
 
 
 

 
 

 
 
El Cor Adinoi de l’Hospitalet de Llobregat oferirà per segon any consecutiu el 
seu concert de final de curs a l’església de Sant Joan Baptista de Vinaixa el 
proper dissabte 21 de juliol. 
El repertori d’enguany manté la varietat musical dels concerts precedents, però 
destaca per una obra central del primer renaixement català; es tracta de 
l’ensalada La Justa, de Mateu Fletxa el Vell (1481 – 1553). Aquesta obra, 
declamada primer per diversos cantaires i interpretada per la totalitat de les 
cordes, representa a mode de combat medieval la lluita del bé contra el mal. 
La primera part, dedicada a obres del Renaixement, es completa amb dues 
peces italianes d’Orlando di Lasso i Jacob Arcadelt. 
 
La segona part del concert presenta una varietat ampla de cançons tradicionals 
catalanes, basques, angleses i finlandeses. Els cantaires també interpretaran El 
moliner del freser, melodia tradicional anglesa harmonitzada per Manel Oltra i 
l’Infant de Beirut, original d’en Lluís Llach, arranjada a quatre veus pel director 
de la formació, Josep Martí. 
 
El Cor Adinoi es fundà a la Parròquia de St. Isidre, L'Hospitalet de Llobregat, l'any 1988. Es 
plantejà com un cor juvenil que donés sortida als cantaires que per raons d'edat anaven deixant 
els cors del Col·legi parroquial Casal dels Àngels. El nom del cor significa, en grec, de dolços 
cants i l'integren actualment una vintena de cantaires, la majoria entre els 15 i els 25 anys. 

Treballa preferentment la música catalana popular o d’autor, però no deixa de banda la música 
culta històrica internacional, ni tampoc la música religiosa amb finalitat litúrgica. 

 
 
Concert de cant coral: La Justa i repertori coral divers 
Dissabte 21 de juliol de 2007, a les 21.00h. 
Temple Parroquial de Sant Joan Baptista de Vinaixa (Les Garrigues – Lleida) 
Entrada lliure 
 
COR ADINOI – Parròquia de Sant Isidre (L’Hospitalet de Llobregat) 
Director: Josep Martí i Montoliu 
Subdirectora: Mireia López 
www.adinoi.cat 
 
Més informació: Maria Patricio (669.10.86.94) 
 
 
 
 

Concert de Cant Coral a Vinaixa 
LA JUSTA I REPERTORI CORAL DIVERS 

A càrrec del Cor Adinoi  


