
Organitza: 

Amb la col·laboració de: 

concert en la modalitat de taquilla inversa.  
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Regina Cæli 

Cor i orgue 
Joan Cererols (1618-1676) 

Stabat Mater  
en sol menor Op. 138.  
Composada el 1884 
Cor i orgue 

Joseph Rheinberger (1839-1901) 

Abendlied 
Op. 69 n. 3 
Cor 

Joseph Rheinberger (1839-1901) 

Himne dels Querubins 
Op. 41. De la litúrgia de Sant 
Joan Crisòstom n.6 
Cor 

Piotr Illich Txaikovski (1840-1893) 

O vos omnes 
Antífona del nocturn del 3r  
Dissabte Sant 
Cor 

Pau Casals (1876-1973) 

Ave Maria 
Cor i orgue 

Anselm Ferrer (1882-1969) 

Cançó de la Moreneta 
Cor i orgue 

Antoni Nicolau (1858-1933) 

Jacint Verdaguer (1845-1902) 

Orgue Eloi Jover i Navarro 

Direcció musical Jordi Boltes i Arcusa 

Coral Sant Cugat del CMSC 

El primer director fou el mestre Xavier Azqueta que la va dirigir 

durant 15 anys. En l’actualitat Jordi Boltes. 

En els ja més de 40 anys d’existència la Coral ha interpretat can-

çons popular catalanes i internacional  així com les obres polifòni-

ques  més complexes. 

A més dels concerts tradicionals que fa cada any a Sant Cugat 

(Nadal, Festa Major, etc),  la Coral ha participat en nombrosos 

concerts a d’altres indrets de Catalunya. 

 

L’Obrador Coral de Rubí es va crear el gener de l’any 1981. 

Va començar amb un treball seriós, sota la direcció, primer d’en 

Pere Burés, posteriorment de l'Emili de la Linde, després d’en Pe-

legrí Bernial i en l’actualitat del Jordi Boltes. 

Una constant de la Coral és la celebració dels concerts d’Hivern 

(Sant Esteve), de Primavera (Sant Jordi), la participació en l’Ofici 

de Festa Major a la Parròquia de Sant Pere i un concert dins del 

marc de Festa Major. 

A part de cantar polifonia, cançó popular, gospel, musicals, etc . ha 

interpretat vàries obres clàssiques. 

Dins del marc de la Festa Major de Rubí, cada any fem un concert 

espectacle. 

Concert en memòria del nostre company de cor i 

amic recentment traspassat 

Àngel Perera i Calle (1939-2023) 


