Coral L’Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida

Mari Pau Huguet Subias
Nascuda a Estopanyà (Osca), l´11 d´agost de 1963. ha viscut
sempre a Lleida, al barri de la Bordeta. va estudiar a les escoles
nacionals de la Bordeta, a la Sagrada Família de Lleida, a l´Institut
Marius Torres de Lleida, i a la Universitat de Lleida quan les classes es
feien a l’edifici d’El Roser.
Estudià Filologia Romànica (francès) a aquesta universitat. És
llicenciada en francès per la Universitat de Toulouse a l´Institut Francès
de Barcelona. també ha estudiat l’anglès i actualment estudia el xinès,
l’alemany i l’italià a l´Escola Oficial d´Idiomes a Barcelona i a l´Escola
de Llengües Modernes de la Universitat de Barcelona.
Així mateix ha estudiat Història de l´art al llarg dels temps a
l´Escola d´Història de l´Art de Barcelona i cursos d’història i egiptologia
al Museu Egipci d’aquesta ciutat, Fundació Arqueològica Clos. Li
encanta la dansa amb diletantisme i coneix amb excel·lència més de
disset balls diferents.
Es va iniciar professionalment a Radio Terraferma de la Cadena 13
(Lleida), a l’any 1983, essent locutora a diferents magazines i musicals,
passant al 1986 a Televisió de Catalunya (TV3) com a presentadora en
més de 18 programes, i a Catalunya Radio (Cafè amb gel i Gravetat
Zero). Ha intervingut en 6 sèries de TV3, en algun curtmetratge, al
teatre a l’obra Oliver Twist i en espots de publicitat. És autora del llibre
Anem a ballar?
Habitualment col·labora en presentacions d’espectacles,
conferències, pregons,... especialment en causes solidàries com la
Fundació Iniciatives Solidàries Àngel Olaran amb seu a Mollerussa que
treballa a Wukro (Etiòpia) i en una altra dedicada als problemes de visió
que està a punt de posar-se en marxa, així com en moltes altres
associacions com la dels Armats de Lleida,...
Al llarg de la seva vida professional ha rebut més d’una dotzena de
premis, entre els que li agrada destacar la Gorra d´honor de la festa
“Posa’t la gorra”, a Balaguer, dedicada al càncer infantil.
El seu amor i devoció a la Mare de Déu, i la pertinença a la
Confraria de la Mare de Déu de la Cabeza de Vila-sana, com a membre
de la mateixa, la han portada a acceptar ser la mantenidora del Certamen
Marià de l'any 2019.

Fundada l’any 1982, va sorgir d’una idea dels pares dels
alumnes del col·legi de les Dominiques de Lleida. Més tard amb
motiu de l’estructuració del centre educatiu, s’incorporà al
Cercle de Belles Arts de Lleida. La Coral ha estat dirigida per la
Carme Vidal, l’Enric Navàs, la Rosa Mari Pujol i, actualment,
per Gemma Maria Naranjo Yuste. Li acompanya al piano M.
Carme Papasseit. Encara hi ha cantaires que són fundadors de la
Coral.
Les seves interpretacions estan vinculades als actes
culturals de Lleida, per causes benèfiques, actes de solidaritat i
col·laboració en diversos esdeveniments de la ciutat. Pertany a la
Federació Catalana d’Entitats Corals, FCEC, Federació que
aquest any ha rebut la Creu St. Jordi.
Entre les seves actuacions destaquen les de París en dues
ocasions, organitzades per la UNESCO; la participació en
l’òpera L’arca de Noè i El Cant de la Sibil·la a la Seu Vella, i la
intervenció en el Festival Internacional d’Advent a la ciutat de
Praga. També ha actuat en els actes de celebració del seu 25è aniversari amb l’Orquestra Julià Carbonell i les
diverses corals de Lleida.
Dins del Festival d’Advent a Londres al 2015, va participar en la cantada de El Messies de Haendel
al Royal Albert Hall. Ha cantat en els concerts participatius organitzats per La Caixa de El Messies de
Haendel, Carmina Burana i el darrer dels Grans Cors d’òpera.
El seus membres consideren que el millor de tot és el gaudi i la satisfacció de cantar per tot arreu i
d’anar preparant noves actuacions. Tot i que en el darrer curs (2017/2018) van celebrar el 35è aniversari, no
han tancat encara la festa doncs cada vegada que canten ho celebren encara de nou. El seu repertori és variat,
polifònic, religiós i popular de diferents èpoques i estètiques musicals.

Acompanyament musical

Mantenidora

D’esplai i de parròquia, Miquel Gracia Sanjuán (Lleida, 1997)
és un jove creatiu que creu en la transformació del nostre món a
través del lleure i la creativitat, i a qui li agrada posar al servei
dels altres el seu talent, compromís i temps. De ben petit, la
curiositat per l’art i la música el van portar a començar els
estudis musicals al Conservatori i Escola Municipal de Música
de Lleida, on estudià Violoncel. A la Parròquia de Sant Ignasi
va aprendre a tocar la guitarra i, des de llavors, hi col·labora
posant música en les celebracions, així com fent classes de
guitarra. De manera més autodidacta, ha anat aprenent altres
instruments com el piano o l’ukelele, així com desenvolupant
tècniques d’improvisació i composició. Actualment, estudia
Disseny Gràfic a l’ESDAP Catalunya, i combina la seva
pràctica gràfica amb la musical.

Programa del Concert
 Gelosa d'una gavina (havanera)
 Pare (JM Serrat)
 Paraules d'amor (JM Serrat)
 La vie en rose (popularitzada per Edith Piaff)
 Sota el cel de París
 Marxa Austríaca
 This little light of mine (Spiritual Song)
 Kumbaya (Spiritual song)
 La jove (sardana)
 El til·ler (F. Shubert)
 Down By the Salley Gardens (cançó celta)
 Heal the World
 La cançó més Bonica del Món
Dirigeix: Gemma M Naranjo Yuste
Acompanya al piano Mª Carme Papasseit

FESTES HONORANT la
MARE de DÉU de l’ACADÈMIA

CERTAMEN MARIÀ
EN HONOR A LA
MARE DE DÉU DE LA CABEZA

Tardor 2019
Preparació per la festa de la Mare de Déu
dia 30 de setembre (dilluns)
18:30 h Res del Rosari
19:00 h Eucaristia; cantarà la missa la Coral Cants i
Rialles de Cap Pont. Dir. Gemma M. Naranjo
dia 1 d’octubre (dimarts)
18:30 h Res del Rosari
19:00 h Eucaristia; cantarà la missa la Coral Llum de
Veus de Pardinyes. Dir. : Agustí Ardanuy

6 d’octubre de 2019
18:00 h Salutació i inici del Certamen
 Entrada de les autoritats i les Pubilles d’Honor de Lleida
 Aportació de la mantenidora: Mari Pau Huguet Subias
 Presentació del Jurat i lectura de l’acta del veredicte
 Entrega de guardons als autors de les obres guardonades
 Lliurament de la Flor natural i ofrena a la Verge Maria

Festa de la Mare de Déu de l’Acadèmia
Sempre crida l’atenció la força del “sí” de Maria jove. La força d’aquest
“facis” que li va dir a l’àngel. Va ser una cosa diferent a una acceptació
passiva o resignada. Va ser quelcom diferent a un “sí” com dient: bé, anem
a provar a veure què passa. Maria no coneixia aqueixa expressió: anem a
veure què passa. Era decidida, va saber de què es tractava i va dir “sí”,
sense donar tombs. (...) Fou el “sí” de qui vol comprometre’s i del qui vol
arriscar, de qui vol apostar-ho tot, sense més seguretat que la certesa de
saber que era portadora d’una promesa. I jo pregunto a cadascú de vostès:
es senten portadors d’una promesa? (...) Maria tindria, sens dubtes, una
missió difícil, les dificultats, però, no eren una raó per a dir “no”(...) ¡Maria
se la va jugar i és per això que és forta, per això és una “influencer”, és la
“influencer” de Déu! El “sí” i les ganes de servir van ser més fortes que els
dubtes i les dificultats.
Sant Pare Francesc, Christus Vivit, n 44

 Salut. de la Pres. de la Confraria de la MdD de la Cabeza
 Salutació de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Vila-sana
Salutació del representant de la Diputació
 Salutació de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
 Salutació del Director de l’Acadèmia Mariana
 Salutació de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Lleida
 Salutació de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Lleida
 Lectura de la Flor natural i les altres obres premiades

 Concert ofert per la Coral l’Estel del Cercle de Belles
Arts de Lleida
Presenten l’acte: Montse Caufapé i Albert Font-Tarrés

DL L 744-2019

 Projecció de l’audiovisual premiat

www.lleidaparticipa.cat/academiamariana

Entitats que hi col·laboren

C E R T A M E N M A R I À (literari i audiovisual)
en honor a la

Mare de Déu de la Cabeza
copatrona de Vila-sana,
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Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida

dia 2 d’octubre (dimecres)
Durant tot el dia es farà l’ofrena popular de flors a
Maria, per part dels devots que ho desitgin.
12:00 h Eucaristia; cantarà la missa la coral Units pel
cant. Dir.: Antonieta Melé; Orgue:M.C. Grasa
19:00 h Eucaristia presidida i predicada per Mons.
Salvador Giménez, Bisbe de Lleida; cantarà la
missa el Cor Sta. Trinitat de la UP de les
parròquies del Pilar i Sta. Maria Magdalena
dia 4 d’octubre (divendres)
21:00 h Vetlla de pregària amb Maria a l’Acadèmia (org.:
Pastoral Joves i Vocacional), acompanyarà el grup
"Reina de la Pau Musics" de Tarragona.
dia 6 d’octubre (diumenge)
12:00 h Eucaristia a la Catedral; cantarà la missa el Petit
Cor de la Catedral; Orgue: Lluís Climent;
Director: Mn. Joaquim Mesalles

18:00 h C e r t a m e n M a r i à
Tots els actes se celebraran a l’Oratori o al Paranimf de
l’Acadèmia, tret de la missa del diumenge a la Catedral.
La Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida
va ser fundada el 12 d’octubre de 1862. La imatge que presideix el seu
oratori, coneguda com a Verge Blanca de l’Acadèmia, és la Patrona de
la ciutat de Lleida per petició popular des de l’any 1946.
La finalitat de l’Acadèmia és honorar la Mare de Déu
aprofundint, promovent i estenent la devoció, la veneració i l’amor, vers
ella. Des de la seva fundació es celebren aquests Jocs Florals coneguts
com Certamen Marià, adreçats a honorar la Mare de Déu des d’una
advocació diferent cada any, la qual és convidada a participar-hi.
Per a l’edició d’enguany, s’ha invitat la imatge de la Mare de
Déu de la Cabeza, patrona de Vila-sana.

