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LA FAMÍLIA CORAL SANT JORDI
La Coral Sant Jordi va néixer el 1947, a l’entorn de la
personalitat carismàtica d’Oriol Martorell, amb l’objectiu de
conrear amb rigor la música coral, tant culta com popular,
en especial la catalana, i difondre-la arreu de Catalunya,
entenent aquesta tasca com a element pedagògic i com a
acte de servei al país.
Durant els anys, ha anat agrupant al seu voltant cors de tots
els rangs d’edat possibles de la vida coral, donant forma
a l’actual família Coral Sant Jordi: Cor Infantil, Cor Jove, la
pròpia Coral Sant Jordi i el Cor Ponent, cor d’ex-cantaires i
amics de la Coral Sant Jordi.
L’any 1963, una coral infantil que tot just un any abans
havien engegat M. Dolors Bonal, Montserrat Martorell i Maria
Martorell va passar a formar part de la família juntament amb
el cor d’adults. La coral es deia L’Esquitx i ha estat, fins avui,
un dels grups infantils de la coral Sant Jordi. El 1966, atenent
la gran demanda de places per formar part de L’Esquitx, es
va obrir un nou grup, L’Espurna, que esdevindria la segona
coral infantil de la família, la direcció de la qual es va confiar
a la M. Teresa Giménez.
Actualment, els dos grups infantils treballen per separat
però actuen com un sol cor pel que fa a continguts, concerts
i activitats.
Al llarg dels anys la família ha tingut de manera intermitent
grups que servien de pont entre els grups infantils i la Coral
Sant Jordi. El 2009, un grup de cantaires, que per edat havien
de deixar les corals infantils, van decidir organitzar-se per
seguir cantant junts i van ser l’origen Cor Jove que té la
família coral avui en dia.

COR INFANTIL
DE LA CORAL SANT JORDI
El Cor Infantil està format per nens i nenes d’entre 4 i 17 anys,
que assagen dividits en grups d’edat: Petits, Mitjans i Grans.
D’aquesta manera, els infants poden treballar el repertori
més adequat a la seva edat en tots els aspectes i amb els
mètodes més adients: des d’un enfocament molt lúdic per als
petits fins al format coral convencional per al grup de grans.
Tots els nens i nenes que vulguin cantar poden formar part
del Cor Infantil, atès que no es requereixen coneixements
musicals previs. El treball a la coral els donarà les eines
necessàries per créixer musicalment, introduint els elements
vocals, d’audició i de llenguatge musical necessaris per
poder anar avançant fins al pas al Cor Jove, si s’escau.
Grups d’edat:
Petits (de 4 a 7 anys)
Mitjans (de 8 a 10 anys)
Grans (d’11 a 17 anys)

ACTIvITATS
Concerts
El Cor Infantil canta, de manera fixa, al Concert de Nadal
amb tota la família coral, i fa un concert de final de curs. Els
concerts de la resta del curs varien en funció de les activitats
i de les propostes externes que rep.
Caps de setmana de treball
El Cor Infantil participa, cada any, al cap de setmana de treball
de la família Coral Sant Jordi, durant el primer trimestre.
Permet avançar en el repertori de manera intensiva, i també
és un moment important de convivència i coneixença entre
els cantaires.
Trobades
L’Esquitx i L’Espurna van ser corals fundadores del Secretariat
de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i en segueixen essent
membres actius, participant anualment a les trobades o
concerts que proposa la federació. Experiències que són un
enriquiment constant pels cantaires.
Intercanvis i viatges
El Cor fa, periòdicament, intercanvis amb corals del país o
estrangeres i participa a festivals de cant coral. Ha viatjat
a Granada, Holanda, Txèquia, Estònia, Finlàndia, França…,
i han participat a festivals com l’Europa Cantat Junior i el
Youth Choirs in Movement.

COR JOVE
DE LA CORAL SANT JORDI
Format per nois i noies d’entre 18 a 25 anys, el Cor Jove és un
cor mixt que té per objectiu donar continuïtat a la formació
dels cantaires del Cor Infantil i preparar-los per al seu pas
a la Coral Sant Jordi. Durant aquesta etapa, adquireixen
un protagonisme especial el treball de lectura a vista i la
formació vocal, per la qual cosa el Cor Jove compta amb una
professora de cant.
Tot i que es nodreix especialment dels cantaires del Cor
Infantil, el Cor Jove també està obert a altres incorporacions.
En aquest cas, cal fer una prova de veu que servirà per
conèixer el seu nivell i valorar si cal reforçar la seva formació
i dedicació per posar-se al nivell del cor.

ACTIvITATS
Concerts
El Cor Jove participa, cada any, en el Concert de Nadal de
tota la família coral i també canta, de manera fixa, un concert
de final de curs, a vegades amb altres cors de la família, amb
altres cors joves o en solitari. Durant la resta del curs, la seva
agenda varia en funció de les activitats i de les propostes
externes que rep.
Caps de setmana de treball
Durant el primer trimestre, comparteix sempre el cap de
setmana de treball amb el Cor Infantil i amb la Coral Sant
Jordi, durant el qual es treballa de manera intensiva el
repertori, a més de reforçar la convivència i la coneixença
entre tots els cantaires.
Trobades
Com a coral fundadora i membre actiu de Corals Joves
de Catalunya, participa en les seves activitats, trobades
i concerts, sempre que l’agenda li ho permet. L’activitat
federativa és sempre una experiència enriquidora, ja que
permet conèixer altres corals, nou repertori i nous directors.
Intercanvis i viatges
El Cor Jove participa, puntualment, en intercanvis amb corals
del país o estrangeres, i canta en festivals de cant coral, si els
directors valoren que pot ser una experiència enriquidora.

HOrArIS I LLOCS D’ASSAIG
Cor Infantil de la Coral Sant Jordi
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“Que els cants ens alegrin,
i ens facin millors”
C. de la Palla, 10A bis
08002 Barcelona
info@coralsantjordi.cat
www.coralsantjordi.cat
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