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Living the 
Requiem
Coral Albada de Granollers

Creació: Daniel Mendikoa
Producció: Coral 
Albada de Granollers i 
ToGetArtCreations
Compositor: Dan Forrest
Direcció artística: Daniel 
Mendikoa

Cors participants:
ToGetArt Vocal Ensamble, 
Coral Albada de 
Granollers i Cor Rogent 
(Daniel Mendikoa, director)
EMM Can Roig i Torres 
(Anna Fernàndez, 
directora) 
Coral Sol Ixent (Raquel 
Ríos i Sara Soldevila, 
directores)

Pianista: Ignasi Prunés
Actors:
Eusebi - Esteve Banús Coll
Enric - Jaume Galobart 
Duran
Marta - Sandra Junqueras 
Cárdenas
Isaac - Jorge Rodríguez 
Ariza
Carles - Eloi Mestre Aloy

Ballarins: Mario Molina 
Orbea i Sara Garcia 
García

Regidors: Jordi López i 
Ester Lara

Amb motiu de la celebració del 40è 
aniversari de l’entitat Coral Albada 
de Granollers, es presenta aquest 
ambiciós projecte d’arts escèniques 
performatives que gira entorn de 
l’obra coral Requiem for the Living 
del compositor nord-americà Dan 
Forrest, estrenada l’any 2013.

Una obra contemporània que en 
molts moments recorda a una 
banda sonora, però no d’una 
pel·lícula o d’una sèrie, sinó 
composta sobre un text litúrgic, 
una missa de rèquiem (una 
missa de difunts), però amb una 
característica molt especial que es 
desmarca de les misses de rèquiem 
tradicionals: és un rèquiem per la 
vida i no per la mort.

Durada: 85 minuts

Fitxa artística Un rèquiem per la vida



Coral Albada de Granollers

La Coral Albada va ser fundada fa 40 anys per l’actual presi-
denta honorífica Carme Piguillem, monja Vedruna i professora 
de cant i música de les escoles Vedrunes de la nostra ciutat. Va 
dirigir durant més d’una dècada la formació de la coral i va arri-
bar a formar una pre-coral amb més de 60 Pueri Cantores, que 
va participar en les misses de la nostra Parròquia de Sant Esteve 
de Granollers, seu de l’entitat.

Actualment l’entitat Coral Albada es compon de quatre forma-
cions amb més de 70 membres en total: Coral Sol Ixent Petits, 
Coral Sol Ixent Grans, Coral Albada i Cor Rogent. Daniel Men-
dikoa (Barcelona, 1989), tenor líric i gestor cultural, és des de 
gener del 2018 el director de la Coral Albada i el Cor Rogent. Per 
la seva banda, Raquel Ríos i Sara Soldevila són les directores de 
les formacions Sol Ixent, Grans i Petits. La coral avui no només 
anima a les litúrgies de les misses, sinó que s’ha consolidat amb 
nom propi dins el moviment coral de Granollers, la Federació 
Catalana de Pueri Cantores i, a més, forma part de la junta del 
Moviment Coral Català.

L’entitat ha participat en diferents concerts arreu de Catalunya 
i en esdeveniments nacionals i internacionals en indret com Sa-
lamanca, Burgos, Guadix, Oviedo, Lió, Colònia, Roma, Cracòvia, 
Viena, Estocolm, etc. També participa periòdicament en les mis-
ses de TVE a Catalunya. 

La Coral Albada, al llarg dels anys, ha interpretat un repertori 
variat que va des de peces com la Messe de Minuit de Charpen-
tier, el Rèquiem de Fauré, el Gloria de Vivaldi, la Missa de la Co-
ronació de Mozart, el Messies de Händel, la Cantata d’El Príncep 
d’Egipte i una cantata L’amor és viu esta nit d’en Pau Jorquera, 
original de la celebració del seu 25 aniversari i interpretada per 
més de 100 cantaires i un total de 20 músics.

Col·laboradors:
Parròquia de St. Esteve de Granollers, Rotary Club Granollers, 
Ferralles Batlle, Flors El Jardinet, Federació Catalana de Pueri 
Cantores, Estabanell Energia.

Organització i promoció: Amb el suport de:

Àrea de Cultura
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