Amb més de trenta anys de trajectòria, la peculiar fórmula del cor femení Voxalba agrupa
vint-i-cinc dones que, per iniciativa pròpia, s’ajunten per formar un cor autònom.
La fèrria voluntat, la disciplina, l’amor per la música coral i el compromís de les integrants,
molt diversament relacionades amb la música, han convertit aquesta formació en una sòlida i
distingida institució musical amb una gran crítica en el seu àmbit. vint-i-cinc caràcters, vint-icinc timbres, vint-i-cinc colors especials, vint-i-cinc experiències vitals i professionals fan
d’aquesta amalgama un conjunt d’alta qualitat.
El reduït nombre permet a les cantaires un lluïment individual mitjançant el qual assumeixen
rols d’un protagonisme inusual en el context coral. Amb un repertori ric i divers, a cappella o
amb acompanyament, creen un món sonor excepcional.
“Aquestas dones omplen l’escenari amb rotunda seguretat, trencant el clàssic estatisme coral,
s’expressen i es belluguen amb una facilitat prodigiosa. Els seus concerts resulten dinàmics,
brillants i espectaculars”. (Schola Cantorum, Caracas)

“Perquè un cor arribi al nivell assolit per VOXALBA, necessita dues premisses fonamentals. La primera: comptar amb una directora de
gran nivell i talent com, en aquest cas, Elisenda Carrasco. La segona: un grup fort, disciplinat, unit i amb el desig permanent de
millorar.He tingut l'oportunitat de treballar amb elles a Hondarribia i a Barcelona, i puc assegurar que per a mi ha estat una
experiència extraordinària, plena de sensibilitat i amb un resultat musical fantàstic.”
Javi Busto, 2016
“He viscut artísticament un dels punts més culminants d'aquest any dirigint la peça I thank You God, de G. Walker, amb el cor
Voxalba, amb un so ple de força i sensibilitat.”
Bob Chilcott, 2012

www.voxalba.cat

Voxalba fou creat l’any 1989 a Barcelona per Lluís Vilamajó. Fou dirigit també pels directors
Xavier Puig i Xavier Sans, fins que el 1999 en va assumir la direcció Elisenda Carrasco I Ribot
i, des de llavors, s’ha consolidat com a grup vocal femení de vocació professional i de gran
qualitat artística i vocal. El format cambrístic del grup els permet posar la veu i els seus colors
al centre i formar textures diferents segons el repertori interpretat.
Voxalba té una voluntat permanent d’aprenentatge, i això les ha portat a treballar amb
directors i compositors reconeguts internacionalment, com la directora veneçolana María
Guinand, el compositor Alberto Grau, el director i compositor basc Javier Busto, el director
Brady Allred, els prestigiosos directors hongaresos Zsuszánna Mindszenty i Dénes Szabó, el
cantant, compositor i director britànic Bob Chilcott, la compositora basca Eva Ugalde i el
director basc Basilio Astúlez, entre d'altres.

L’any 2009 van enregistrar el seu primer disc en motiu del 20è aniversari, l’any 2015 el seu
segon en motiu del 25è aniversari i l’any 2019 el tercer, ‘Dorm, infant, dorm’, un recopilatori
de cançons de bressol d’arreu del món, per commemorar el seu 30è aniversari.
Han vist reconeguda la seva trajectòria i el seu treball amb el 2n premi del “Certamen
Nacional de Nanas y Villancicos de Rojales” (2007), el 2n premi del Concurs de Cant Coral de
Malgrat de Mar (2008) i el 2n premi de la categoria de cors femenins al Concurs Internacional
de Dansa i Música de Cantonigròs (2009).
Han actuat per tot el territori català i espanyol, on destaquen els concerts a sales com el Palau
de la Música Catalana i L’Auditori de Barcelona, així com les col·laboracions amb l'Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal de Barcelona, sota la
direcció de Pablo González i Henrie Adams respectivament, durant el curs 2015-2016. També
l’any 2016 van formar part del primer Cor Simfònic Femení de Catalunya, dirigit per Xavier
Pastrana.
A escala internacional, han actuat fent gires i participacions a Veneçuela (2005), Hongria
(2009), Turquia (2010) i França (2015).
Cadascuna d’aquesta experiències és integrada i assimilada dins del repertori, enriquint
d’aquesta manera la versatilitat i diversitat del cor.

www.voxalba.cat

