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El nom d’Aglepta prové 
originàriament de l’obra 
contemporània de l’autor suec Arne 
Mellnäs. Es tracta d’un encanteri, 
en el que es van entrellaçant les 
veus creant una atmosfera de 
sons sorprenentment encisadora i 
captivadora.
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COR AGLEPTACOR AGLEPTA

El Cor Aglepta neix l’octubre del 2001, integrat principalment per un grup de noies 
que en el seu moment van ser fundadores del Cor Infantil Sant Cugat. El repertori del 
cor inclou música de totes les èpoques i estils: des de música renaixentista fins a obres 
contemporànies, passant per autors romàntics o grups de música pop.

Ha realitzat concerts en diferents punts de la geografia catalana, així com a Bèlgica, 
al Canadà i a Sèrbia. Ha treballat amb directors com Elisenda Carrasco, Xavier Sans, 
Marjorie Malone, Dwight Jordan i Walter Whitman, entre d’altres.
 
L’any 2009 guanya el segon premi al Concurs Internacional de Cant Coral de Malgrat de 
Mar i l’any 2010 obté el quart premi al Concurs Internacional de Música de Cantonigròs.

L’any 2012 publica el seu primer treball discogràfic, Anima nostra, un enregistrament 
dedicat a la música religiosa per a cor de veus blanques de compositors de tots els temps.

Ha col·laborat amb diverses formacions (Orquestra simfònica de Sant Cugat, Cobla La 
Principal de la Bisbal...) i, recentment, en col·laboració amb el Cos de Dansa de l’Esbart 
Sant Cugat ha presentat l’espectacle CorcumDansa, en el qual el cant i la dansa es fusionen 
d’una manera orgànica i evocadora.

Des de l’any 2007, organitza cada Nadal un taller participatiu de música coral per donar a 
conèixer algunes de les obres més importants per a cors de veus blanques com A ceremony 
of carols, de Benjamin Britten, o la Missa in A, de Miklós Koscár.

Des de la seva fundació el cor ha estat dirigit per Oriol Castanyer. 

Cor Aglepta



COR AGLEPTACOR AGLEPTA COR AGLEPTA

5   

Inicia els estudis de música al Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat del 
Vallès i posteriorment els continua al Conservatori Professional de Terrassa, on cursa el 
Grau Mig de piano i de violoncel, obtenint el Premi d’Honor de piano i Menció d’Honor 
de Música de Cambra. Posteriorment cursa el Grau Superior de piano al Conservatori 
Superior Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori Superior del Liceu amb 
el pianista Miquel Farré, obtenint Menció d’Honor de Grau Superior. Finalista al 
“I Concurs de piano Eugènia Verdet” i al “XXV Concurs Joan Massià”, obté Menció 
d’Honor a la 35ª edició del  “Concurs de Joves Intèrprets de piano de Catalunya”. 

Paral·lelament ha estudiat direcció coral amb Elisenda Carrasco, Xavier Sans, Mireia 
Barrera, Xavier Puig, i l’any 2013 es gradua de direcció de cor a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) on estudia amb Josep Vila i Johan Duijck.

Interessat en diversos estils dins el món de la música, forma part del grup de música 
tradicional i popular Amanida Folk amb qui ha realitzat concerts arreu de Catalunya, 
Espanya, Portugal, Suïssa i França.

Col·labora habitualment amb  l’Obra Social “la Caixa” com a pianista i director muntador 
en els concerts participatius del Rèquiem de Mozart i el Messies de Haendel. Des del 2011 
també col·labora amb el Servei Educatiu de L’Auditori de Barcelona com a director en el 
projecte Cantània.

Ha treballat habitualment amb el cor Lieder Camera com a correpetidor i des del 
novembre de 2008 en va  assumir la sots-direcció. Ha estat pianista acompanyant del 
Cor Infantil de l’Orfeó Català, i actualment és pianista i director del Cor Infantil Sant 
Cugat així com director del Cor Aglepta.

Des del setembre de 2012, també assumeix la direcció de la Coral Sinera dels Lluïsos de 
Gràcia. 

Ha estat professor de cant coral al Conservatori de Terrassa i actualment és professor a 
l’escola de música Aula de So de Sant Cugat del Vallès.

Cor Aglepta

Oriol Castanyer, 
director



6   

COR AGLEPTACOR AGLEPTA

Fotografies



COR AGLEPTACOR AGLEPTA COR AGLEPTA

7   

Fotografies



8   

COR AGLEPTACOR AGLEPTA

MÚSICA HONGARESA

Maria mater gratiae    M. Kocsár (1933)    a capella
Six Choruses to poems by C. Sandburg  M. Kocsár (1933)    a capella
A 150 Genfi Zsoltár    Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Szellö zúg     L. Bárdos (1899-1986)    a capella
Túrót eszik a cigány    Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Beatus vir     L. Gyöngyösi (1975)    a capella
Esti dal      Z. Kodály (1882-1967)    a capella
Jó szánút, jó fejsze    M. Kocsár (1933)    a capella
Salve Regina     M. Kocsár (1933)    a capella

MÚSICA LLATINOAMERICANA

Duerme Negrito    Atahualpa Yupanqui (1908-1992)  a capella 
Las amarillas     pop. mexicana / arr. S. Hatfield   a capella
Alfonsina y el mar    A. Ramírez i F. Luna    a capella
El día que me quieras    C. Gardel- A. Lepera / arr. J.A. Sutti  a capella
Caramba     O. Galíndez / arr. A. Grau   a capella
Agua de beber     A. C. Jobim     piano o guitarra
Nostalgias     E. Cadicamo-J.C. Cobian / arr. D. Andreo a capella
La muerte del ángel    A. Piazzolla / arr. L. Cangiano-A. Grau  a capella
Maquerule     pop. colombiana / arr. J. G. Giraldo  a capella
Mi tripón     O. Galíndez / arr. O. Galián   a capella

MÚSICA ANGLESA

A Ceremony of Carols    Benjamin Britten (1913-1976)   arpa o piano
Choral Hymns from the Rig Veda, Op. 26  Gustav Holst (1874-1934)   arpa o piano
Two eastern pictures    Gustav Holst (1874-1934)   arpa o piano
Ave Maria     Gustav Holst (1874-1934)   a capella

MÚSICA POPULAR DEL MÓN

Vem kan segla     pop. sueca (arr. C-B. Agnestig)   piano 
The water of Tyne    pop. anglesa (arr. M. Neaum)   piano
Zangallewa     pop. africana  (arr. Josep Prats)   a capella
Teče voda, Teče     pop. txeca     a capella

Programes
Actualment el Cor Aglepta té disponible el següent repertori, que trobareu agrupat per blocs temàtics on 
s’especifiquen les necessitats instrumentals de cada peça. Cadascun d’ells pot conformar una meitat de con-
cert (entre 25 i 30 minuts de música). Tanmateix, és possible combinar fragments de diversos blocs segons 
els vostres gustos i necessitats, o deixar que sigui el cor qui us faci una proposta. 
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MÚSICA RELIGIOSA

Emmanuel (cantata de Nadal)   Vic Nees (1936)    a capella
Duo cantus mariani    Lodewijk De Vocht (1887-1977)  orgue o piano 
Duo Seraphim     T. L. Victoria (1548-1611)   a capella
Adoramus te Christe    Orlando di Lasso (1532-1594)   a capella
Ave Maria     A. von Bruck (1500-1554)   a capella
Bogoroditse Djevo    S. Rachmaninov (1873-1943)   a capella
Ave Maris Stella    Eva Ugalde (1973)    a capella
Ave Maris Stella      anònim (s. XVI)    a capella
Ave Maria     F. X. Engelhart (1861-1924)   a capella
Ave Maria     Gustav Holst (1874-1934)   a capella
Kyrie      H. Hammarström (1891-1974)   a capella 
Ave Maria     C.  Gumí (1963)    a capella
Ave Maria     Franz Biebl (1906-2001)   a capella

MÚSICA CATALANA

En Pere Gallerí     pop. catalana (harm. Xavier Sans)  a capella
El rossinyol     pop. catalana (harm. J. Baucells)   a capella
La dama d’Aragó    (harm. Xavier Pastrana)    a capella
Muntanyes regalades     (harm. Xavier Pastrana)    a capella
Cançó de finestra    Josep Vila (1966)    a capella

MÚSICA DEL SEGLE XX

Zai itxioten     Javi Busto (1949-)    a capella 
Amodioa     Javi Busto (1949-)    a capella 
Aglepta      Arne Mëllnas (1933-2002)   a capella 
Suite Lorca     E. Rautavaara (1928)    a capella
Three ways to vacuum your house (I, II, III) Stephen Hatfield (1956)   a capella

ALTRES MÚSIQUES

Ev’ry time I feel the spirit   Espiritual Negre (arr. W. Dawson)  a capella
Standing in the need of prayer   Espiritual Negre (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella
Sometimes I feel like a motherless child  Espiritual Negre (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella 
Let it shine      Espiritual Negre (arr. Kari Alla-Pollanen) a capella
La lune est morte    George Liferman    a capella
Nothing else Matters    Metallica (arr. O. Castanyer)   piano
Mr Sandman     P. Ballard (arr. O. Castanyer)   a capella
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Discografia

Anima nostra (2012)

L’any 2012 Aglepta va publicar el seu primer treball 
discogràfic en solitari, Anima nostra. Es tracta d’un disc 
dedicat íntegrament a la música religiosa escrita per a cors 
de veus blanques de compositors de totes les èpoques, des del 
Renaixement fins als nostres dies. 

Música del segle XX (2008)

Música del segle XX és un enregistrament que el Cor Infantil 
Sant Cugat va voler dedicar a compositors que durant l’últim 
segle havien escrit per a veus blanques. Com a mostra del 
treball conjunt que els dos cors han desenvolupat des dels 
seus inicis i de la continuïtat que representen un de l’altre, 
Aglepta va col.laborar en l’enregistrament d’un dels temes del 
disc i en la interpretació conjunta de l’Ave Maria de Biebl.  

Perdó per ser tan pesat, de Gerard Sesé (2006)

En una mostra més de la diversitat d’estils en els que es 
mou Aglepta, l’any 2006 va fer una col·laboració en aquest 
enregistrament del cantautor català Gerard Sesé, un disc de 
música pop. 
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www.coraglepta.com

Contacte

facebook.com/coraglepta

twitter.com/coraglepta

coraglepta@gmail.com

636752802 | Oriol Castanyer, director
636699760 | Verònica Vall, presidenta
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