Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials
S’ha mantingut el nombre d’actuacions de totes les corals, hi ha hagut una forta activitat
durant tot el curs i ha estat molt variada, seguint amb la vessant solidària ja iniciada fa
anys per totes les agrupacions, amb diverses associacions o entitats com l’associació
Riera Ferrari, l’Obra Social Sa Nostra-BMN, Centre Missioner P. Pere Riera, el Pa de
Sant Antoni, la presó de Palma i Unitat de Cures Pal·liatives i hospitals. Com ja és
tradició des de fa anys les corals de la UIB s’ajunten en el Concert de Nadal de la UIB,
en el qual el reconegut pianista mallorquí Joan Moll va fer la crida de Nadal. S’ha
afiançat la col·laboració amb la Banda de Música Municipal de Palma, amb la qual no
només ha cantat la Coral UIB, sinó que també s’han afegit altres corals filials com les
Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma i l’Orfeó Universitat de les Illes Balears
i el resultat és molt positiu. S’ha iniciat una bona relació amb altres corals de diversos
pobles de Mallorca, amb les quals han cantat plegades diferents corals de la UIB.
La Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) ha participat probablement en la
primera audició a Espanya de la Passió segons Sant Marc, de J. S. Bach, amb la qual
cosa la Coral UIB ha tengut el privilegi d’haver interpretat al llarg de la seva història les
tres passions de J. S. Bach, i en aquesta ocasió ho va fer conjuntament amb l’Orfeó UIB
i l’orquestra BACHrroc Ensemble; ha participat en dos concerts de temporada de
l’Orquestra Simfònica de Balears; ha pogut tornar a repetir l’experiència d’interpretar
Un rèquiem alemany de J. Brahms en versió per a piano a quatre mans, acompanyada de
dos dels pianistes més reconeguts a les Illes com són Yuko Mizutani i Andreu Riera en
un concert en col·laboració amb el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears;
ha format part dels actes de celebració de l’any Campins/Gaudí, organitzats per La Seu;
i ha pogut fer la seva aportació en un concert que es va organitzar en homenatge al
baríton menorquí Joan Pons, el qual va compartir escenari amb músics amics, entre els
quals es troba la Coral UIB.
Les corals filials també han continuat participant al llarg de l’any en molts projectes
solidaris; a part de diferents concerts a Palma i a pobles, així com la participació en
diverses celebracions religioses a Santa Creu (Missa del Sant Crist i Divendres Sant) i a
l’església de Sant Miquel (la Missa de la Mare de Déu de la Salut), celebracions d’anys
importants (Ramon Llull o Arxiduc) o aniversaris d’empreses de Mallorca. Cal destacar
el concert de celebració del 30è aniversari de la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de
Palma i el 10è del Cor de Pares i Mares de la UIB (en què es va comptar amb la
presència de Cap Pela i el grup d’havaneres Ben Trempats); l’encesa de llums de Nadal
de Ciutat que van protagonitzar les Corals Infantils i Coral Juvenil de Joventuts
Musicals de Palma amb la Banda de Música Municipal de Palma; els intercanvis amb
agrupacions d’Algaida, de Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Tortosa que han dut a
terme amb èxit les Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma i el Cor de Mestres
Cantaires de la UIB.
Enllaços pàgina web:
http://www.coraluib.com
https://www.facebook.com/coraluib
http://www.youtube.com/user/coraluib

