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Gouranga  Bhajan
&

Coral Sant Ignasi

Diumenge 19 de maig de 2019 a les 18:00 h
Patriarca Abraham, Jaume Vicens Vives 6, Barcelona

Cicle de Concerts
Diversitat de tradicions religioses i culturals a través de diferents
grups musicals vocals que ens inviten a sentir, a meditar, a connectar...

Orient i Occident: tradicions hindú i cristiana
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Marisa Barros
Poeta, escriptora i estudiosa de les lletres i les 
religions, Marisa Barros recitarà alguns textos amb 
l’acompanyament de la violista Anna Godoy.

Coral Sant Ignasi
Ulrike Haller, soprano
Daniel Parache, orgue
Eulàlia Benito i Ardèvol, direcció

Cants religiosos del Romanticisme
musical europeu
Himnes, motets, misses, oratoris i peces sacres... 
La música coral d’església a l’Europa del segle 
XIX s’escriu per acompanyar les celebracions 
litúrgiques, però també, i per primera vegada, per 
a les sales de concert.

Cançó catalana d’arrel cristiana
La nostra música ve marcada per una tradició 
cristiana que s’ha expressat a través d’uns cos-
tums que estan molt arrelats als pobles i ciutats de 
Catalunya.

Gouranja Bhajan
Música devocional, a l’estil de l’antiga tradició 
vaishnava bengalí dins de l’hinduisme, acompa-
nyada amb instruments tradicionals.

Programa
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Cants religiosos del Romanticisme
musical europeu

1. Hör mein Bitten (Himne)
Felix Mendelssohn

2. Cantique de Jean Racine
Gabriel Fauré

3. Salve Regina
Gioacchino Rossini

4. Locus iste
Anton Bruckner

5. Ave Maria
Anton Bruckner

6. Nigra sum
Pau Casals

Cançó catalana d’arrel cristiana

7. El cavaller enamorat
Joan Manén

8. El cant dels ocells - Harmonització: Pau Casals
nadala tradicional

9. Evocació al Pirineu ‘Cançó d’amor i de guerra’ 
Rafael Martínez Valls
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Ave Maria
Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus Et 

benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei, Ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Sancta Maria, ora pro nobis. 

Amen.

Nigra sum
Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem.

Ideo dilexit me rex et introduxit me in cubiculum suum et dixit mihi:
Surge, amica mea, et veni.

Jam hiems transiit, imber abiit, et recessit.
Flores apparuerunt in terra nostra,

Tempus putationis advenit
Alleluia.

Cantique 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!
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El cant dels ocells
En veure despuntar
el major lluminar

en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant,

a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

Cantava la perdiu
Me’n vaig a fer lo niu
dins d’aquella establia,

per a veure l’Infant
com està tremolant
en braços de Maria.

La garsa, griva o gaig
diuen: Ara ve el maig!
Respon la cadernera:
Tot arbre reverdeix,
tota branca floreix

com si fos primavera.
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Ulrike Haller
Soprano

Nascuda a Meran (Tirol del 
Sud), inicia els estudis mu-
sicals a la seva ciutat natal i 
posteriorment a la Universi-
tat de Música i Art Dramàtic 
de Viena, on cursa estudis 
de piano i cant. Es gradua 
el 2002 amb les màximes 
qualificacions. Amplia els 
estudis a Barcelona amb Mª 
Dolors Aldea i rep consells 
d’Ana Luisa Chova, José 
van Dam, Eric Halfvarson, Wolfgang Holzmair, 
Wolfram Rieger i Kurt Widmer. L’any 2015 guanya 
el Premi Extraordinari del Conservatori Superior del 
Liceu i el Primer Premi del curs de Lied de Joven-
tuts Musicals d’Espanya. Ha actuat com a solista 
acompanyada per l’OBC, Orquestra Simfònica del 
Vallès, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León entre d’altres. També 
ha ofert recitals de Lied acompanyada pels pianis-
tes Josep Buforn i Josep Surinyac i ha enregistrat 
diversos CDs i per a Catalunya Música.
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