
 

 

 
 

  

 

Concert - Homenatge al nostre amic, company i cantaire 

SEBASTIÀ COLOMER i TORRELLA 

i a totes les víctimes de la Covid-19. 

26 DE DESEMBRE DE 2021 
CONCERT DE NADAL DE L’OBRADOR CORAL DE RUBÍ 

església de Sant Pere de Rubí a les 20:00 h. 



   

 

- 1 - 

 

Sebastià, et trobem a faltar. 

 
Sebastià: “gran persona, sempre disposada a ajudar, et recordo fent d’avi al Poema de Nadal, 
recitant a la perfecció, rodejat dels nens. Sigues feliç allà on et trobis.” 

Imma Renom 

"Gràcies Sebastià per tota una vida compromesa amb la ciutat i amb la nostra Coral. També pel 
teu exemple de serenor i humilitat. Et trobem a faltar." 

Joan Carles Tortosa 

“Quant de bé que ens has fet que no podem deixar d’oblidar-te. Per si vols tornar a cantar amb 
nosaltres, encara et guardo la cadira.” 

Salvador Jovell  

El Sebastià va ser un cantaire amb una veu excepcional i dolça com un àngel, per a mi sempre 
vas ser com un segon pare. 

Maria Josep Montobbio 

“Se’m fa realment difícil. Molt difícil escriure només quatre paraules del Company, Amic i Bon 
Cantaire Sebastià. Encara el tinc molt present ... i va marxar tant discretament ... amb carinyo li 
deia que era el Degà del Cor, i sempre escoltava les seves discretes opinions... 
Quan vaig accedir a la direcció de l’Obrador, fa només 27 anys, en Sebastià ja hi era. Era el 
Senyor Colomer, però em va demanar que no el tractés de vostè. Jordi, soc el Sebastià,...  i amb 
aquell somriure ample i acollidor... 
Amable, complidor, generós, atent, entregat, vaig  tenir un luxe d’amistat ... Recordo una 
escapada enmig de la Romeria de Montserrat, al vespre vam baixar a Monistrol per anar a 
veure un Madrid-Barça (per cert 0-5), ... i també la complicitat amb els projectes que 
musicalment jo proposava o la seva voluntat de cantar amb eusquera alguna vegada (d’aquí la 
“Aurtxopolita”)... Va obrir-nos les portes de casa seva, a mi i a tota la meva família a Mendieta 
(Guernika)... i tantes anècdotes boniques i confidències per ser millors persones. 
Soc un afortunat, la música sempre m’ha portat a coincidir, conèixer i compartir grans 
emocions amb molt bones persones, i en Sebastià, indubtablement , és en aquesta llista...  
Gràcies per la teva amistat, el cel guanya un altre àngel... i ja et veig cantant allà dalt content i 
gaudint de tot el que seguim fent aquí baix. Per cert, ja els hi has preguntat si saben l’ 
Aurtxopolita? 
 
Al cel siguis Sebastià, segur.” 

Jordi Boltes. 

El que fa mal no és la mort , el que fa mal és l'absència....l'absència de l'amic. 
Et trobo a faltar Sebastià. 

Conxita Albalate 

Diuen que ningú no mor mentre algú el recorda: a l’Obrador sempre hi seràs present en els 
nostres cants. 

Mariona Xercavins 
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“Sebastià, que la música sigui la teva protecció al igual que l'aigua és la protecció del foc. 
(Mozart, la Flauta màgica)” 

Àngel Perera 

“Sebastià, desitjo que quan jo sigui gran, tenir el mateix esperit i alegria que transmeties 
sempre” 

Carmen Martínez 

“Sebastià, el teu pas entre nosaltres ha deixat un exemple d'entrega, voluntat i estima per la 
cultura i la humanitat, que tots hauríem de saber seguir.” 

Montserrat Comellas 

 
 
 

Sebastià, moltes gràcies per la 

teva entrega, generositat i 

constància en totes les causes i 

entitats en que has participat. 

A l’Obrador Coral  

et trobem molt a faltar. 
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Programa 

 Gabriel Fauré (1845-1924) 

Pavane Cor i orquestra 

Requiem 
 Introit et Kyrie 

 Offertoire 

 Sanctus 

 Pie Jesu 

 Agnus Dei et Lux aeterna 

 Libera Me 

 In Paradisum 

Solistes, cor i orquestra 

Cantique de Jean Racine Cor i orquestra 

The lord bless you and keep you John Rutter (1945) 
Cor i orquestra 

O magnum mysterium Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
Cor 

El rústec villancet Lluís Millet i Millet (1906-1990) música 
Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970) lletra 
Cor 
 

Noite azul Nadala brasilera atribuïda a Orestes Barbosa 
(1893-1966) 
Arranjament de Cyro Pereira (1929-2011) 
Cor 

Sant Josep fa bugada Tradicional catalana del Rosselló harmonitzada 
per Josep Crivillé i Bargalló (1947-2012), 

Cor i públic 
 

Intèrprets 

Flauta/Violí Helena Boltes  / Marina Surís 

Violes Susanna Fernández / Sol Vicente 

Violoncels Núria Puigbó / Eduard Raventós 

Contrabaix Jordi Boltes i Palma 

Orgue/Piano Raquel Portales 

Solistes 
Mireia Aguiar (Soprano) 
Tomàs Maxé (Baríton) 

Cor 
Obrador Coral de Rubí 
Cantaires de la Coral Santa Helena de Cabrils 

Direcció musical Jordi Boltes i Arcusa 
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Organitza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·laboren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I el suport de 
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Sobre Gabriel Fauré 
 

Gabriel Urbain Fauré (Pàmies, França, 12 de maig de 
1845 - París, 4 de novembre de 1924) va ser un 
compositor, pedagog, organista i pianista francès. 
Fauré és considerat un dels compositors francesos més 
destacats de la seva generació i el seu estil musical va 
influir a molts compositors del segle xx. Entre les seves 
obres més conegudes destaquen la Pavana, el Rèquiem, 
els nocturns per a piano i les cançons Après un rêve i 
Clair de lune. Encara que les seves composicions més 
conegudes i accessibles per al gran públic són 
generalment les dels seus primers anys, Fauré va 
compondre gran part de les seves obres més 
apreciades pels crítics al final de la seva carrera, en un 
estil harmònicament i melòdicament més complex. 
 
Va néixer en una família culta però sense particular 
afició musical, i va demostrar el seu talent per a la 
composició quan tot just era un nen. Va ser enviat a un 

col·legi de música a París, on es va formar per ser organista d'església i director de cor. 
Entre els seus mentors es trobava Camille Saint-Saëns, qui es va convertir en el seu amic de 
per vida. Després de graduar-se el 1865, Fauré es guanyava la vida de manera modesta com 
a organista i mestre, el que li deixava poc temps per compondre. 
 
Quan va aconseguir l'èxit i va ocupar els importants càrrecs d'organista de l'església de la 
Madeleine i director del Conservatori de París, gairebé no tenia temps per compondre; 
durant les vacances d'estiu, es retirava al camp per dedicar-se a aquesta tasca. En els seus 
últims anys, Fauré va ser reconegut a França com el compositor francès més important de 
la seva època. 
 
Les obres de Fauré, de factura clàssica, es caracteritzen per la distinció de les melodies i per 
l'equilibri compositiu. Hom considera Gabriel Fauré com el mestre de la melodia 
francesa.[11] Les seves obres van des del pur Classicisme -al principi de la seva carrera 
imitava l'estil de Haydn i Mendelssohn- al Romanticisme, per desembocar en una estètica 
del segle xx. La base és una profunda assimilació de les estructures harmòniques que havia 
après a l'Escola Niedermeyer, del seu professor Gustave Lefèvre (qui va escriure el 1889 un 
tractat d'harmonia). A més, la comprensió dels modes religiosos és perceptible en diversos 
passatges modals de les seves obres, en particular en les melodies. 
 
En oposició amb el seu estil harmònic i melòdic, molt innovador a l'època, els subtils motius 
rítmics són repetitius, amb modulacions semblants a les que es poden trobar en la música 
de Brahms.Les seves obres per a piano utilitzen arpegis i una melodia entremesclada entre 
les dues mans amb substitucions de digitacions, naturals per als organistes però de difícil 
interpretació per als pianistes. 
 
Sobre el Rèquiem 
 
El Rèquiem de Fauré és una obra inusual entre les altres aportacions al gènere, més 
propenses en general a incidir en l'aspecte dramàtic del moment d'enfrontar a la mort. El 
de Fauré, en canvi, resulta esperançador i reconciliador, sempre d'acord amb la idea de la 
mort que el seu autor defensava. Així, ell mateix entenia aquest instant com "una feliç 
alliberament en lloc d'una experiència dolorosa" i per això afirmava que el seu Rèquiem era 
tendre -"tan tendre com ho sóc jo mateix" li va escriure a Ysaÿe una vegada-, o fins i tot 
"una cançó de bressol sobre la mort". Per això, a primera vista podria semblar que aquesta 
obra va sorgir com un oasi entre la resta. No obstant això, i sense abandonar el país gal, si 
s'analitza la producció d'altres èpoques, s'observa que hi ha una tendència, més o menys 
definida, que es caracteritza per un acostament més reconfortant cap al moment 
irrevocable de la pèrdua. En aquest sentit, i obviant el que va compondre Berlioz -potser 
l'antítesi més evident-, ja havien vist la llum altres rèquiem en els dos segles anteriors amb 
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un enfocament similar: el de Pierre Tabart al segle xvii i el d'André Campra en el XVIII. 
Ambdós poden ser considerats com els antecessors d'una tendència que continuaria el XX 
amb Maurice Duruflé i Alfred Desenclos. 
 
Allunyat del tot de la trompeteria del Judici Final i el plor desesperançat de les ànimes 
condemnades, el de Fauré és un Rèquiem obert a l'esperança i la salvació. Cert que el seu 
Introito, en re menor (mateixa tonalitat que el de Mozart), presenta inicialment l'aspecte 
tenebrista i llòbrec del descans etern més a l'ús, però progressivament es va imposant un to 
més serè, també més vitalista. Pocs Agnus Dei resulten tan dolços com el d'aquesta obra i el 
mateix final: In paradisum, introduït a canvi de la seqüència Dies Irae, confirma la intenció 
gens condemnatòria de l'autor. L'halo que cobreix les seves línies com una pacificadora 
boira, amb aquest misteri agre dels acords concebuts inequívocament per al pianissimo, 
ens parlen molt més d'Impressionisme que de Romanticisme 
 
(extracte de wikipedia,cat) 
 
 
Comentaris  sobre el Rèquiem de Fauré 
 
... el de Fauré, en canvi, resulta esperançador i reconciliador, sempre d'acord amb la idea de 
la mort que el seu autor defensava. Així, ell mateix entenia aquest instant com "un feliç 
alliberament en lloc d'una experiència dolorosa" i per això afirmava que el seu 
Rèquiem era tendre -"tan tendre com ho sóc jo mateix", o fins i tot "una cançó de bressol 
sobre la mort".(Wikipèdia) 
 
...( el Rèquiem de Fauré) és un viatge a la llum i a l’esperança després de la mort. (Jordi 
Boltes) 
 
... irònicament, Fauré era un agnòstic confés al que ell en deia “il·lusió religiosa”. (blog 
Ipromisposi desembre 2010) 
. 
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Pavane Pavana 

 
C'est Lindor, c'est Tircis et c'est tous nos vainqueurs ! 
C'est Myrtille, c'est Lydé! Les reines de nos cœurs ! 
Comme ils sont provocants ! Comme ils sont fiers 
toujours ! 
Comme on ose régner sur nos sorts et nos jours ! 
 
Faites attention ! Observez la mesure ! 
 
Ô la mortelle injure! La cadence est moins lente ! 
Et la chute plus sûre ! Nous rabattrons bien leurs 
caquets ! 
Nous serons bientôt leurs laquais ! Qu'ils sont laids ! 
Chers minois ! 
Qu'ils sont fois ! (Airs coquets !)  
 
Et c'est toujours de même, et c'est ainsi toujours ! 
On s'adore ! On se hait ! On maudit ses amours ! 
Adieu Myrtille, Eglé, Chloé, démons moqueurs ! 
Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos cœurs ! 
Et bons jours !  

 
És Lindor, és Tircis i tots els nostres guanyadors. 
És Myrtille, és Lydé! Les reines dels nostres cors! 
Quina provocació són! Que orgulloses estan sempre! 
Com ens atrevim a regnar sobre els nostres destins i 
els nostres dies! 
 
Pareu atenció! Observeu la mesura. 
 
O insult mortal! El ritme és menys lent! 
I la caiguda més segura! Doblarem bé les gorres! 
Ben aviat serem els seus lacais! Que lletges són! 
Estimades cares! 
Que bojos que estan! (Bastants melodies!) 
 
I sempre és igual, i sempre és així! 
Ens encanta! Ens odiem! Maleïm els seus amors! 
Adéu Myrtille, Eglé, Chloé, dimonis burletes! 
Adéu doncs i bons dies als tirans dels nostres cors! 
I dies feliços! 
 
 

Requiem Rèquiem (oració per a les ànimes dels difunts) 

 
1 Introitus et Kyrie 

 
1 Introit i Kírie 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis.  
Te decet hymnus, Deus, in Sion,et tibi reddetur 
votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te 
omnis caro veniet.  
 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison 
 
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis. 
 

Doneu-los, Senyor, el repòs etern, que la llum eterna 
brilli damunt seu. Vós mereixeu, o Déu, la lloança a 
Sió, i en honor vostre es fan els vots a Jerusalem. 
Escolteu la meva súplica perquè és a Vós que tornarà 
tot mortal. 
Senyor, tingueu pietat, Crist tingueu pietat, Senyor 
tingueu pietat. 
Doneu-los, Senyor, el repòs etern, que la llum eterna 
brilli damunt seu.  
 

2 Ofertorium 2 Ofertori 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas 
defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu, 
de ore leonis, ne absorbeat tartarus: ne cadant in 
obscurum. 
Libera eas de ore leonis,ne absorbeat eas tartarus, ne 
cadant in obscurum. Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae 
promisisti et semini ejus. Amen. 

Senyor Jesucrist, Rei de la Glòria, allibereu les ànimes 
dels difunts de les penes de l’infern i de l’abisme 
profund. Allibereu-los de la gola del lleó, que no les 
engoleixi l’abisme ni vagin a parar a les tenebres. 
Heus aquí, Senyor, el sacrifici les pregàries que 
oferim a lloança vostra. Accepteu-les per aquells dels 
quals avui fem memòria; feu-los passar, Senyor, de 
mort a vida. Que en un altre temps vau prometre a 
Abraham i a la seva descendència. Amén. 
 

3 Sanctus 3 Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in 
excelsis. 
 

Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers. El cel i 
la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt 
del cel. 

4 Pie Jesu 4 Jesús misericordiós 
Pie Jesu, Domine, dona eis requiem, sempiternam 
requiem. 
 

Oh Senyor, Jesús bondadós, doneu-los el repòs etern. 

5 Agnus Dei et Lux Aeterna 5 Anyell de Déu i Llum eterna 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem, sempiternam requiem.  
Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in 
aeternum, quia pius es. 
 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-los 
el repòs etern. 
Que la llum eterna brilli damunt d’ells, Senyor, amb 
els vostres sants per sempre més, perquè Vós sou 
bondadós. 
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Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis. 
 

Concedeix-los, Senyor, el repòs etern i que la llum 
eterna brilli damunt seu. 
 

6 Libera me 6 Allibera’m 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa 
tremenda, quando coeli movendi sunt et terra; dum 
veneris judicare saeculum per ignem.  
Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio 
venerit, atque ventura ira. Dies illa, dies irae, 
calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde.  
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis.  
 

Deslliureu-me, Senyor, de la mort eterna, en aquell 
dia terrible que els cels i la terra seran sacsejats. 
Quan vindreu amb el foc per a jutjar el món. 
Tremolo i temo quan arribi el dia terrible de la ira 
Serà un dia de calamitat i misèria, diada grandiosa i 
molt amargant. 
 
Concedeix-los, Senyor, el repòs etern i que la llum 
eterna brilli damunt seu. 
 

7 In Paradisum 7 Al Paradís 
In Paradisum deducant Angeli: in tuo adventu 
suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem 
sanctam Jerusalem. 
 
Chorus Angelorum te suscipiat, et cum Lazaro 
quondam paupere aeternam habeas requiem. 
 

Que els àngels et menin al paradís, i que a la teva 
arribada, et rebin els màrtirs i et duguin a la santa 
ciutat de Jerusalem. 
 
Que t’aculli el cor dels àngels i tinguis, com Llàtzer en 
altre temps pobre, el repòs etern. 

Cantique de Jean Racine Càntic de Jean Racine 

 
Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des cieux, 
De la paisible nuit nous rompons le silence, 
Divin sauveur, jette sur nous les yeux ! 
 
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix, 
Dissipe le sommeil d’une âme languissante, 
Qui la conduit à l’oubli de tes lois ! 
 
O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle 
Pour te bénir maintenant rassemblé, 
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle, 
Et de tes dons qu’il retourne comblé. 

 
Verb igual a Totpoderós, la nostra única esperança, 
El dia etern de la terra i dels cels, 
de la tranquil·la nit trenquem el silenci 
Diví Salvador, posa sobre nostre els teus ulls ! 
 
Estén sobre nosaltres el foc de la teva gràcia 
poderosa 
Que tot l’infern fugi al so de la teva veu 
Dissipa el son de l’ànima indolent 
Que l’ha conduït a l’oblit de les teves lleis ! 
 
Oh Crist, sigues favorable a aquest poble fidel 
Que ara es reuneix per beneir-te 
Rep els cants que t’ofereix per a la teva glòria 
immortal, 
I que dels teus dons retorni ple. 
 
 

The Lord Bless You and Keep You Que el Senyor et beneeixi i et guardi 

 
The Lord bless you and keep you. 
The Lord make his face to shine upon you, 
and be gracious unto you. 
The Lord lift up the light of his countenance upon 
you, 
and give you Peace. Amen. 

 
Que el Senyor et beneeixi i et guardi  
que et mostri el seu rostre resplendent i tingui 
misericòrdia de tu. 
Que el Senyor elevi la llum del seu semblant sobre 
teu i i et concedeixi la pau. Amén, 

  
O Magnum mysteriur Oh gran misteri 

 
O magnum mysterium, 
et admirabile sacramentum, 
ut animalia viderent Dominum natum, 
jacentem in praesepio! 
Beata Virgo, cujus viscera 
meruerunt portare 
Dominum Christum. 

Alleluia. 
 

 
Oh gran misteri, 
i meravellós sagrament, 
Que els animals van veure el Senyor acabat de néixer 
Ajagut en una menjadora! 
Benaurat el ventre de la Verge, 
el qual fou digne de portar 
Crist el Senyor. 
Al·leluia! 
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Noite Azul Nit blava  

 
Noite azul sem igual, 
Deus nos deu um feliz Natal 
Nosso lar está cheio de luz 
Paz na Terra nasceu Jesus 
 
Tocam os sinos de Natal 
La na catedral 
Por meu lar, que é meu amor, 
vou pedir ao Senhor. 

 

Nit blava sense igual, 
Déu ens doni un bon Nadal 
Casa nostra està plena de llum 
Pau a la terra ha nascut Jesús 
 
Toquen les campanes de Nadal 
Les de la catedral 
Per la meva casa, que és el meu amor, 
Vaig a demanar-li al Senyor. 

 

Obrador Coral de Rubí 
Nadal de 2021 


