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Memòria acadèmica 2021-2022 

 
Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials (de setembre de 2021 
a agost de 2022) 
 
L'any acadèmic 2021-22 ha seguit marcat per la crisi sanitària provocada per la COVID-
19, que ha alterat la dinàmica habitual d’assaigs i de concerts i que ha reduït el nombre 
de membres de cada agrupació. No obstant això, tots els grups s’han incorporat a 
l’activitat, a diferència de l’any anterior. Atès que la normativa del GOIB mantenia una 
distància d’1,5 metres entre cantaires, s’han hagut de cercar alternatives d’espai fora de 
l’edifici Sa Riera, de forma que l’únic grup que hi ha romàs ha estat el Cor de Majors de 
la UIB. La Coral UIB i l’Orfeó UIB s’han traslladat a l’església de Monti-sion; el Cor de 
Dones, a l’església Sant Felip Neri; el Cor de Mestres Cantaires, les Corals Infantils i la 
Coral Juvenil de JM Palma i el Cor de Pares i Mares ho han fet al Seminari Nou. A finals 
del mes d’abril de 2022, amb la millora de la situació sanitària i la relaxació de les 
mesures, totes les agrupacions han pogut tornar a Sa Riera en els diferents espais, 
segons el nombre de membres, fent ús de l’antiga sala d’estudi, que s’ha convertit 
definitivament en aula de música. S’ha dut a terme un curs amb relativa normalitat, 
excepte una aturada, per prudència, el mes de gener de 2022. 
 
S’han pogut celebrar concerts amb públic, des de novembre de 2021 al mes d’agost de 
2022. En total han estat 34 actuacions, concentrades sobretot des de març a agost de 
2022. Per Nadal es varen reactivar els concerts solidaris organitzats per la Fundació “la 
Caixa” i CaixaBank sota el títol «Un present per una nadala», a Palma i a la part forana, 
on participaren totes les corals, dels quals només un es va haver d’ajornar al mes de 
juny per raons sanitàries, amb el títol «Motxilla solidària». La Coral UIB ha col·laborat 
amb l’Orquestra Simfònica Illes Balears en dues ocasions: al concert de Setmana Santa 
a benefici de Projecte Home a la Seu, i al cicle Estius Simfònics, amb la interpretació de 
la versió concert de l’òpera Lucia de Lammermoor al Castell de Bellver; ha estrenat dues 
obres contemporànies d’un compositor mallorquí (Bernat Quetglas) i d’un letó (Ugis 
Praulins), el qual va estar present al concert. 
 
S’ha de destacar l’oferta de concerts a la part forana per part de totes les corals (Alcúdia, 
Banyalbufar, Campos, Colònia de Sant Jordi, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Petra, 
Porreres, Sóller i Valldemossa) i la vessant solidària de nombrosos concerts (Càritas, 
Fundació Monti-sion Solidaris, Ucraïna, parròquies de Sant Sebastià, a Palma, 
Banyalbufar, Sóller i Valldemossa). El Cor de Dones de la UIB ha col·laborat amb 
l’Orquestra Lauseta en la interpretació del programa «Perspectives» en quatre 
ocasions; l’Orfeó UIB i l’Orquestra UIB han ofert en dues ocasions el concert de Pasqua, 
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ajornat el mes de març de 2020; el Cor de Majors de la UIB ha inaugurat la residència 
de gent gran Domus Vi, a Palma; les Corals Infantils i la Coral Juvenil han fet intercanvis 
amb agrupacions diverses de Mallorca (Vermells de la Seu i Coral ACM Ses Salines). 
 
S’han mantingut les classes de cant individuals amb cantaires de la Coral UIB, i amb 
alguns d’ells s’ha ofert una segona edició del concert «La veu del silenci», en què 
s’interpretà música editada i inèdita de compositors mallorquins. 
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