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Introducció 
El Cor Èulia de l’associació coral SuiteCor es vol presentar públicament com a nou cor, descendent del Cor Juvenil 

Divisi de Valls. 

El Cor Èulia gaudeix del seu tercer any de vida i està format per 14 noies majors de 25 anys amb àmplia experiència 

dins el món coral. Aquest dossier presenta els espectacles que ofereix actualment. 

 

Història 
L’any 2002 va néixer a Valls el Cor Juvenil Divisi, amb la voluntat de cobrir el buit existent en aquell moment pel que 

fa a les corals juvenils en l'escenari coral vallenc. A partir de llavors va anar creixent sota la direcció d’Imma Piñas. 

Amb la voluntat d'oferir un espectacle integral, els seus concerts contenien petites teatralitzacions, coreografies, 

poesia... sempre buscant una connexió especial amb el públic. 

L'any 2014, gràcies al creixement en nombre i edat dels cantaires, va passar a estar format per dos grups 

diferenciats: el Cor Juvenil Divisi i el Cor Divisi, que actulament són, respectivament, el Cor Koré i el Cor Èulia de 

l’Associació SuiteCor.  

El primer any del Cor Èulia va ser un curs de coneixença entre la nova directora, la Mireia Besora, i les cantaires de 

més experiència de l’antiga formació. Durant aquests tres anys hi ha hagut un doble procés, per una banda de 

renovació de cantaires i per l’altra a nivell vocal, buscant el so propi del cor.  

 

Currículum 
Amb el pas del temps, les cantaires de l’anterior Cor Juvenil Divisi de Valls i actual Cor Èulia han tingut la oportunitat 

de cantar, entre altres llocs, a: 

- Festival Europa Cantat Utrecht (Holanda) 2009 

- Hendaia (País Basc francès) 2010 

- Saló de Cent Ajuntament de Barcelona, Decennals 2011 

- Setmana Cantant Tarragona 2011 

- Festival Europa Cantat Torino (Itàlia) 2012 

- 2n festival Mateu Fletxa a Prades 2013 

- Newbury (Anglaterra) 2016 

Més a prop de casa, han trepitjat els escenaris del Teatre Auditori de Salou, el Teatre Principal de Valls, el Centre 

Cultural de Valls, el Monestir de Santes Creus, l’Església Arxiprestal de Sant Joan de Valls, la Capella del Roser de 

Valls, l’Església de Sant Antoni de Valls,... entre d’altres. 
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El currículum de la directora 
Mireia Besora i Tondo 
mireia.coreulia@suitecor.cat 
 

Titulada en Pedagogia per la Formació Musical Bàsica i General per l'ESMUC, i en Grau 

Mitjà i Elemental en l'especialitat de piano pel Conservatori Professional de Música de 

Tarragona.  

Formada tan en cursos de sensibilització musical del mètode Willems com de 
pedagogia musical a l'associació Orff-Schulwerk. També té formació en direcció coral, i 
ha realitat estudis de cant. 

Exerceix de professora de música des de l’any 1999, i des del 2006 compagina la docència amb la formació per 

formadors. Durant més de 10 anys ha treballat a l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic i a Xamfrà, Centre de 

Música i Escena del Raval, projectes de la Fundació L’ARC Música, de Barcelona. Ha impartit també tallers per 

nadons a diferents escoles de música i biblioteques d´arreu de Catalunya. 

Actualment fa classes a EspaiTrad a Valls -centre d’aprenentatge, difusió i reflexió de la música i els instruments 
tradicionals- i a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, on dirigeix els cors infantils i coordina el projecte 
Escola Oberta (projecte artístic per la inclusió social). Col·labora habitualment amb l'EMM Pau Casals d'El Vendrell i 
dirigeix el Cor Èulia de l’Associació SuiteCor de Valls. També forma part de l’equip que ha dissenyat i desenvolupa El 
Teler de Música, www.telermusica.com (espai de recursos didàctics i reflexió compartida, iniciativa d’emprenedoria 
social). 

Els espectacles 
El treball realitzat pel cor permet oferir diferents formats de concerts: 

Concert de dues parts  
Us presentem un concert d’una hora i mitja de durada aproximada, que consta de dues parts amb un entreacte de 

10 minuts. La primera és un cant a la figura de la Mare i la segona inclou diferents suites de poemes musicats que 

descriuen tot tipus de paisatges. 

Concert d’una sola part 
Oferim també la possibilitat de fer un concert més reduït, que constaria només d’una de les parts descrites 

anteriorment (a escollir pel contractant). 

Concert d’ous 
Per a un ambient més distès, oferim un format innovador i divertit. En aquest cas, l’atzar i la complicitat del públic 

decideixen les peces del nostre repertori a interpretar. Senzillament, us sorprendrà! 
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El repertori1  

Cant a la Mare 
Aquesta proposta compta amb diferents interpretacions musicals, teatralitzades i lectures de poemes, totes fent 

referència a la figura de la mare, en totes les seves possibles vessants. 

Nigra Sum 
Vou veri vou 
Fancie 
Mama 
Sometimes  I feel like a motherless child 
Cîntec de leganat 
Mare vullc casar-me 
Ave Maria 
Testament d’Amèlia 
Duerme Negrito 
Mamma Mia! 

Pau Casals 
Trad. mallorquina / Baltasar Bibiloni 
Benjamin Britten 
Trad. russa / Gravilina 
Espiritual negre / Arr. Kari Ala-Pöllänen 
Trad. romana / Trans. D. Schotsch 
Trad. valenciana / Harm. Josep R. Gil-Tàrrega 
Zoltán Kodály 
Trad. Catalana / Harm. Manel Oltra 
Trad. veneçolana-colombiana / Arr. David Azurza 
ABBA / A. Anderson, S. Anderson, B. Ulvaeus 

 

Paisatges de Poetes 
Aquest recull de poemes descriu paisatges musicats per diferents compositors, amb diferents estils. El fil conductor 

són aquests paisatges que la música dibuixa, fent-nos gaudir de la imatge que ens transmeten les emocions. 

 

Quatre Cançons de Mar 
Finestra al Mar 
Cançó 
Cala gentil 
Cançó de l’amor mariner 

Zelená se snítka 
Jarní 
Na nasem sádku 
Kdyby tu nic nebylo 

Tres fragments de Lorca 
La guitarra 
El silencio 
Paisaje 

Flors 
 El narcís 
 La margarida  
 El clavell 
 El pensament 
 La dàlia 

 

Música de Ligeti Györgi 
Adapt. Maria Martorell 
 
 
 
Música: Petr Eben 
Text: Čtvrtek Václav i Čarek Jan 
 
 
Fernando Marina 
 
 
 
Música: Baltasar Bibiloni 
Poemes: Joan Amand i Joan Rubiés 
 

                                                                    
1 El repertori descrit a continuació es pot veure modificat. En aquest cas, es facilitarà el repertori definitiu en el moment de la 
contractació. 
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Condicions de contracte 

Característiques tècniques idònies2 

 Característiques tècniques  

El Concert 
- Cant a la Mare 
- Paisatges de Poetes 

 
Espai 8x4 
Presa de corrent per al piano 
2 Barres amb focus 
Focus a nivell de terra 
7 tarimes 2x1 
 

Concert d’una part 
- Cant a la Mare 

Espai 6x4 
Presa de corrent per al piano 

Concert d’una part 
- Paisatges de Poetes 

 
Espai 8x4 
Presa de corrent per al piano 
2 Barres amb focus 
Focus a nivell de terra 
7 tarimes 2x1 
 

Concert d’Ous 
- Cançons a l’atzar dels 

dos repertoris 
 

Espai 4x3 
Presa de corrent per al piano 

 

  

                                                                    
2 Es pot adaptar el concert a les característiques de l’espai de què es disposi. 
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Contacte 
Per a més informació o contracte, podeu localitzar-nos a través dels següents mitjans: 

 

660.83.66.75 (Anna – matins) 
676.48.57.07 (Núria – tardes a partir de les 18:00h)  

 
coreulia@suitecor.cat 

 
www.suitecor.cat 

 
facebook.com/suitecor 

 


