
CORAL ESTEL DE GIRONELLA
Historial

La Coral Estel de Gironella va ser fundada al 1989. En el seus primers
anys va ser dirigida per la Maria Comas i mereix destacar els concerts
d'intercanvi  amb  la  Coral  Font  del  Fil  de  Manresa  i  la  serva
interpretació  conjunta  de  “El  Poema  de  Nadal”  de  Josep  Mª  de
Segarra. Des de 1999 fins al moment present dirigeix la Coral Estel en
Joan  Alsina.  La  Coral  Estel  és  membre  de  la  Federació  Catalana
d'Entitats Corals i participa activament en les Rodes Corals, trobades i
actes com la Cerimònia Inaugural del Fòrum de les Cultures Barcelona
2004. Cada any també canta en dates assenyalades com la Diada
Nacional  de Catalunya,  per  la  patrona  de la  música  Santa  Cecília,
participa en el Pessebre Vivent de Gironella, fa un concert de Nadal i
està al costat de les tradicions del poble cantant les Caramelles pels
carrers de Gironella per Pasqua. En la celebració del 25è Aniversari es
va estrenar l’himne de la Coral titulat “Estem Units”.

La seva activitat musical l'ha dut a oferir concerts i intercanvis amb
corals de diversos indrets de Catalunya, la resta de l'Estat Espanyol i
en països com França, Portugal, Sardenya (Itàlia) i Irlanda.  

El seu repertori  inclou música de tots els temps i  estils,  des de la
Música Antiga i Clàssica al Teatre Musical de Broadway, del Gospel i
Espirituals Negres a les Sardanes i les Havaneres, la Música Popular
Catalana  o  les  Músiques  Folk  d'arreu  del  món,  destacant  l'èxit  de
l'espectacle de música tradicional irlandesa “Estel Irish Pub”.

Amb motiu del Dia Internacional de l’Alzheimer 2006, la Coral Estel
grava  un  single  amb  el  tema  “Aquí  Estoy  Yo”  de  Mikel  Herzog,
juntament amb el grup Cafè Trio, i actuen en el Palau Sant Jordi de
Barcelona en la Trobada d'Associacions d'Alzheimer de Catalunya. 

Cal  destacar  també  la  interpretació  de  grans  obres  per  a  coral  i
orquestra  com la  "Missa  en  Do  KV258"  de  Mozart,  el  “Glòria”  de
Vivaldi,  el  "Rèquiem  Op.54"  de  Camille  Saint-Saëns,  la  "Missa  de
Santa Cecília" de Charles Gounod a la Basílica de Montserrat, l’oratori
barroc  "The  Christmas  Story"  de  Heinrich  Schütz,  l'oratori
contemporani "El Pessebre" del mestre Pau Casals, les "Missa Criolla" i
"Navidad  Nuestra"  d'Ariel  Ramírez,  amb  aires  sud-americans  o
l'espectacular cantata escènica "Carmina Burana" de Carl Orff.  

També ha obtingut un gran èxit  amb la representació de coneguts
musicals com “Un Violinista a la Teulada” de Jerry Bock,  la història
bíblica  “Josep  i  la  Meravellosa  Capa  de  Colors”  d'Andrew  Lloyd



Webber,  una versió  del  musical  català  per  excel·lència  "Mar i  Cel"
titulada  “Una  Història  de  Pirates”,  el  gran  musical  històric  "Els
Miserables"  d'Arnold  Schönberg,  el  popular  i  divertit  "Una  Història
d’Àfrica" o el clàssic de Charles Dickens “El Nadal de Mr. Scrooge”.


