La Santa Espina
(Lletra: Àngel Guimerà i música: Enric Morera)
Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol. (bis)
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Déu va passar-hi en primavera
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera,
i canta que cantaràs.
Canta l'ocell, lo riu, la planta
canten la lluna i el sol.
I tot treballant la dona canta,
i canta al peu del bressol.
Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.
Déu va passar-hi en primavera
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera,
i canta que cantaràs.
Canta a dintre de la terra
el passat ja mai passat,
i jorns i nits, de serra en serra,
com tot canta al Montserrat.
Hi col·laboren:

Ho organitzen:

En commemoració del

~150è aniversari ~
del naixement

d’Enric Morera,
>> músic <<

i impulsor del cant coral
······ a Catalunya ······

Coral La Palometa de Puigverd de Lleida

El cant del Poble (himne de Catalunya)

Directora: Marta Gelonch

Lletra: Josep Maria de Segarra (1894-1961)
Música: A. Clavé (1824-1874) i A. Vives (1871-1932)
Versió coral: Jesús Capdevila i Martí (1891-1982)

Cançó de bres per a una princesa negra
La calma de la mar. trad. catalana
Margarideta. popular
Amor que tens ma vida. J. Brahms
The marching saints. Gospel
Cor dels esclaus de l'òpera Nabucco. G. Verdi

Coral Sant Bartomeu d’Alpicat
Directora: Emy Boira Pianista: Toni Rodríguez
Boig Per tu, de Sau

Glòria, Catalans cantem!
cantem amb l’ànima!
Un crit i una sola veu,
Visca la Pàtria!
La nostra terra és redimida!
El gran moment és arribat!
Fora els ultratges! Lluny la mentida!
Ningú ens prendrà la nostra llibertat!

Juntes les Mans, sardana
La Balanguera. Popular Mallorquina
Cant de Vesprada d’Adeu F.B.
Amics per Sempre. Popular

Joia que inflama el cel,
falç i ginesta!
Vola sobre el front l’estel
de la senyera!

Coral El Roser de Massalcoreig
Director: Ramón Curcó Aguilà
Amor, de Gabriel Ruiz
Memory (Andrew Lloyd Webber) musical Cats
Unchained Melody (Àlex North) de la pel·lícula Ghost
The lion sleep. Tema de la pel·licula El Rey León

Tenim les venes per estimar-la,
i en la tempesta del combat,
tenim els braços per defensar-la!,
ningú ens prendrà la nostra llibertat!

