CORAL SANTA LLÚCIA DEL PERELLÓ
Fundació
La Coral Santa Llúcia va ser fundada al maig de l’any 1989 per un grup de persones del
Perelló, vinculades amb l’Escola de Música, i amb una gran estima al cant i al Perelló. El seu
nom es va triar en honor a una de les platges més populars del Perelló. El seu president va ser
en Salvador Pallarès i Brull. L’any 1991 foren aprovats els estatuts que l’establiren com a
formació oficial i va entrar a formar part de la Federació Catalana d’Entitats Corals.
Actualment formen part de la coral 37 persones de diferents edats i nacionalitats.
El seu president actual és Fernando Marsal Gilabert.

Els nostres directors
El primer director va ser en Joan Carles Blanch i Anguera, qui va fer-se’n càrrec de la coral
durant els seus primers 14 anys de vida. A partir de 2001, n’Andreu Ferré i Llaó, membre de
la coral i pianista de la formació des del 1995, comença a col·laborar-hi com a ajudant de
direcció.
A partir del curs 2003-2004 es fa càrrec de la direcció en Jordi Forés i Ribera, mantenint la
col·laboració del mestre Andreu Ferré i Llaó.
Des del setembre de 2006, la coral fou dirigida conjuntament pels directors Jordi Forés i
Andreu Ferré. La tècnica vocal era la professora de cant Montserrat Bella i Roma.
Des de l’any 2007 el seu director és l’Andreu Ferré Llaó.

Els concerts
Des de la seva creació, la Coral Santa Llúcia ha estat present en totes les celebracions
religioses i culturals del Perelló.
El cicle anual de concerts són els de Santa Cecília, el tradicional concert de Nadal a l’Església i
el de l’estiu o fi de curs a l’auditori del Perelló. També participa als actes de l’11 de setembre,
Diada de Catalunya, amb una actuació i acabant amb el cant d’Els segadors.
Pel que fa als actes religiosos, cada any canta la Missa Major de Sant Antoni Abat Patró del
Perelló, interpretant els Goigs de Sant Antoni, obra del primer director de la coral, Joan C.
Blanch, i la Missa de Sant Cristòfol a l’ermita homònima, amb la interpretació dels Goigs de
Sant Cristòfol, obra del nostre director Jordi Forés.
La Coral també ha realitzat concerts amb altres formacions instrumentals, així com la Cobla
Bellpuig, l’Agrupació Musical l’Emburgada del Perelló i l’orquestra de cambra Amics dels
Clàssics de Barcelona amb qui col·labora habitualment.

Com a concerts destacats podem esmentar la interpretació de la Cançó d’amor i de guerra en
versió concert el juny de 2004.
L’abril de 2005, amb motiu de la inauguració de les obres de l’Església Mare de Déu de
l’Assumpció del Perelló va cantar la Missa del Excursionistes d’Elisard Sala, acompanyats per
l’orquestra Amics dels Clàssics.
Els anys 2007, 2011 i 2012 ha participat com a coral en la celebració de la Missa dels
diumenges de TVE-2 en català.

Activitats
Ha organitzat una roda coral en col·laboració amb la Federació Catalana d’Entitats Corals i ha
participat en d’altres. També ha organitzat diversos concerts a favor de La Marató de TV3.
Al novembre de 1996, al Palau d’Esports de Barcelona, la Coral Santa Llúcia va participar
conjuntament amb més de tres mil cantaires d’arreu de Catalunya a l’homenatge a Oriol
Martorell.
L’any 2005 va estrenar l’Havanera del Perelló i l’any 2006 va estrenar l’Himne al Centre d’Esports El
Perelló, que amb lletres del poeta perellonenc Antoni Boyer, en Jordi Forés va posar-hi música.
El maig del mateix 2006 també participa als actes organitzats per l’hotel Les Oliveres Beach
Resort & Spa amb motiu de la seva inauguració, havent realitzat diversos concerts a l’auditori
de l’esmetnat hotel.

Guardons
La Coral Santa Llúcia, per haver contribuït amb l’expansió cultural i musical del nostre poble,
i per haver donat a conèixer el nom del Perelló a diversos pobles i ciutats d’arreu,
l’Ajuntament del Perelló l’any 2002 li va atorgar el premi Agost.

Repertori
El seu repertori comprèn diverses temàtiques: obres des del renaixement fins a l’actualitat, així
com peces populars, sarsueles i cançons tradicionals catalanes. El repertori inclou gran
diversitat de peces de música moderna, tant a capella com amb acompanyament, adaptades
pel nostre director a la nostra formació coral.. Havaneres. Tradicionals nadalenques. Cançons
d’altres països en llengua original. Etc..

Els viatges
La Coral Santa Llúcia té una important trajectòria concertística, ha fet nombrosos intercanvis
amb d’altres corals i també ha fet concerts en diferents llocs del País Valencià, Aragó i
Catalunya. El 2002 va actuar a Tomelloso (Castella La Manxa), al Cercle Català de Madrid, i a
Altopascio (Toscana, Itàlia), poble agermanat amb el Perelló.
El 2012 actuà a Dardesheim (Alemania).

Catedral de Tortosa – 6è Festival internacional de música sacra

Concert de Santa Cecília – El Perelló – novembre 2011

