
 

 

Eulàlia Casso i Samsó 

Creadora i directora de Musicant, Escola d’Educació Musical de Barcelona, es 

va diplomar en la Pedagogia Willems l’any 1990 a Lyon, tenint com a 

professors a Jacques Chapuis i Béatrice Westphal. 

La seva formació parteix de la vivència de la música a través de la cançó dins 

la família i des dels 12 anys a través del Cant Coral, que porta a l’estudi de la 

música en l’especialitat de la veu i de la direcció coral infantil. 

Des de l’obtenció del Diploma Pedagògic Willems, ha dedicat la seva vida a 

aprofondir les bases de l’ideal willemsià a través de l’aplicació quotidiana dels 

seus principis des dels infants de 3 o 4 anys fins a les edats adultes. 

Actualment és la responsable dels cursos de Formació del Diploma Pedagògic 

Willems de Barcelona  
 
 

Carlos Marquina Domínguez 

En 1987 va ser becat per l'Institut de Musicologia de la fundació Alfons el 

Magnànim per a investigar la música dels Misteris del Corpus de la ciutat de 

València. 

Va realitzar en la Universitat de València el Màster “Estètica i Creativitat 

Musical”. Posseïx el DEA, l'any 2000, pel  treball d'investigació “La percepció 

musical dels escolars en el seguiment de tercer de l'ESO (14 – 16 anys)”. 

El 16 de juliol del 2004 va estrenar, en el Palau de la Música de València, 

Concertango - concert per a saxòfon alt i banda simfònica -  del compositor 

valencià Luís Serrano.  

Va participar com a monitor en el Programa  Música a l'Escola al mateix temps 

que com a director de l'orquestra Henry Purcell  dins del cicle Música Màgica, 

ambdós promoguts per la Conselleria d'Educació.  

Ha sigut professor de llenguatge musical en el Conservatori Professional 

Mestre Vert de Carcaixent. És professor de música d'Educació Secundària 

des de 1990. Des de setembre del 2004 és assessor de música en els Cefires 

de València i Torrent (Centres de formació i Recursos dependents del Servici 

de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació). 

Té la satisfacció d'acompanyar en el seu creixement a aquest grup de joves 

que integren Música Cordis Orquestra de Cambra des del seu inici a finals de 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORAL 

 Dindiridin …………………………………………… Cancionero de Palacio 

 Mas vale trocar …………………….…………. Juan del Encina 

 Con qué la lavaré …………......……………. Cancionero de Palacio 

 Per tu jo cantaria ……………….………..... M. Meystre 

 Te abracé en la noche ……….………….. Fernández Cabrera-Simaldoni 

 El pardal no sap cantar …………………. Farràs-Vila 

 Hear my prayer ….…………….…..………… Moses Hogan 

 Cantique de Jean Racine ………………. Gabriel Fauré 

  

 ORQUESTRA 

 Suite de St. Paul …………………….………. Gustav Holst 

  

 CORAL-ORQUESTRA 

 Pavana ….…………………………………………….. Gabriel Fauré 

 Ave Verum Corpus ……………….…………. W.A. Mozart 

 Cantata BWV 61- Obertura: Nun fomm der Heiden Heiland  

 J.S. Bach 
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Coral de Joves MUSICANT  

de Barcelona 

MUSICA CORDIS 

Orquestra de Cambra 

 

 

 
Violins: 
Laura Aguilar Tamarit  
Marina Alcocer Gómez  
Miguel Bruñó Sanchis  
Carlos Diago Vidal  
Andrea Gil Villena 
Matilde Gil Villena 
Carles Marquina Selfa 
Laura Pastor Rocamora 
Anna Ribelles Pérez 
Valèria Ribelles Pérez  
Josep Ribera Vanyó  

 

Violes: 

Jorge Castellar Montes 
Roser Fortea Calabuig   
Anna Lluna Aguilar  
Beatriz Soto Torres  

 

Violoncels: 

Alberto Gallego Cortés 
Laura González 
Badenes 
Maria González 
Badenes  
Clara Soto Torres  

 

Contrabaix: 

Fernando Laguna 
Camacho  

 

Teclat: 

Eduard Marquina Selfa  

 

Director: 

Carlos Marquina 

Domínguez 



 

 

Musica cordis és una orquestra de cambra constituida per 21 joves músics valencians, 

entre els 12 i el 21 anys. Al bressol familiar el paper inicial de la música, entre el joc i la 

comunicació no verbal, va anar guanyant protagonisme arribant a formar part del projecte de 

família com un factor de desenvolupament humà. El que ha acabat per esdevindre per a nosaltres 

un tret identitari personal: som i ens sentim músics. L’orquestra, doncs, ha nascut dels forts 

lligams que la música ha teixit en les nostres vides i de la voluntat per garantir-ne la seua 

continuïtat. 

El fet de projectar la nostra activitat musical davant el públic és una manera de reivindicar per a 

la cultura musical el protagonisme de la joventut. 

En escoltar-nos es comprendrà quant d’esforç hi ha darrere, quantes hores d’estudi 

individual, quanta disciplina, quant de treball de conjunt. Però hi ha més encara, perquè en 

veure’ns interpretar, les cares somrients i concentració en la mirada, es podrà descobrir també 

l’inmens goig que emplena cadascuna de les nostres vides, en haver pogut construir un espai 

intangible sí però ple d’emoció i de vivències compartides.  

Hi ha persones, sovint anònimes i discretes que en condicions difícils fan nàixer cada 

dia en nosaltres el miracle de la imaginació i el compromís per la superació. Persones 

apassionades i rigoroses que fan que un bon dia descobrim, amb la mateixa passió i rigor, 

l’experiència musical com una part de les nostres vides. I l’assoliment d’aquesta experiència és 

l’homenatge que fem, silenciós però real, a l’educació rebuda i als que pel camí ens guiaren. 

 

 

 

Musicant és una Escola de Música, neix l’octubre de 1997 al Barri del Clot-Camp de 

l’Arpa i té cinc corals: tres d’infantils, una de joves i una de pares. 

La Coral de Joves participa cada any en els concerts que s’organitzen al barri, sigui el 

Camp de l’Arpa, sigui el barri de Naves. Va participar a la interpretació de “Carmina Burana” de 

Carl Orff a l’Auditori de Barcelona en un acte organitzat per Coral Joves de Catalunya. A més ha 

realitzat diversos intercanvis amb corals de Catalunya i també a Lyón. Diverses ONG i fundacions 

han demanat la seva participación en concerts solidaris. 

El repertori és molt variat perquè es treballa des de cançons populars catalanes 

harmonitzades pels nostres compositors, fins a cançons de la gran literatura com l’Al·leluia de 

G.F. Händel, l’Ave Verum de W.A. Mozart, la Cantique de Jean Racine i la Pavana de G. Fauré. 

Darrerament ha estrenat una obra coral composada per Josep Lluís Guzmán, “Endreça”.  
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Coral de Joves MUSICANT 

de Barcelona 

Directora: Eulàlia Casso i Samsó 

 

MUSICA CORDIS Orquestra de Cambra 

Director: Carlos Marquina Domínguez 

 

Dilluns 30 d’Abril,  20:30 h. 

Esglèsia San Bartomeu de Godella 
 

 


