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El 27 de juny de 1911 es va estrenar a Barcelona /'opera La dona d'aigua, 

amb /letra de loan Trias i música de Cassia Casademont; una historia d'amor 
emmarcada a Riells del Fai entre la reina de les dones d'aigua i un huma. 

E/23, d'octubre de 2011, per primera vegada després de cent anys, 120 cantaires 
de les corals de la Vall del Tenes, alumnes, ex-alumnes i professors de l'Escola 

de música de la Vall del Tenes i l'Orquestra de Carribra Canticela, sota 
la direcció de ]ordi Guri tornen a interpretar aquesta llegenda catalana. El 

concert es fa als jardins del Restaurant Can Ribas, amb els Cingles de Bertí de 

fons. 

., 

Els interprets 

Orquestra de Cambra Canticela 
ampliada i amb la participació de alumnes, ex-alumnes i professors de 

l'Escola de Música de la Val! del Tenes 

Coral de pares de l'Escola de Música de la Val! del Tenes 

Corall'Aliam;a de Llú:;a d'Amunt 

Coral Santa EulCtlia de Santa Eulalia de Rom;ana 

Corall'Amarant de Bigues 

Coral Lo Lliri deL 'Ametlla del Valles 

Coral Sant Tlcenr.; de Riells del Fai 

Solistes 
Regina Alba Bal!tís 

Hereu Viaplana ]ordi Casanora 
Avi pastor Angel FetTe 

Bruixa Laura Tila 
Filia gran .Maria Ponsatí 
Filia xiea iWarta Finestres 

Direcció 
Jordi Guri 

Professor superior de direcció d'orquestra 

Director de la Coral Sant Vicen-; de Riells del Fai 

Director de l'Orquestra de Cambra Canticela 



La llegenda 

A tot Catahmya podt>m trohar llt>gende~ ~obre les done~ 

d'aigua. éssf'rS magies Yincnlats a font~. llaes i gorgs. A la 

Yall del Terrt:>s la llt>genda hi f'Sta es1weialnrellt arrdada i la 

rnajoria de les farnílies correixen la história "de totu la ridu ". 

Joan Trias i Fabregas (18.).)-195.)) \a escriure d poema 

rh·amatie. La dona d'aigua, l'any 1 9()<). Aquesta fs la lústória. 

Ht>gina. la reina dt> lt>s dont:>s d 'aigua. s 'enamora rle l'lwrt>u de 

Can Viaplana. Rt>mtncia a la St:'YH irnlllortalitat a canyi rle 

com-ertir-se t'll la seya muller. L' única condieió que posa és 

que rnai li digni "dona d'aigua, peufhrcat". Í~s a dir. rpw 111aÍ 

digni <rue les donf's d'aigua s{m ésst>rs dellloníacs. Dt>sprés de 

deu ams de rnatrimo11i i del nai~etlH'III de dues filies. 

stuTccix la trag;;dia. 

L'hert:>u és fora dt> casa durant uns dies i la Regina esta al front dt>lmas. l~na bnrixa uwl(·,ola 

fa a¡nu·;;i.xer tms nú,ols que iUIH'lla<TII rle fer malJ¡f la collita de hlat amb una terrible ¡wrL-egada. 

La Regina. tot i rptt> el hlat t>ncara és 'en l. rb·idt>ix fer-Io ,;egar 1wr salvar alnwnys alguna <um. 

Qutul t:>l hlat ja és st>gat. la bruixa fa <'svair els m'íYok Arriba l'lwreu i \l'll que esta arruúwt. 

Enfol\it d'ira di u: "dona d'm~ua. peujiwcat". La Regina desapareix. 

1\o passa ni tlll segun que l'hereu es pt'lledci.x del <{tle ha <ÜI. Perú ja fs tan!. Va cada rüa al gorg 

a suplicar a la Regina rpw tonú. pcró és t>nrlt>bade~. 

A rwtició del seu pare. lt>s dnes filks nm a piu-lar amh la Hcgina. Quan són amh ella prown 

de retenir-la ¡wr la fon;a al món del~ humans. La Hegina. pero. és més fmta que elles i lt:',; 

mTossPga al fons dt>l gorg. amb la rf'~ta de lt>s dones d'aigna. 

L' ht>reu n·sta sol. 

La partitura 
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Cassiá Casademo11f i /Jusquets ( 1 H?:}-1 <)(d) 

fon yiolinista. director coral i d'onptt>stra i 

compositor dt> sanlane,;. olnTs corals i obres 

t>scf.niqut>s. Fou mernbrc dt> I'Orqut>stra 

Pau Casal.., i de la "'lunicipal de Ban:t>lona. 

Funda l'orcptcstra cb1ssica dt> Sabadell i dirigí 

divcrsf's formacions corals. com el cor 

C:ataJuuya \ioYa. És autor de )ps operf'S 

La dona d'aigua i La ruare. i de les ohrt:>s 

t>scf.niqut:>,; Elmonjo de la seiYa. Auacn·ont. 

una \Tgada era un rei. d'Apel·les Jlestres i 

Flors de Cingle, (/'~Y,nasi ~Q,lesias. 

La dona d'aigua <~s una <'¡¡wra escrita ¡wr a 

orquestra ,.,irnf<\uica. ~is ('antants .-;olistt:>s i cor 

mi~t. l~s tlll!l partitura allunyada de ks inno

nwiom estilístiqrws deis i11icis del seglt> \X. 
Busca tlll tipus de nnÍ,;ica propera a la tena. de 

caractcr popular. ("()Jll la llt>genda <jllf' nplica. 

Pas.-;atges líric.'i coms <'ls duos amorosos r'ntn' 1'1/ereu i Hep;inu o !'aria de f'ilri Pastor 
,.,'altnrwn arnh ain·s de sardana cantats ¡wl cor. 

L'c-;trena dt:> l'ohra el ~7 de jtuly dt:> 1911 nt ·;er 1111 i'-xit ':/iYIIIC. espo11fr111i i lltercscut". 
El píihlic i la crítica van \alorar la catalanitat de l'estil. la proximitat del tcxt i de la 
rmísica. i la riquesa i es¡Hmtam·úat mPlódica de l'ohra. 

\lalgrat ai~(l. dt>spn~s dt:> lt:>~ rt'JHTscntacions inicials a Barcelona. l'ohra restú dt>sada 
duraut ('t'llt aHY~. 

Pn a tornar a portar-la a l'cscenari IH'lll rt>t>ditat les parts de cor. Eb nnísic,.; i els solistes 
han trehallat mnb cr'lpit>s deis numu~crits originals. amll les rnateixes cmHiieions que a 
la primera <'sirena. 



Les Corals de la Vall del Tenes 

A cada pohlt> de la Vall dt>l Tenes hi podem trobar nna coral. Hi ha molta geut dt> totes 

edats aficionada al cant coral amh tot el que aixo comporta. assaigs setmauak apreiHlre 

la tt·cnica i ¡wrff'cciouar-la coustautmeut. relaciouar-st' i orgauitzar-sf• dins i fora del 

grup. preparar cmHTrts i altrt>s acti\'Ítats nmsicals ¡wr poder-les oft>rir i fer-nf' gandir 

a tots t>ls conciutadans. Tota aqne'ita acti\ itat coral ens ajuda a emwhlir-Jws coma 

JHTSOIIeS i CO!Il a COnlllllÍtat. 

El :\adal de 1 <m:~ les Corals dt> la Vall dt>l Tt>nf's nw iniciar uua llarga col·laboraci6. 

D 1akshores t>n<;a s 1han trohat cada any a un pohlf' diferent de la \'all ¡wr fcr Llll cm1cert 

coujnnt. la tradicional Trulmda de Comls de la Tá/1 dei11'JWS. 
A mf>s. en dues ocasious fius ara. han ajumat psfon,;os i il·lnsi6 pn realitzar dos projt><"t<·s 

m~s ambiciosos que nonH~s p<Hiieu tirar t'JHiaYant entrf' tot-;. 

L1 any 2000 Yall f'pr f'l Conccrf del illif.lewti. arnh 110n¡nest ra dt> Cmnbra l 11< lt>pendent 

de Cranollers. organitzat perla Fnndació Arts Mnsicak Els comTrts es nw celelmtr 

a Lli<;ií d 1Anlllnt.. Bigues i Sta. Eulalia de Row;ana. 

L 1any 2006 vau repn·sentar La cwt(:Ó d 1anwr i rfp guerra de Rafap) Martínez Valls. 

Els c<mcerts es 'an f'er a Lli<:a dt> ValL BigHes. Sta. Eulalia de Bou<;ana i Lli¡;a d 1Amnnt. 

Arnh t>l cm1eert de l-a dona d 1aigua rfp Cassiá Casademont. el proper 2:3 d' octnbre 

de 2011 a Bignes i Riells. ja sera f'l tercer projecte fet conjllntamcnt. Pt>ri'J dt' bf'n Sf'gnr. 

an ira segnit d 1 alt res act uacions. 

Tots aquf'sts proj~;ctes rt'alitzats perles Corals de la Yall del Tenes,. tf'nen l 1ajuda 

indispensablt> de les lnstitucious i Fundacions de la propia Vall. Així corn el caliu 

necessari dt' tota nna nwncmnunitat. 

f 

Orquestra de Cambra Canticela 
Ya n~ixt>r c·onr Llll ¡mnt de trobadn f'stable de diYersos 

músics qut> han pnrticipat i pmticipt>n an~ rf're any 

en la "lhssió sep:ons .'·imzt loan" dt> Bach que organitza 

la Coral C:anticda. una cantada pmticipativa olwrta 

a tothonr que es rt>rditza a la Sagrada Família per 

Setmana Santa. Any rere auy Yall adunar-se que la 

pa.'isió que els uuia anava mÍ's enlla. El que cls mantf> 

Hnits anti és la passió pn fn bona música i sohretot. 

música hanoca. 

L 1orquestra \a debutar oficialnH'llt el :2:3 de <k:;emhre clcl200(J a la cripta <k la Sagrada 

Família. sota In direcció df' 11Pxct>l·lcnt violonccl·lista lgna:;i Yincnt. Posterionrwnt. nr 

estar a lt's ordre.'i del me.stre Gabriel \liralles. actual director de la Coral Canticela. 

F:l juliol del 200?. quan prTn el rdlt>u el nrcstJoc Jordi Guri coma diredor. l 1on¡m·c;tra 

s 1amplia i adopta la sna forma i re¡wrtori actual:;. El sctL rt'pertori inclotL ohrf's de Hadz. 

Tíút!di. 'f('lelltwllt. Hacndel i Mo::,art. Pero tambf han intcrpretat .1/urtíne::, Tá/ls i !.es 

Luthiers. 

1 ,1on¡uc·stra forma part dt• 11associació Coral Cantin·la. rmsnHia l 1any 1 <)78. Tt- la seu 

social a la parroquia de la Sagrada Farnília de BanTiona. 

Jordi Guri 
Inicia el:; e:;tudis mw;icals amb JosPp \lont. 

Realitza els cst udis professionals de Piano i llarnwuia 

i est udis snperiorc; de direcció d 1 orqnest ra amh Albnt 

ArgtLdo. També cst Hdia compo:;ició. instrmnentació 

i direcció coral. 

Des de 1992 ha dirigit cliwrses fonnacions corals i 

Í!Jstnunentals. Actualmf'nt ~s profcssor d 1harmonia 

de l'Escola dt> \lúsica Juan Pt>rhu Carrero dt> Barcelona 

a on tamhé hi di rigeix la }ore Orquesf m de 11LÚ:ola 

de i'Vlúsics i l 1orquestra Raml S'in!fonic. És director de 110rqupsfm de Cwnúm CwtlÍcPia. 

dPI Cor ;l!fadrigalista dP Matará i de la Coml Sant T'icen~· dP Hiells del Fui. 



Alba Ballús i Galbany 
Nascuda a La Garriga el 1976. És lliePnciada pn BPIIPs A11s perla Fnin·rsitat 
de Barcp[ona Pn l'especialitat de pintura. 

Comew:;a els seus estudis musicals a !'EscoJa de Música Josep Aymerich 
de La Garriga. DPs de l'any 2000 és dt'ixeble de .\'len·e Puntí. L'any 2002 
obtingué el títol professional de cant pel Conservatori Superior de 1\lúsica 
del Liceu. 

Ha ampliat els seus estudis amb Dalton Baldwin .. Ana Luisa Chova. Steplwn 
Salters. Bonaldo Giaiotti. Eduard Giménez. Raúl Giménez. Jaume Aragall 
i ~[arta Pujo!. 

Ha exposat la seva obra pictorica arreu dP Catalunya i en alguns indrPís 
d"Espanya. 

Ha realitzat una gira a Vietnam convidada per l'Ambaixada espanyola. 

Ha participar en el Festival Internacional dP ~Iúsica de ZacatPcas (Mexic). amb "la reu de la pintura". 
concert en el que relaciona la música amh les seves pintures i a "The April Spring fi-iendship" 
Art Festival 2006 i 2007 a Corea del Nonl. 

Ha eoHaborat amb el Cor de l'Ó¡wra de Sahadellla tt"mporada 200.'}-2006. 
Ha estat selecC"ionada en el Concurs :\[irna Lacamhra per acn•dir alcurs de professionalització 
C"om a PrimPra Dama en la Flauta Jfágira. rPpresPntada Pntre d'altrPs. al TPatre La Farandula dt• 
Sabadell i al Palau dP la :\Júsica de Barcelona. 

En sarsuela ha interpretar Cam;ó d'wnor i de guerra (Francina) i Legió d'honor (Carlota) amhdues 
dP R. :\IartÍnPz-Valls. El TimbaiPr del Bruc d'.\gustí Cohí Gran (Roser). El Cantar dPI·lrriero de 
FPmando Díaz Giles (:\Iarihlanca). La Corte dP Faraón dP , .. LIPÓ (Raquf'l). La Costa flram de Ant{m 
Spguro (:\lontserrat). En opera ha intPrpretat tamhP Carmen dP BizPt (:\licaela) i {}¡f('o i Eurídice dP 
Cluck (Eurídice). 

D' oratori. acmnpanyada de 1 'orque,;tra de Cranollers. entrP d' altrPs. ha interprPtat La _lfissa de 

la Coronació de :\lozart. p) Stabat .\faler dt· Pt>rgolesi. t•l Glória de Vinddi i el Requiem de :\lozart. 

Laura Vila 
Init·ia els estudis musit·als al Consermtori dP :\lúsicadt• Vic .. \ls 18 anys Ps 
trasllada a BarcPiona JH'r estudiar Belles :\rts. PostPriormPut comPnc;a 
Pstudis de cant líric amb :\Ionts!'rrat Puevo i a final,; del 2002 continua 
amh .loan FPtTPr SPrra. amb qui Ps fon;Ht fins l'actualitat. TambP ha 
n·alitzat cursos i classPs amh Dolors Aldea. Dalton Baldwin. :\ligue] 
Ortega. Francesca Roig. Angt>l Soler. Ptc. 

En el camp dP !'opera ha participar en títols com "SuorAngelica" de 
Puccini, "Jiadama Butfe¡.fly", "Jlaru.t·a ", "Cosí.fiu~ 7ltlte ", "Rigole!to" i 
"Con tes d'llo.fjinann" programats en Pis cicles d'Opera a Catalunya. 

També ha cultivat el camp de l'oratori cantant el "Stabat Jfater" de 
Pergolesi, la "Passió segon~ S t. loan" c!P Bach. p) "Gloria" de Vivaldi i p) 

"Requiem" de Dunlflé a escPnaris com el Pala u dP la MúsiC"a. Auditori Wintertur. la Sagrada F amília 
o l'Auditori de Barcelona. 

Ha trehallat amh directors com Elio Orcinolo. Daniel MartÍnPz. Manel C:ahero. Christian Gruhe. 
]ordi Casas. Xavier Baulies o Jordi Rigol. 

Ha Pstat premiada al "Concurs ,Vo¡•es reus" de !'Hospitalet dP Lloh,rPgat. al "Concurs 
de Cant de St. Cugat" (amb un rol a "Suor Angelica" deis Amies d!' l'O¡wra de SabadPII), 
concurs "Primal'em Lírica de Primal'em" dP PrPmia de Mar. coneurs "Jfirabent i !llagmns ", coneurs 
"1Hima Lacwnbra" i coneurs de Balaruc- Les-Bains a Fraw;;a. 

Jordi Casanova i Barbera 
Realitza els estudis de cant al Conservatori Superior 
.Vhmicipal de Música de Barcelona i al Conservatori Superior 
del LicetL sota el mestratge de Myriam Francheri i \1armel 
Garcia i Carme Bustamante. Llicenciat en \1usicologia perla 

Cniversitat Autonoma de Barcelona. 

En el terreny de la lírica ha interpretaL entre d' ah res, les 
operes Il Gí01wdí Grasso, Rita, Don Pasquale, La Fille du 
Régiment, Il Barbiere di Sícíglía, Le nozze di Fígaro, Die 
Zauberflote, Don Giocanni, Il Mondo del/a Luna i El 
Giral'olt de Maig. 

Ha enregistrat els CD's "Barroc Catala del segle XVIII". "Yiissa en La .\!Iajor" de 

Franeesc Jnnca i "Obra Vocal de J.M.Ruera". 

Des de la temporada 2001-2002 participa hahitualment en les produecions del Gran 

Teatre del Liceu i en les programacions lnfantils i Familiars del mateix Teatre. 

' Angel Ferre 
:\"aseut a Barcelona el 1973, enginyer de professió. compagina 

la seva activitat profes;;ional amb els estudis de cant i piano. 

Ha estudiat amh la soprano Olivia Biarnés i amh el haríton 

Pan Bordas. Actualment. estudia cant amb la mezzosoprano 

Elisenda Cabero al Com;ervatori de Música de Sabadell. 

Ha estat membre de rAgrupació Coral Cardedeuenca i des 

de 2001 de la coral Cantiga. dels Lhúsos de Gracia. 

Entre les seves aetuacions com a solista, destaquen la 

Passió segons Sant loan de J.S. Bach, el Messies de G.F. HandeL el Requiem de Gabriel 

Fauré i el Te Dewn i la Messe de Minuít de M.A. Charpentier. 



Maria Ponsatí 
luicia els scus t:>studis nnbical..., a la cintat de (;iroua. allá t-: . .., 

IlH'mhre 'kl cor dt' n·11s hlnm¡11cs l'rel11di al llnrg de Yllit 
anys. l'aral·lclmnent. conqwgina eb sens est11dis de cant 
amh 1\1" Dolors Aldi'n a la ci11tat di' Ban'i'lnna. 

El :200.) oht<; la diplomat11ra de \!estrc en l'es¡wcialitnt 
d'Fducaciú Jfusicul perla r·nirersital de Oirona. amh prcmi 
f'.\.trnonlinn ri. Actual nu~nt con1paf!:i11a la se ya aetiYitat 
pedagú¡::ica coma professora di· caut i dirC'ctora coral a l't~:~cola 
de .llúsim JPC i /"'{~seo/a de ,llúsics a Barcelona i ha finalitzat 
eh est 1ulis SIIJWriors dr calll nquest mateix a m al Conserrutori 
del Liceu amh els professors i\1" Dolors Aldea. \Iarta Pujo! 
i Josrp S11rinyac. 

En l'iímhit d'interpretació cal mencionar el sen paper en nmnhroses ohrh t'.siTites o trad11'idPs al ca tala 
com Hef!.-uls de 1\Iariona Vila (:2000-:2001). Lisístmla d' \lhert Carhouell (:200-t-:200.)) i U Petit 
F;smm.remeneies de lknjamin Britten (:2008-:201 O) col·lahorant mnh el DFpartanwlll d'Edncació del 
Cran1!>atn' del Lice11: llanselc\·Gretel d'Engcl Hnm¡wrdinck (,\hril :2010- L'.·halot i \!urtnt 1-:nsPnhle) 
al Teatrc Sagarra de Santa Coloma de Cramt'IH't i l'am :2011 a!nh l'ú¡wra Lo JfediTtnt ik Cian Cario 
.\Ienotti i'll d papcr de \!única. amh la J(l\·e CompanYia d'O¡wra dd C:onsern;tori del Liceu al 
l'ati de les LletrPs de la l'niYNsitat de Barcelona i a l'auditori del mateix con.'iervaturi. 

En ¡•] camp del Li(•d i l'oratori ha participa! coma solista e11 Pi Jlagnijimt de .l.S.Bach l'altY :2000 al 
Conseryatori clPI Lice11. (}fória i Ostro Picftt di· YiYaldi i Requiem de Fa un; amb l'on¡uestra Canticela 
i S¡)({niscl!e Lieheslietfer i Spanisc!te Lietfers¡;iel ¡wr a qnartet ,·oca! i pimw a quat re ma11s amh e], 
pianistes ,\np;el Sokr i .\lana P11jol al \1\C:B.\ i H11ditori del Consernnori dPI Liccu. L'cstiu del :2010 
participa amh .!orentuts Jfusicals de (,'irotw a I'A11<litori dt• la llJatC'ixa ciutat amh la proposta de 
música de camhra Purmt!a de .).cftwnunn. projectP ¡wr a soprano. nu·zzosoprano i piano entorn l'ohra 
del cmHJHJSitor. que es n'presenta ni cicle '/IJCc\:dassics a 1',\uditori de la sPYa ciutnt. Actun tamh{ runh 
elmateix projectt· a 1'.\uditori Can Roig i Torn·s de Santa Coloma de Cnunenet. 

Li interPs.sa ampliar els seus cutwixenwnts tant de ti'cnica nwal con! d'i11tepretaciú i ]H'r aix•', participa 
en J!laStt>rdasses amh Pis profes.,ors \\olfnun Hieg<'r (C11rs de Lied .luvt•Jltudt>s .\lusicale., de E.spaíla 
:2011 ). Lorraüw \uhar (\ice Anulemie d'h1;). Kurt \\.idmer (.\lozarte11nl de Salzlmrp;). l do Hr·inenwnn 
(Co!loernttorium van .\mslt'rdam) . .lordi Dmui•nedt. Alau Brandt. Frauci.sco 1'0\ato . .\lircia l'intú 
i c\ssumpta .\Iateu. 

Marta Finestres 
!\ascnda a Barcelona l'any 197-t (., Tiwlada Superior di· Pedagogia 
i\lusical pd t'OllsPnatori de llltiSÍca dP Barn·lona. Ha rPalitzat estudis 
fip grrm mig ele clarinet. cant i difne11t.s t·ursos de din'cciú coral i 
pedagogía llliLsical. 

Des dPI 1 ()l)-t ha estat mestra de clifnents c.-;coles de mú,üca. 
directora de gntps coral,; aHJatPnrc, i infa11tils i directora i cantaut 
d¡·] gntp "Cospel 1rnin" amh el quP ha actuat a Catalunya i a I'K;tat 
e.-;¡wnyol (j(·stit•(d deja::,::. de Terrassa i .fi•stil'al de blues de 
CerdaH\ ola. PntrP d 'a ltrh;}. Com a ca ntmtt ha participar en 
fonuacions d 'estib diYnsns ( classic. gos¡wl. música cx1wrin wut al.. .. ). 

ActualmPHt estudia cant amh JorgP Sirena. És proi'Pssora dP cant 

coral tlP l'escola nnmicipal de música Can Roig i 1hrres dP Sta. Coloma de CramPnet. dirPetura 
dP la corallnfiwtil Notes. m! del Gmp Coro! Horto i dP la Coral Font d'en Nugues. 


