ha de saber tractar i hi ha cordes que 
van més ràpides i cordes que van més lentes, i això s’ha de saber pal·liar 
d’una manera o altra i si convé que uns facin més assajos que altres es fa.

-A més d’aquesta coral, en dirigiu alguna altra o féu alguna altra tasca 
relacionada amb la música?

Natàlia: Jo canto en el Cor de Cambra del Palau de la Música, que és l’únic 
cor professional de Catalunya, i sí que abans havia dirigit molts altres 
cors: el Cor de la Fed. Farmacèutica, el Cor Abertis, l’Orfeó Parroquial 
del Vendrell i el Cor Creixent de l’Hospitalet del Llobregat.
Jordi: Jo també he dirigit unes cinc o sis corals a part de la Coral Santa 
Rosalia i actualment estic dirigint un cor molt petit només de nou 
persones, Badaveus.

-La majoria de les corals són dirigides per un sol director, com és que en el cas de 
la Coral Santa Rosalia vosaltres compartiu la direcció?

Natàlia i Jordi: Per una banda és més còmode pel fet que ens podem 
repartir els assajos i sempre el que no ho pensa un, ho pensa l’altre, i 
també hi ha un petit inconvenient que és el fet de posar-nos d’acord.

-Quina és la peça musical que voldríeu fer tot i que pel nivell de la Coral no es 
pogués? I quina és la que mai faríeu?

Natàlia i Jordi: Una peça que sempre hem dit que ens agradaria seria el 
Rèquiem de Fauré, però trobem que segons quins passatges són massa 
difícils per treure’l bé sense patir-hi gaire. Una peça per fer partir la Coral 
i excessivament difícil mai la faríem, una òpera wagneriana no la faríem 
mai. De fet sempre busquem repertoris per una banda que puguin agradar 
al públic i al cor i per l’altra banda sempre busquem repertoris amb una 
part ràpida de muntar i agraïda i una altra que sigui molt més exigent.

-Com escolliu el repertori què es realitzarà?
Natàlia i Jordi: A vegades ens basem en repertoris que jo ja he fet amb el 
Cor de Cambra, o a vegades hem anat a algun concert i hem sentit alguna 
peça i llavors això ens ha donat idees. A vegades també busquem temes 
en els quals basar-nos i llavors ja anem més encaminats a triar les peces.

-En el moment de fer la prova de veu als nous cantaires, es permet a tothom la 
seva incorporació? I quines qualitats valoreu d’aquells qui volen formar part 
de la Coral?

Natàlia i Jordi: No es permet a tothom l’entrada a la Coral, i el que 
valorem és que sigui una veu sana, és a dir, que no sigui una veu afònica, 
i que sigui una persona amb oïda i que sigui capaç de reproduir amb 
l’afinació correcta melodies que li toquem al piano. No exigim que es 
sàpiga solfeig, però sobretot tingui oïda i capacitat d’aprendre un model 
fet amb el piano i pugui reproduir-lo.

Alba Lázaro Huguet
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-Què us agradaria fer per augmentar el nivell de la Coral?
Natàlia: Clar, seria ideal. Sempre pensem que podríem fer sessions de 
tècnica vocal amb grups més petits, així la gent milloraria i si es millora 
individualment, es millora col·lectivament.
Jordi: De fet, els assajos dels dimarts van néixer sobretot per poder tractar 
cordes, poder buscar homogeneïtat amb les veus i treballar la tècnica 
vocal.

-Quina valoració faríeu de la relació entre els cantaires de la Coral?
Natàlia: Penso que hem aconseguit un bon equilibri, que tenim gent de 
quinze anys fins a gent de vuitanta anys, i penso que la relació de respecte 
i que les barreres d’edat s’han suprimit. I és un fet que vetllem des de la 
direcció, que volem que la gent interaccioni entre ells.
Jordi: Està clar que els grups hi són, que tothom està més amb uns que 
amb uns altres, però a nivell de relació tothom parla amb tothom i hi ha 
un bon ambient.

-Aquest curs es celebra el 40è aniversari de la Coral, ja teniu en ment diversos 
actes?

Natàlia: Sí, de fet amb la Junta, que tenim la sort que és molt aplicada, 
ja ha programat diversos actes, el primer seria l’11 de març que és quan 
celebrem el primer concert de la Coral Santa Rosalia que també va ser 
el mateix dia, serà una recepció amb excantaires i celebració de l’inici 
d’aquest 40è aniversari. I després el concert d’estiu serà l’altre gran acte.
Jordi: Després estem buscant la manera de poder anar a Praga un cap 
de setmana, amb una agència que organitza concerts i llavors tenir 
l’oportunitat de cantar en sales precioses.

-Quin futur veieu a la Coral?
Natàlia: Em sembla que hi ha Coral per molts anys, perquè amb l’ambient 
que hi ha ara veig que la gent té moltes ganes de cantar, que anem 
augmentant també el nombre de cantaires tot i que no l’augmentem 
sempre en la direcció que voldríem perquè tenim moltes dones i pocs 
homes. Però crec que el futur de la Coral és anar creixent i anar millorant 
perquè hi ha moltes ganes per part nostra i per part dels cantaires.
Jordi: Hem de pensar la manera de com portar homes sobretot més joves 
però n’hi ha per uns quants anys més.
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ENQUESTA REALITZADA ALS ACTUALS CANTAIRES 
DE LA CORAL SANTA ROSALIA. 
(En data de 15 de novembre de 2017)

Nombre total d’enquestats: 55

Distribució per sexe. Com bé es pot comprovar en el 
gràfic de la distribució per sexe 

dels cantaires, en la Coral Santa 
Rosalia actualment trobem força 
més dones que homes; fet que 
comporta més dificultat per poder 
anivellar les veus femenines amb les 
veus masculines. 

D’altra banda, com es reflecteix 
en el gràfic de la distribució de 
cantaires en cordes vocals, és ben 
cert que la corda de les soprano és 
aquella que té més cantaires, així 
com la corda de baixos és la menor en 
nombre de components, passant per 
les contralts i els tenors que tenen un 
nombre bastant més semblant.

La Coral és una entitat musical 
que compta amb cantaires d’edats 
molt diferents. Tot i això és 
remarcable el fet que les cordes 
d’homes són aquelles on els cantaires 
tenen una edat més elevada, mentre 
que les cordes de dones, sopranos 
i contralts, són les d’una mitjana 
menor amb comparació a les cordes 
de tenors i baixos. Cal dir que aquest 
fet ha estat present des de l’inici de 
l’entitat i durant tots els anys de la 
Coral Santa Rosalia.

Corda vocal dels enquestats.

Alba Lázaro Huguet
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La Coral Santa Rosalia és 
una entitat fundada l’any 1978 
per aquest fet trobem un 20% 
dels cantaires que fa formen part 
de la Coral entre 36 i 40 anys, 
la majoria d’ells són membres 
fundadors, tot i que n’hi ha 
d’altres que no. D’aquest gràfic 
és rellevant que només un 2% 
dels cantaires, és a dir, 1 persona 
fa menys d’un any que canta a 
la Coral, per tant aquest any ha 
hagut una baixa arribada de nous 
cantaires. Tot i aquest fet, en els 
darrers 5 anys s’han incorporat 
a la Coral 14 nous membres, 
un 25% del nombre actual de 
cantaires.

Aquests cantaires que la 
Coral Santa Rosalia ha anat 
incorporant i que en són part 
encara, la majoria van apuntar-
se a través de les amistats o a la 
família, altres van arribar a través 
de la Coral Xaloc i la minoria, 9 

cantaires, són membres fundadors de la Coral Santa Rosalia. La majoria són 
cantaires provinents de la Veu del Poble, o per mitjà d’anuncis, o per una 
proposta d’entrar-hi després d’anar com a acompanyant en un viatge de la 
Coral, o pel fet de reforçar el 25è aniversari l’any abans, o per mitjà del correu 
electrònic de la Coral o per la cerca d’una coral al poble.

La majoria, com es veu en al gràfic, no té coneixements de solfeig i musicals, 
però cal dir que en realitat no en calen ja que tot s’assaja conjuntament amb 
cada corda de veu, i en tot cas, els directors certes vegades han fet gravacions 
per facilitar l’aprenentatge d’algunes peces més complicades.
*(aclariment del gràfic)Provinent de la Veu del Poble, Per mitjà d'un anunci, Proposta d'entrar-hi 
després d'anar com acompanyant en un viatge de la Coral, Petició per reforçar l'any abans del 25è 
aniversari, Per mitjà del correu electrònic de la Coral i/o Cerca d'una coral al poble.

Temps que fa que cantes a la Coral.

Procedència d'incorporació a la Coral.

Coneixement de solfeig.
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 En aquest gràfic veiem com la majoria sí 
que sap la llengua anglesa. Tot i això, el 40% 
restant que no coneix l’idioma estranger té 
certes complicacions a l’hora de poder cantar 
la lletra; primer de tot perquè no la pot 
pronunciar correctament, en segon lloc perquè 
no entén ni coneix allò que està dient i en 
darrer lloc perquè a l’hora de cantar ha d’estar 
llegint la lletra en comptes d’estar mirant el 
director. Tot i aquestes complicacions és cert 
que la direcció sempre dona facilitats escrivint 
la fonètica en les partitures de llengua anglesa.

Tots els enquestats de la Coral, és a dir, el 
100%, creuen que la Coral amb tota la seva 
trajectòria històrica que porta ha millorat 
musicalment i a més els concerts realitzats han 
augmentat en nivell musical i escenogràfic.

Segons els cantaires que van respondre 
l’enquesta, la majoria van opinar que la Coral 
hauria de millorar la tècnica vocal i que 
s’haurien de fer grups petits de cantaires per 
perfeccionar vocalment. També opinaren 
que s’aprofitessin més els assajos i que el 
repertori fos més variat. Altres cantaires 
opten pel perfeccionament en notes concretes 
amb l’ajuda del piano, la puntualitat, evitar 
interrupcions innecessàries, la cerca d’un local 
propi per la Coral i un millor repartiment de 
les tasques dins la Coral. 

Coneixement de la 
llengua anglesa.

Ha millorat la Coral 
musicalment?.

Ha millorat la Coral en els 
seus concerts tant musical 
com escenogràficament?.

Punts en els quals la Coral 
hauria de realitzar un canvi.

Alba Lázaro Huguet
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Els cantaires, com es pot veure en la imatge, el que valoren més de 
formar part de la Coral és la companyonia, seguit del bon ambient entre 
els membres, d’altra banda també es valora l’augment de coneixements 
musicals, la participació en una activitat grupal i la realització de concerts. 
Altres han valorat l’ajuda a millorar la salut, la celebració de festes i la 
realització d’una activitat que els hi agrada.
Què és el que més es valora de formar part de la Coral?.

• LLISTAT D’EXCANTAIRES I CANTAIRES ACTUALS.
SOPRANTS:

Alba Lázaro Huguet
Anna Vallverdú Rivero
Antonieta Boquera Olivé
Gisel·la Roca Mallofré
Inga Krumina
Judith Parés Solé
Lia Roig Folch
Lolita Morros Lucas
Maite Ariño Aguirre
Maite Fornell Guasch
Manoli Argüeso Rodríguez

Mònica Lázaro Huguet
Montserrat Agràs Recasens
Montserrat Garcia Lara
Natàlia Casasús Magriñà
Núria Alturo Monné
Núria Surroca Campillo
Paqui Cruz Bustos
Paula Martí Núñez 
Rosalia Huguet Panadès
Rosalia Pulido Juan

SOPRANTS EXCANTAIRES:
Alba Fortuny Llorach
Alba Hernández Riñé
Angie Salazar Camacho
Anna Belen Madroñal Miracle
Anna Martí Torn

Anna Riambau Farré
Aran Salvans Fernàndez
Berta Recasens Olegario
Blanca Cogul Ardévol
Blanca Marí Fortuny
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Carmeta Arall Mercadé
Elisabet Vallès Rovira
Enriqueta Alsina Tuneu
Esmaragda Borràs Martínez
Ester Cristià Civit
Eva Mercadé Gatell
Eva Sastre Garcia
Francina Busquets Inglés
Gemma Folch Jiménez
Ifigenia Kaiser
Isabel Ciuró Ferré
Isabel Parés Suñé
Janet Riambau Santacana
Jordina Garrit Forns
Karla Fortuny
Laura Ameller Ferretjans
Laura Girol Balanyà
Maria Bozo García
Maria Cinta Casasús Cueto
Maria Fuxet Garcia
Maria Josep de Belza Solé
Maria Teresa Roig Sardà

Maria Teresa Solà
Marina Ciuró Marquès
Montserrat Estebanell Salas
Montserrat Martínez Arnó
Núria Andreu Gomà
Núria Casasús Magriñà
Núria Riambau Farré
Olga Griñó Alsina
Olga Requena Magriñà
Paqui Garcia Sánchez
Patrícia Alujas Perelló
Paula Baumann Requena
Pepi Cogul Ardèvol
Pepita Núñez Martí
Rosa Maria Puertas Moreno
Rosalia Gras Minguella
Roser Torné Gibert
Rut Griñó Alsina
Sandra Ortiz Zamora
Sílvia Garcia Díaz
Sílvia Miracle Huguet
Virginia Paredes Sánchez

CONTRALTS:
Aida Solé Porta
Àngels Huguet Fornons
Anna Maria Garcia Cantero
Bertha Troté Diaz
Emelina Orobitg Montalvo
Maria Font Mas
Marina Hernández Gisbert
Montse Blanch Guasch

Montserrat Huguet Panadès
Montserrat Miracle Arahuete
Neus Gris Garriga
Núria Fernández Ciuró
Rosalia Magriñá Pijuan
Rosalia Rovira Martí
Roser Fornell Guasch

CONTRALTS EXCANTAIRES:
Aina Recasens Olegario
Alba Blanch Fortuny
Alba Gonzàlez Alonso
Alba Miracle Figuerola
Amparo Arall Arall
Àngels Mercadé Mercadé 
Àngels Noguera Perramon

Anna Jiménez Sagarra
Carme Carrasco Ballesté
Cristina Miracle Huguet
Cristina Perramon Martorell
Elena Gallofré Cueto
Èlia Orts Garri
Ester Batet Miracle

Alba Lázaro Huguet
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Griselda Novillo Gris
Herminia Plana Rius
Imma Riñé Duran
Jordi Panadés Magriñá
Judit Esteve Boronat
Júlia Dolcet Seubas
Júlia Garcia Noriega
Ligia Pastori
Maria Àngels Mercadé Magriñà
Maria Antònia Gallofré Solé
Maria Carme Inglés
Maribel Ferré Yegola
Marina Riudeubas Batet
Marta Fortuny Casasús
Marta Moratonas Hernández
Marta Pujol Piñol
Mercé Pujol Piñol

Mireia Boix Valdepérez
Mireia Mercadé Cabezuelo
Míriam Orfila Brullas
Montse Balsells
Montserrat Magriñà Girol
Montserrat Modesto Vila
Natalie del Egido Monzón
Núria Batet Miracle
Oriol Panadés Magriñà
Rosa Maria Cantero Pascual
Rosalia Bonan Bozo
Rosalia Riambau Farré
Rosalia Solé Ruiz
Roser Anglès Solé
Soraya Sales Sabino
Tània Sieres López

TENORS:
Esteve Cañellas Cañellas
Esteve Magriñà Pijuan
Francesc Aguilera Muñoz
Guillermina Barberà Salvà
Jaqui Folch Solé
Joan Busquets Boronat

Joan Ciuró Gatell
Jordi Codina Muñoz
Josep Canals Mercadé
Lluís Batet Sagués
Xavier Folch Solé
Xènia Scott Vivas

TENORS EXCANTAIRES: 
Agustí Regidor
Agustí Sardà Sánchez
Albert Vilardell Barrientos
Aleix Riñé Casajuana
Daniel Cañellas Boquera
Eduard Casasús Magriñà
Eduard Casasús Mercadé
Francesc Aguilera Orpinell
Gerard Torres Girol
Ignasi Piqué Muntané
Jaume Rovira Inglès
Joan Anglès Batet
Joan Lluís Pi

Jordi Aguilera Orpinell
Jordi Rovira Busquets
Jordi Suñé Morales
Josep Font Gumfaus
Josep Maria Huguet Panadès
Lluís Juan Ciuró
Paco Alumbreros Pantoja
Pedro Fernando
Pedro Martínez
Ramon Comas Nolla
Raül Flores Márquez
Rudi Haegedorn
Santi Fuentes Aguilar
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Silvestre Suñé Mañé Silvestre Suñé Vernet
BAIXOS:

Alfons Portolés Mendia
Carles Miracle Agràs
Carles Miracle Guibernau
Daniel Cañellas Cañellas
Jaime Lázaro Gil

Joan Esteve Sangés
Jordi Boltà Gil
Jaime Lázaro Gil
Joan Esteve Sangés
Jordi Boltà Gil

BAIXOS EXCANTAIRES:
Albert Cantero Pascual
Albert Garrit Forns
Albert Pijuan Voltas
Carles Cortés Gallofré
Carles Gibert Solé
Carles Rico Miró
Carlos del Egido Monzón
Cosme Cortés Aragonés
Francesc Cogul Ardèvol
Jaume Busquets Ventura
Jaume Gual Gallofré
Jaume Riambau Farré
Joan Griñó Fontanillas
Jaume Riambau Farré
Joan Griñó Fontanillas
Joan Murgades Torrellas
Jordi Esteve Boronat
Jordi Rovira Fortuny
Jordi Solé Olivella
Josep Bonan Sánchez

Josep Lleixà Fernández
Josep Maria Bellido
Josep Pujol Boronat
Josep Pujol Vila
Josep Segalà Cueto
Liam Morató Throssell
Lluís Batet Miracle
Lluís Toda de Vela
Manel Gatell Vilalta
Norbert Miracle Figuerola
Oriol Giralt Miquel
Pere Riñé Marqués
Pol Escudé Font
Ricard Masip Mañé
Satur Muela Laguna
Sergi Arroyo Niño
Sergi Morató
Xavier Parés Solé
Xavier Riñé Duran

PRESIDENT HONORÍFIC: 
Mossèn Anton Morell i Jansà (fins al 1991).

ALTRES CANTAIRES:
(No es recorda en quina corda cantaven): 
Brian Illemann
Àngel Martín Herrera
Miquel Àngel Pascual
Joan Mauri Domènech

Alba Lázaro Huguet
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 • CONCLUSIONS I PROPOSTES.

Com bé es veu al llarg d’aquest treball, la Coral s’inicia com a grup 
musical que acompanya els actes litúrgics per solemnitzar-los, i és més 

tard quan la Coral Santa Rosalia ja incorpora en el seu repertori peces d’un 
altre tipus, començant per les tradicionals catalanes. És llavors quan la Coral 
participa en esdeveniments conjunts amb altres corals i realitza concerts, tant 
a Torredembarra com a llocs de fora.

 L’entitat, a mesura que avancen els anys, va evolucionant i canviant, tant en 
nombre de cantaires com en qualitat musical, fet que és causat per l’augment 
del nivell musical i vocal dels directors i pel nivell musical i lingüístic dels 
cantaires nouvinguts.

Cal tenir present el context històric del nostre país en el qual neix 
la Coral. El català deixava de ser una llengua prohibida després d’una 
dictadura, són els primers anys en els quals ja es pot cantar en català. Així 
doncs, la Coral és, d’alguna manera, símbol de catalanitat, tal i com es 
demostra amb l’última peça que es canta en la majoria dels concert: El cant 
de la senyera.

La Coral ha estat i és una entitat del poble que ha format un conjunt 
de persones amb uns lligams més enllà dels assajos i dels concerts. Tot i no 
perdre de vista l’aprenentatge, tant a nivell col·lectiu com individual.

L’entitat musical, nascuda l’any 1978, té una llarga història de quaranta 
anys, en els quals ha abastat un repertori molt ampli, des de sardanes, cants 
litúrgics, peces clàssiques, òperes, peces populars fins a peces contemporànies 
en altres llengües. 

És remarcable que, tot i ser una Coral de quaranta anys d’història i amb 
moltes actuacions i esdeveniments realitzats,[Fig.109] molts d’aquests fets 
no consten per escrit al llibre d’actes, ja que només es realitzava una o 
dues assemblees o reunions a l’any, altres sí que consten amb documents, 
programes de concerts i fotografies a l’arxiu, però de la majoria d’ells la Coral 
no en té constància enlloc. Únicament aquestes actuacions i esdeveniments 
en què la Coral va participar són recuperables per records dels cantaires 
que ja formaven part de la Coral o per si algun d’ells avui dia encara guarda 
documents i imatges d’aquests fets. D’igual manera, ens trobem amb el 
mateix problema amb els cantaires que han estat a la Coral, és a dir, que no 
està anotat en cap document.
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No tinc constància que s’hagi fet cap recopilatori, article o llibre sobre la 
Coral Santa Rosalia. Realment, la meva feina ha estat una recerca basada en 
el llibre d’actes, records de cantaires i d’excantaires, programes de diferents 
concerts, etc. Això m’ha suposat algunes dificultats ja que, com tots sabem, 
la memòria oral pot provocar algunes males jugades. He escrit tot el que he 
pogut contrastar i a partir d’aquest treball de recerca proposo el següent:

En aquest 40è aniversari, la Coral podria fer un recopilatori de totes les 
actuacions, excursions, peces cantades, participacions en concerts conjunts 
amb altres corals i concerts realitzats des del principi de la fundació de 
l’entitat, juntament amb tots els altres documents referents a aquests fets que 
poden tenir els membres de la Coral, per tal de poder omplir tots aquests 
buits en la història del cor musical torrenc i poder realitzar-ne una exposició. 
A més també es podria digitalitzar l’arxiu i, al final de cada curs, que la junta 
directiva realitzés una reunió per deixar constància al llibre d’actes de tot el 
que s’ha fet durant el curs. 

El fet d’introduir enquestes i entrevistes ha servit per donar una visió de la 
Coral del 2017 i sentir de viva veu què pensen alguns dels seus components.

Desitjo, com a membre de la Coral Santa Rosalia, que aquest treball 
tingui continuïtat, ja que significarà que aquesta entitat perdura i és ben viva.

Alba Lázaro Huguet
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