
E n t i t a t s

Memorable! L’11 de novembre vam tenir el privilegi 
d’assistir al singular concert que ens va regalar la 
Coral Vergelitana. La intensitat de la interpretació 
ens feia adonar-se que es tractava d’un dia espe-
cial, ja que celebràvem el vint-i-cinquè aniversari 
del nostre cor. Totes les veus (sopranos, contralts, 
tenors i baixos) van tornar a sonar com una sòlida 
unitat, amb l’harmònic coixí de l’excel·lent Orques-
tra de Cambra de l’Empordà i diversos solistes. 
Dirigits tots per l’inesgotable Ramon Joanmiquel, 
van encadenar magistralment els dotze fragments 
que componen el Glòria de Vivaldi.

Aquesta obra 
ocupa un lloc 
excepcional en-
tre les escrites 
per Vivaldi per 
a cor, solistes 
i orquestra; per 
l’energia dels 
moviments, (tí-
pica de la seva 
música instru-
menta l ) ,  per 
l’expressivitat 
plena de co-
lor i vibració, i 
per l’esplendor 
polifònica dels 
moviments co-
rals.

La dificultat 
d’aquesta peça 

queda reflectida en l’esforç al qual obliga els seus 
intèrprets. Conscients d’això, els membres de la 
Coral van esmerçar uns quants mesos a preparar 
aquest concert únic. I el públic, que esperava gaudir 
d’una nova interpretació, mostrà la seva fidelitat 
omplint de gom a gom l’església, que va quedar pe-
tita. Tanmateix, tot i que molts van haver d’escoltar 
el concert drets, ningú no semblava decebut.

El recital, que s’havia iniciat amb una petita 
antologia de les interpretacions de la Coral al llarg 
d’aquest quart de segle, es va cloure amb l’Ave 
Verum de Mozart, que deixà molt bon regust a 

l’auditori.
Sens dubte, 

la combinació 
de la Coral Ver-
gelitana amb 
l ’ O r q u e s t r a 
de Cambra de 
l’Empordà és 
un deliciós còc-
tel de tardor 
del qual ens 
agradar ia de 
tornar a gaudir 
any rere any.
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