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- Col·legi Mare de Déu del Carme 
   de Tarragona

- Escola i Conservatori de la Diputació de 
Tarragona a REUS

- Conservatori de Vila-Seca



CORAL FARISTOL - COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME DE TARRAGONA

La Coral Faristol va néixer l’any 2004 des de l’aula de música del col·legi amb la intenció 
de potenciar la inquietud dels alumnes en compartir l’experiència musical. Des de llavors 
la coral ha anat creixent i actualment està formada per uns 35 alumnes de primària i se-
cundària dels quals una bona part estudien també piano, guitarra i llenguatge musical en 
les activitats extraescolars del centre. La Coral ha participat tant en les trobades corals de 
la província de Tarragona com en concursos i festivals musicals, trobades corals interge-
neracionals a més dels actes propis del Col·legi “Mare de Déu del Carme”. 

- Vés-te’n, hivern ............................................................................... Pop. Catalana
- Carícies sobre el mar (de la BSO de “Les Choristes”) ............................ Bruno Coulais
- Dins el mar ................................................................ Santi Riera i Joaquim Maideu
- El rei lleó - Hakuna Matata ................................................................. Hans Zimmer

Director: Francesc Arrufat

COR GAUDÍ DE GRAU PROFESSIONAL
ESCOLA I CONSERVATORI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A REUS

Els cors de Grau Professional del Conservatori i Escola de Música de la Diputació de Ta-
rragona a Reus, estan formats per un cor de nois i un cor de veus blanques. Aquest curs, 
hem decidit formar un cor mixta per tal de treballar obres a quatre veus. 
Els nostres cors, treballen durant l’any tot un repertori que després. mitjançant intercanvis 
i sortides, interpreten a diversos llocs de Catalunya.
El repertori que us proposem avui, és una missa “A Little Jazz Mass” composta l’any 2006 
per Bob Chilcott. És una obra original i molt efectista amb diversos moviments que abra-
cen tota una varietat d’estils provinents del jazz.
L’arranjament es pot trobar a tres veus blanques o a quatre veus mixtes. L’acompanyament 
pot ser divers: piano sol o bé piano, baix i bateria.
El resultat és una missa rítmica, molt melòdica i interessant harmònicament. 

A Little Jazz Mass ..................................................................................Bob Chilcott
Kyrie
Gloria
Benedictus
Santus
Agnus Dei

Pianista: Lluís Castell Bateria: David Montoya Directora: Maite PÉREZ 

CONJUNT DE GUITARRES EMILI PUJOL 
CONSERVATORI DE VILA-SECA

Conjunt de guitarres format per alumnes de nivell elemental i 1r de grau profes-
sional del Conservatori de Vila-seca amb edats compreses entre els 10 i els 13 
anys. El seu repertori compren bàsicament adaptacions pedagògiques d’obres per 
a altres formacions o arranjaments originals realitzats pel seu director Salvador 
Parra. D’ençà de la seva formació el conjunt ha actuat arreu de les comarques de 
Tarragona.

- Sarabande 
  (de la Suite núm. 11 per a clavicèmbal FWV 446) ....................... G. F. Händel
- Greensleeves ...........................................................................Trad. anglesa 
- Oye como va ..................................................................................T. Puente

Director: Salvador Parra.

ORQUESTRA LULLY 
CONSERVATORI DE VILA-SECA

Orquestra formada per alumnes de nivell elemental del Conservatori de Vila-seca 
amb edats compreses entre els 9 i els 12 anys. El seu repertori comprèn obres 
de diversos compositors o adaptacions d’altres obres a formacions de tipus 
pedagògic. Ha actuat arreu de les comarques de Tarragona i ha participat a 
trobades d’orquestres de nivell similar.

- King Arthur rules the Land 
  (de “Folk sons for strings”) ................................................................. J. Auton
- Tranquil 
  (2n mov. de “Suite per a cordes”) ..................................................Q. Miracle
- Richard the lion heart 
  (de “A Medieval Pageant”) ...................................................... E. Huws Jones
- Take it for here 
  (de “Jazzin’ About Suite”) ........................................................ P. Wedgwood
- Black Jack 
  (de “Jazzin’ About Suite”) ........................................................ P. Wedgwood

Directora: Carmen Gómez.


