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“Pau!”... Encara ressona aquesta paraula, 
la darrera de l’oratori El pessebre que, 
sobre un poema de Joan Alavedra, va 
crear Pau Casals, i que acabem de pre-
sentar en un concert a Montserrat.
“I ara feu El pessebre?”, ens preguntava 
molta gent. Doncs sí. I no és pas la pri-
mera vegada que a Montserrat es canta 
aquesta obra a l’estiu: el 15 de juliol  del 
1970, a l’exterior, a les places, ja s’hi 
va interpretar. El pessebre és molt més 
que un oratori de Nadal: el text evoca 
no tan sols el naixement, sinó també la 
passió de Crist i també propaga molts 
missatges que han convertit aquesta 
obra en un clam per la dignitat humana, 
la fraternitat, la llibertat i la pau.
Aquest concert, però, és una producció 
molt especial:
És l’estrena mundial de la versió amb 
orgue encarregada per la vídua de Pau 
Casals, Marta Istomin, i per Helga von 
Tobel, de l’editorial Carus, que va arran-
jar l’organista alemany Klaus Rothaupt 
i que l’editorial va publicar fa un parell 
d’anys.
Aquesta versió facilita la interpretació de 
l’obra en espais més petits i amb costos 
inferiors, i és una iniciativa amb la qual, 
des de la FCEC, impulsem la difusió de 
la música coral catalana.
Hem pogut escoltar-lo interpretat amb 
un dels magnífics orgues que els darrers 
anys s’han construït al nostre país.
S’ha interpretat a Montserrat, lloc que 
Pau Casals estimava tant.
La idea s’ha pogut concretar gràcies a la 
complicitat entre l’Abadia de Montse-
rrat i la FCEC. En aquests moments 
de dificultats econòmiques, només les 
col·laboracions entre institucions i enti-
tats ens permeten portar a terme grans 
projectes.
Hem inaugurat el III Festival Internacio-
nal Orgue de Montserrat, Abat Cassià 
M. Just, in memoriam, aportant la nostra 
col·laboració a la consolidació d’aquest 
Festival.
A tots els que ho heu fet possible –can-
taires, cors, solistes, organista, director, 
responsables del Festival d’Orgue, 
comunitat de Montserrat, col·laboradors 
de la FCEC...–, moltes gràcies.

I citant novament paraules d’El pesse-
bre, aturem-nos en aquestes dues del 
“Cor dels camells”:

“Quan s’acabarà tan llarg caminar per 
terres estranyes?” Aquesta frase –que 
també figura escrita en el monument 
dedicat a Pau Casals situat al camí de 
Sant Miquel de Montserrat, i que recor-
da una situació que tant Pau Casals com 
Joan Alavedra i molts altres ciutadans 
malauradament van haver de patir du-
rant anys i anys– ens porta a reflexionar 
sobre el nostre país, que fa tres-cents 
anys que ens volen convertir en “terra 
estranya” tot i que hi caminem cada dia. 
Mentre nosaltres cantàvem a Montse-
rrat, difonent el nostre patrimoni, uns 
multitudinaris cants clamaven per tenir 
el dret a manifestar quin, i com, volem 
que sigui el nostre futur. Tenim una 
cultura i una llengua pròpies, som una 
nació dins d’un món divers. Nosaltres, 
des de les entitats corals, hem tingut, i 
hem de tenir, un paper fonamental en 
la normalització de la nostra realitat i en 
la tasca de difondre i enriquir la nostra 
cultura, de construir el nostre espai dins 
del món i perquè mai més ningú no hagi 
de caminar per terres estranyes.

“Que en són de pesats els pendents 
sobtats d’aquestes muntanyes.” Cada dia 
trobem més entrebancs de tota mena i 
en tots els àmbits. No solament aquesta 
“crisi econòmica global” que complica 
la vida diària de les nostres entitats, sinó 
també les retallades dels drets de les 
persones i les notícies sobre conductes 
que ja haurien d’haver desaparegut de la 
nostra societat i que, tanmateix, cada dia 
anem rebent inesperadament. Parlem 
de drets pels quals havíem lluitat i que 
havíem aconseguit, i que són trepitjats, 
amb la qual cosa reculem molts anys. 
Però no hem de defallir: ens agraden els 
reptes. Tornarem a pujar els “pendents 
sobtats” que se’ns presentin fins a acon-
seguir un món just i lliure.

I aquí el cant coral també hi té un paper 
fonamental. Hem de fer resplendir tots 
els valors que aportem a la societat: 
activitat col·lectiva, compromís, dedi-
cació, disciplina, esforç, treball d’equip, 
implicació, solidaritat, feina desinteressa-
da, formació, treball exigent, difusió del 
patrimoni, integració i tants d’altres.

I ja ho fem. Les activitats d’aquest 
primer semestre de l’any 2013 ho 

palesen: la dinàmica de les entitats no 
decreix i es presenten cada cop més 
concerts, se celebren importants ani-
versaris, s’organitzen concerts conjunts, 
s’estrenen obres noves, portem els 
nostres cants a altres països i a nous es-
pais... I enguany, aquesta tasca ha estat 
reconeguda amb merescudes –però 
encara insuficients– Creus de Sant Jordi 
que han estat atorgades a persones i 
entitats vinculades al món coral.

També des de la FCEC hem tirat enda-
vant moltes activitats diverses, sempre 
amb l’objectiu de millorar la qualitat del 
cant coral:
el curs de direcció a Barcelona;
tallers per a cantaires, per a corals, per a 
directors, per a directius;
cicles de concerts de diverses demar-
cacions, entre els quals cal destacar 
el Maig Coral del Barcelonès, que ha 
assolit la trentena edició;
aplecs de diverses demarcacions;
“Wagner al carrer”;
participació en l’activitat “Down Cho-
rus”;
difusió dels concerts i les activitats corals;
convocatòria d’una nova edició dels 
Premis Catalunya de Composició Coral;
reunions preparatòries d’activitats per al 
2014 i anys posteriors;
l’assemblea i les reunions de diferents 
demarcacions.

I ara s’acosten dues activitats de les 
importants que organitza la FCEC: el 
48è Festival Internacional de Cant Coral 
de Barcelona –les Jornades– i el Curs 
de Direcció de Cervera. Us convido a 
assistir als concerts corresponents i us 
desitjo un bon estiu que ens faci agafar 
forces per a iniciar un altre curs ple de 
noves propostes per a continuar cantant 
i incrementant l’activitat coral. Nosaltres 
també us en proposarem.

Montserrat Cadevall, presidenta
Montserrat, 30 de juny del 2013

Editorial
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Concert de l’Oratori “El Pessebre” de Pau Casals, a Montserrat.

Estrena mundial de l’arranjament per a orgue de Klaus 
Rothaupt. Concert inaugural del III Festival Interna-
cional Orgue de Montserrat. Abat Cassià m. Just, in 
memoriam Celebrat el dissabte 29 de juny del 2013 

Com recordareu, l’any 2010, amb motiu del cinquantè aniver-
sari de l’estrena a Mèxic de l’oratori El pessebre de Pau Casals, 
amb text de Joan Alavedra, i atès que una de les finalitats bà-
siques de la Federació Catalana d’Entitats Corals és la preser-
vació i la difusió del repertori coral català, vàrem organitzar-ne 
quatre concerts commemoratius: el 17 de desembre –dia de 
l’aniversari de l’estrena– al Vendrell; el 18 de desembre a Llei-
da; el 23 de desembre a Terrassa, i el 21 de gener del 2011 a 
la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. 
Vàrem pensar que era molt interessant la difusió d’aquesta 
peça, ja que la seva estrena mundial no es va poder fer al nos-
tre país i després ha estat interpretada molt poques vegades. 
Va ser important poder-la portar a poblacions on no s’havia 
cantat mai, i la interpretació a la Sagrada Família hi va aportar 
un gran valor afegit, tant pel que significa per a tots els catalans, 
com per la quantitat de gent que hi va poder assistir. A més, 
el concert va ser enregistrat i ha servit de base del documen-
tal “Un poema en terra estranya”, que es va estrenar el dia 
5 de desembre passat a l’Auditori de Barcelona i que va ser 
projectat l’endemà pel Canal 33 i posteriorment per diverses 
televisions.

L’any 2010, l’editorial Carus, que és qui té els drets de l’oratori 
El pessebre, va publicar-ne una nova versió amb acompanya-
ment d’orgue. Aquesta versió es deu a un encàrrec que la 
vídua del compositor, Marta Istomin, i Helga von Tobel, de la 
mateixa editorial, van fer a l’organista alemany Klaus Rothaupt 

amb el propòsit de facilitar-ne la interpretació en esglésies i 
aconseguir que puguin programar-la més cors pel fet que no 
hauran d’assumir el cost d’una orquestra ni caldrà tant d’espai 
físic.

La FCEC ha volgut donar a conèixer la nova versió d’aquesta 
gran obra de Pau Casals, la qual facilitarà que n’apareguin 
noves produccions i que les corals vagin incorporant-ne parts 
al seu repertori.

I com que el monestir de Montserrat disposa d’un orgue nou 
i adient, i tenint en compte el que representa Montserrat per 
a Catalunya, vam presentar aquest projecte al Monestir, que el 
va acollir positivament, i es va acordar que, atès que a Montse-
rrat s’organitza un festival d’orgue des de l’any 2011 i en vista 
de la situació econòmica actual, si coproduíem el concert i les 
dues entitats uníem esforços, es podria materialitzar el projec-
te. També es va acordar qui serien el director i l’organista del 
concert.
I és amb aquest concert que hem inaugurat el III Festival 
Internacional Orgue de Montserrat - Abat Cassià Maria Just, in 
memoriam.

La FCEC va convidar a participar en aquest projecte els cors 
que van cantar en els quatre concerts de l’any 2010. Final-
ment, dos d’aquests no van poder intervenir-hi amb la forma-
ció completa perquè tenien contrets altres compromisos, per 
bé que alguns cantaires s’hi van inscriure com a participants 
individuals; i van afegir-s’hi dos cors col·laboradors habituals de 
les activitats de la FCEC que s’hi havien interessat o ja havien 
cantat l’obra. Així doncs, quasi dos-cents cantaires van interve-
nir activament en el concert.

Que hem fet?

5
Assaig general amb públic, a Montserrat
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Que hem fet?

Corals participants

Capella de Santa Maria de Ripoll
Cor Jove de l’Orfeó Català, de Barcelona
Coral Ginesta, de Badia del Vallès
Coral Sant Cugat, del Club Muntanyenc de Sant Cugat 
del Vallès
Orfeó de Sants, de Barcelona
Orfeó Gracienc, de Barcelona
Polifònica de Vilafranca del Penedès
Cantaires individuals de cors de la FCEC
Solistes: Elena Copons, Gemma Coma-Alabert, David 
Hernández, Xavier Mendoza i Pau Bordas
Orgue: Mercè Sanchís
Direcció: Daniel Mestre

Després dels assaigs individuals de cada cor, als quals 
van afegir-se els cantaires individuals, es van fer dos as-
saigs previs conjunts al Seminari de Barcelona, i a partir 
del 25 de juny vam alternar, cada vespre, els assaigs de 
cor i de solistes a la basílica de Montserrat.
El dissabte 28 es va efectuar l’assaig general, que es va 
obrir als familiars dels cantaires i als residents a Montse-
rrat.

Finalment, el dissabte 29, amb l’església plena de gom a 
gom, la gran estrena. Va ser un concert magnífic i emo-
tiu que va ser presidit per l’abat de Montserrat, Josep 
M. Soler, i la comunitat benedictina i al qual va assistir el 
director general de Cultura Popular de la Generalitat de 
Catalunya, entre altres autoritats.

També era present al concert l’arranjador de la partitu-
ra, Klaus Rothaupt, i la seva esposa, als quals la FCEC 
havia comunicat la realització del concert i els havia 
convidat a assistir-hi.

Cantaires, solistes i públic vam coincidir que és una 
molt bona versió i que va ser un bon concert en què 
tothom va poder fruir de la música i del text.
I ara tothom ens pregunta: quan ho repetirem?

6
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Que hem fet?

Gènesi de l’oratori

L’obra neix de l’amistat entre Pau Casals (1876-1973) i Joan 
Alavedra (1896-1981), exiliats tots dos a Prada de Conflent 
des del 1939. A la primavera del 1943 es convoquen els Jocs 
Florals, i Alavedra hi participa i els guanya amb el Poema del 
pessebre, escrit el 1934 per a la seva filla Maria. Impressionat 
per la seva senzillesa i força, Pau Casals el musicà en forma 
d’oratori.

L’any 1960, davant l’oportunitat de fer-ne una interpretació 
pública, Pau Casals va demanar a Joan Alavedra que hi afegís 
una escena d’adoració abans del final.

Davant la impossibilitat d’estrenar l’obra a Catalunya, el seu 
país, tal com havien planejat, ja que ho impedien les circums-
tàncies polítiques derivades de la dictadura franquista, es va 
interpretar per primera vegada a Acapulco (Mèxic).

Des de llavors, l’obra ha esdevingut el símbol de la croada 
personal dels autors per la dignitat humana, la fraternitat i la 
pau (aquesta és l’última paraula del text). El 1963, el mestre 
Casals la dirigí a la seu de les Nacions Unides.

La música que Pau Casals va compondre per a aquesta obra 
està arrelada en la gran música del segle XIX, ja que, segons 
ell, les figures del pessebre tenen caràcter popular i, per tant, 
calia posar-hi una música senzilla però que alhora mostrés 
la intensitat dels sentiments, i s’ha convertit en un clam de 
llibertat i de pau en el món. L’orquestració de la versió que se 
sol interpretar és obra del seu germà Enric.
 
L’oratori es divideix en un pròleg –que Pau Casals va com-
pondre amb estil de sardana– i quatre parts, per les quals van 
desfilant les figures del nostre pessebre.

PRÒLEG
1.  Preludi - Orquestra / Orgue

CAP A BETLEM
2.  L’Anunciació als pastors - Solistes i cor d’homes
3.  L’home del pou - Solistes i cor d’homes
4.  El pescador - Solistes
5.  L’home que llaura - Solistes
6.  L’estel - Cor i solista
7.  La parella de la portadora - Solistes, cor d’homes i cor
8.  La vella que fila - Solistes, cor d’homes i cor

LA CARAVANA DELS REIS D’ORIENT
9.   La caravana - Solista
10. Els tres patges - Solistes
11. Cor dels camells - Solista i cor
12. Cor dels Reis Màgics – Cor

EL PESSEBRE
13. Preludi del pessebre - Orquestra / Orgue
14. La Mare de Déu - Solista i cor
15. Sant Josep - Solista
16. La mula de l’estable - Solista
17. El bou de l’estable - Solista

L’ADORACIÓ
18. La nit de Nadal - Solista
19. El plor de l’infant Jesús - Cor
20. L’arribada dels pastors - Solista
21. Els tres Reis - Solistes i cor
22. Hosanna - Solistes i cor
23. Glòria - Solistes i cor

7
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I aprofitant que teníem l’arranjador de 
l’obra entre nosaltres, vam voler saber 
més coses d’aquesta versió.

Montserrat Cadevall: Com us va 
arribar l’encàrrec de l’arranjament?
Klaus Rothhaupt: Fa cosa de cinc 
anys em va trucar el Dr. Graulich, 
d’Edicions Carus de Stuttgart, i em va 
demanar si m’agradaria fer un arranja-
ment d’El pessebre per a solistes, cor 
i orgue. Ell, Marta Casals I Helga von 
Tobel havien decidit de fer-ne aquesta 
versió per donar a conèixer aquest 
meravellós oratori arreu del món. Em 
va sorprendre. Coneixia l’existència 
d’aquest oratori, però no en coneixia la 
partitura. Estudiant-la, em van fascinar 
la música i el text, amb el seu missatge 
de pau, de manera que vaig decidir 
interpretar aquest oratori jo mateix, 
amb el meu cor, orquestra i solistes, 
aquí a Göppingen. Al mateix temps vaig 
començar a fer alguns esbossos per a 
una versió amb orgue.

MC: Va ser complicat?
KR: Sí, no va ser fàcil, però com a 
organista havia tocat obres per a orgue 
de César Franck, C. M. Widor, Louis 
Vierne i Marcel Dupré, i havia rebut una 
bona orientació sobre l’esperit de l’estil 
de l’orgue simfònic francès dels segles 
XIX I XX. 

MC: Quant de temps hi va dedicar?
KR: És difícil fer una suma del temps 
total que vaig esmerçar escrivint i 
arranjant. Va ser al llarg d’un període 
de dos anys, però amb interrupcions 
perquè tenia un munt de coses per fer. 
De vegades treballava de nit i escrivia 
l’endemà. Penso que devia esmerçar-hi 
unes tres-centes hores, entre pensar i 
escriure.

MC: Què va sentir escoltant el primer 
assaig i el concert?
KR: Em va impressionar profundament, 
perquè estimo aquest oratori i el seu 
compositor. A l’església hi va ressonar 
un gran so! L’organista Mercè Sanchís 
va fer una gran labor. Aquesta versió 
per a orgue és molt difícil de tocar. Hi 

va haver harmonia a l’església entre uns 
excel·lents solistes, uns cors meravello-
sos i Daniel Mestre, que va fer un treball 
fantàstic com a director. Després, els so-
listes em van dir que preferien la versió 
d’orgue més que la d’orquestra.

MC: Coneix altres obres de Pau Casals? 
I d’altres compositors catalans?
KR: Conec el motet “O vos omnes” de 
Pau Casals. L’he conegut molt de temps 
com a concertista de violoncel. Quan 
tenia onze o dotze anys ja tenia un disc 
de trios amb piano de Beethoven i de 
vegades el sentia tres o quatre cops al 
dia. Aquella interpretació va formar part 
del meu desenvolupament musical. 
Malauradament, no conec altres com-

positors catalans. Hi he de posar remei 
ben aviat!

MC: Com a organista que és, què en 
pensa, de l’orgue de Montserrat?
KR: Us felicito per aquest monu-
ment d’orgue. He gaudit amb els seus 
diversos colors, des del pianissimo fins 
a l’organo pleno. Quan torni a Montse-
rrat m’agradaria tocar aquell meravellós 
instrument.
L’organista, pianista i director de cor 
alemany Klaus Rothhaupt va néixer a 
Stuttgart  l’any 1954. El 1976 va iniciar 
els estudis musicals a la Hochschule 
für Musik Staatlichen und Darstellende 

Kunst (Institut Municipal de Música i 
Arts Escèniques). L’any 1980 va apro-
var l’examen de revàlida d’educació 
musical i un grau de música religiosa. 
Del 1977 al 1982 va gaudir d’una beca 
de la Fundació Acadèmica Nacional de 
Música d’Alemanya (Studienstiftung des 
Deutschen Volkes). Del 1978 al 1980 
va estudiar a París amb Marie-Claire 
Alain i posteriorment va seguir cursos 
d’interpretació i d’improvisació.
L’any 1991 va treballar a l’església a 
Backnang. Del 1994 al 2000 va ser pro-
fessor a la Hochschule für Kirchenmusik 
(Institut de Música Religiosa) a Tubingen 
i Esslingen. Del 1986 al 1991 fou mem-
bre del Trio amb piano Würtemberg. 
Des del 1994 és cantor de l’església 

de Göppingen, això és, director de 
l’escolania, i també de la SWR Sym-
phonie Orchester Stuttgart, del Bach 
Collegium Stuttgart i de la Internationale 
Bachakademie.

Ha estat lector a les acadèmies Bach de 
Caracas, Cracòvia i Oregon i ha ofert 
concerts a Europa, els Estats Units i 
l’Amèrica llatina.
Klaus Rothhaupt  ha participat en diver-
sos enregistraments d’obres per a orgue 
de J. S. Bach, Marcel Dupré, Franz Liszt 
i Olivier Messiaen.

Que hem fet?
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Assemblea ordinària de la FCEC, a Amposta

Que hem fet?

El dia 2 de març del 2013 es va celebrar 
l’assemblea general ordinària correspo-
nent a l’any 2013, a l’Escola de Música 
de La Lira Ampostina, d’Amposta.

Al matí, tal com s’ha fet els darrers anys, 
es van portar a terme dues activitats:

ACTIVITAT  A: LES EDATS DE LA VEU 
Conferència taller amb Cori Casanova 
sobre la fisiologia de la veu i les seves 

possibilitats per al cant.  Va fer aporta-
cions molt interessants per a cantaires 
i directors, davant d’una seixantena de 
persones. 
Aquesta activitat s’emmarca dins del cicle 
d’activitats programades en el Fòrum de 
Directors. 

ACTIVITAT  B: PROJECTES DE FUTUR 
Xerrada debat a l’entorn de possibles 
activitats futures de la FCEC i de noves 
possibilitats de finançament, com el 
micromecenatge. 
Més tard, i dirigit a tothom, la Coral 
de La Lira Ampostina, sota la direcció 
de Núria Francino, va oferir un divertit 
concert de benvinguda, tot fent recordar 
el Carnestoltes. 
El dinar es va fer a la mateixa entitat. En 

arribar als postres va aparèixer una ron-
dalla que va dedicar cançons a la FCEC 
en general i, esoecialment, a la presiden-
ta, Montserrat Cadevall, i a la secretària, 
Bàrbara Anglí.
A la tarda es va fer l’assemblea, que 
va començar amb la benvinguda a tots 
els assistents per part del Sr. Toni Prat, 
secretari de la FCEC.
 La presidenta, Montserrat Cadevall, 
va adreçar una salutació als presents, 
que va començar amb l’agraïment a la 
Demarcació de les Terres de l’Ebre, al 
seu delegat, Emili Miralles, i a la Coral 
de La Lira Ampostina per haver acollit i 
organitzat l’assemblea.
L’acta de l’assemblea del 2012, que 
s’havia enviat prèviament, va ser aprova-
da per assentiment.
La presidenta va destacar que la FCEC 
funciona bàsicament gràcies a la tasca 
voluntària de tots els membres del Con-

sell, de les persones que col·laboren en 
cada una de les demarcacions i dels de-
partaments, i també de col·laboracions 
més esporàdiques, com la dels volun-
taris del Festival Internacional de Cant 

Coral –les Jornades–, persones que van 
al despatx a ajudar o a participar en la 
confecció de la pàgina web, de la revista, 
del butlletí, etc., i els va agrair la seva 
dedicació.
Tot seguit va tenir un record per les 
persones que ens han deixat des de la 
celebració de la darrera assemblea: el 
compositor i musicòleg Josep Crivillé; 
Jordi Sanjust, membre de l’equip del 
Barcelonès, i Josep Viader, que va dedi-
car tota la vida a la música.

També va esmentar la pèrdua de dues 
persones vinculades a l’activitat coral 
a nivell internacional: Paul Wertle, 
fundador i exsecretari general d’Europa 
Cantat i president fundador de la IFCM, 
i Eric Ericsson, president honorari de la 
IFCM, primer director del Cor Mun-
dial Jove i, sobretot, mestre de molts 
directors.
Com en els darrers anys, va haver de 
dedicar una bona estona a detallar la 
situació econòmica, a l’incobrament de 
les subvencions de la Generalitat i als 
problemes que podrien aparèixer, una 
perspectiva que ha portat la FCEC a 
actuar amb la màxima prudència davant 
d’aquesta crisi i a buscar-hi alternati-
ves. Va destacar, amb tot, que hi ha un 
element fonamental: el fet de poder 
presentar una feina i unes activitats fetes 
des del rigor, la seriositat i amb la màxi-
ma qualitat de què som capaços. Va dir, 
així mateix, que el futur continua incert 
i complicat, però que hem de continuar 
treballant per millorar cada dia la qualitat 
del cant coral i la seva difusió i per donar 
a conèixer i incrementar el nostre patri-
moni coral i el d’arreu del món.
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Atès que la Memòria d’activitats s’havia 
enviat prèviament a les entitats, va 
destacar algunes de les activitats més 
assenyalades de la FCEC, com la cele-
bració del Festival Internacional de Cant 
Coral 2012, l’inici de l’activitat “+Cant 
Coral”, el projecte Rafael Ferrer, en 
col·laboració amb altres entitats, l’edició 
del quart CD del Concurs de Compo-
sició, els cursos de direcció, la formació 
per a dirigents de les entitats, la invitació 
a directors d’altres llocs que visita corals 
i coordina un taller de dissabte al matí. 
També va fer referència al docu-
mental Un poema a l’exili, que recull 
l’enregistrament del concert d’El pesse-
bre celebrat a la basílica de la Sagrada 
Família. 
De totes aquestes actuacions se n’ha 
anat parlant en aquesta revista “A quatre 
veus”.
Va assenyalar que l’objectiu central del 
treball de la FCEC són les entitats, i va 
destacar i agrair la feina que aquestes fan 
cada dia, la qual fa possible de tirar en-
davant. A pesar de les dificultats, els cors 
continuen col·laborant en la necessària 
difusió del cant coral i presentant projec-
tes interessants i novetats, com a mostra 
de la vitalitat del món coral. 
La presidenta va acabar la seva interven-
ció fent referència a les dues federacions 
internacionals de les quals forma part la 
FCEC:
La IFCM, a la qual va felicitar-la pel seu 
trentè aniversari, i va explicar que el 
31 de desembre passat la FCEC va 
presentar la candidatura per a organitzar 
el Simposi de l’any 2017 . 
L’ECA. Va felicitar-la pel cinquantè 
aniversari, que s’esqueia el 14 de febrer, 
i va resumir el desenvolupament de 
la darrera assemblea i de les eleccions 
al Consell, del qual va resultar elegit 
president l’hongarès Gábor Móczár. 
Precisament aquest any en farà deu del 
nostre Europa Cantat, i es pot assegurar 
que, després de la celebració de tres 
festivals més, encara continua essent el 
Festival de referència.

A continuació, el tresorer, Josep M. 
Martínez, va detallar el balanç i l’estat de 
comptes del 2012, que també s’havien 
enviat prèviament. 
La memòria d’activitats i la memòria 
econòmica es van aprovar per assentiment. 

Per motius laborals, Josep M. Martínez 
ha de deixar de ser tresorer, i Josep 
Antonio, el tresorer anterior, ha accep-
tat fer-se càrrec d’aquesta responsabi-
litat durant un any, fins a les properes 
eleccions.
Es va donar compte de les altes i baixes 
d’entitats que es van produir durant 
l’any 2012. El balanç de l’any registra 19 
altes i 4 baixes. Les entitats federades, 
doncs, ja són 510.
 A continuació es va passar a l’aprovació 
dels plans d’actuació futura, de les quals 
s’informa amb més detall en aquest 
mateix número de “A quatre veus”:
-Creació d’un espai per a corals de gent 
gran, que s’iniciarà amb la proposta 
Dawn Chorus, 
-Wagner al carrer.  
-Estrena de la versió per a orgue d’El 
pessebre, de Pau Casals, al monestir de 
Montserrat 
-Festival Internacional de Cant Coral 
–les Jornades–
Per part de l’Equip Tècnic, a més de les 
que ja s’expliciten en la memòria sobre 
activitats realitzades, es van presentar les 
previsions següents:
-Convocatòria dels V Premis Catalunya 
de Composició Coral.
-Edicions que s’han fet l’any 2012.
-Enregistrament dels concerts 
d’homenatge al mestre Rafael Ferrer 
amb motiu del centenari del seu naixe-
ment. Possible edició discogràfica de la 
FCEC per a una col·lecció referent a 
homenatges a músics catalans. 
-Enregistrament de l’homenatge coral 
al mestre Josep Viader, el mes de juny a 
Girona.
El Departament de Cant Gregorià va 
presentar les activitats per a l’any 2013, 
entre les quals destaquen els cursos 
i la Trobada General, que es farà el 6 
d’octubre pròxim a Lleida.
Per part de l’Equip Territorial, es va 
detallar l’estructura per demarcacions 
i el seu funcionament, i les activitats 
generals: 
-Assemblees periòdiques de totes les 
corals de cada Demarcació, amb presi-
dents i directors.
-Tallers monogràfics de cant (gregorià, 
gospel, cançó tradicional o regional, 
sudamericana, barroca o renaixentista, 
etc.).
-Tallers de pedagogia musical, tècnica 

Que hem fet?

Tres elements de pes: Lluís Garcia 
Lluís, el fotògraf coraler; Carme 

Quintana, cap de la Demarcació del 
Bages-Berguedà i Jaume Gavaldà, cap 
de la Demarcació del Baix Llobregat i 
coordinador de l’equip territorial de la 

FCEC)
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vocal i descoberta de repertori.
-Reunions amb directors per a planificar 
activitats i repertoris comuns.
-Aplecs de corals.
-Participació de corals de cada demarca-
ció en el cicle Catalunya Coral.
-Concerts d’intercanvi amb altres corals 
de Catalunya, de la resta d’Espanya i fins 
i tot d’altres països d’Europa.
-Participació en concursos de corals a tot 
Espanya.
-Distribució i ús del carnet del cantaire 
entre tots els components de les corals.
-Suport als Cursos de Direcció Coral 
organitzats per l’Equip Tècnic de la 
FCEC i els Fòrums de Directors.
-Suport a les corals en la difusió de les 
edicions de llibres, CD i DVD comme-

moratius.
-Augment progressiu de l’ús de progra-
mes informàtics musicals per a preparar 
el repertori de moltes corals (Musictime, 
Finale...).
-Celebració de concerts especials de 
commemoracions i aniversaris.
-Invitació a altres grups corals perquè 
es federin i així puguin participar en 
activitats musicals comunes i en altres 
esdeveniments musicals de la Federació.
-Col·laboració en la revista A Qua-
tre Veus de la FCEC  i en el butlletí 
FCECnotes  enviant o redactant notícies 
perquè hi siguin publicades i es facin res-
sò de les activitats musicals, aniversaris i 
actes especials celebrats a escala general, 
de demarcació o de coral.

L’assemblea va aprovar per assentiment 
aquests projectes.
Totes aquestes activitats –algunes encara 
en fase de programació– es poden 
consultar a la pàgina web de la FCEC 
(www.fcec.cat). 
El tresorer Josep M. Martínez va presen-
tar el pressupost de l’any 2013, que es 
va aprovar per assentiment.
Per part de la Presidència es va insistir 
que les corals comuniquin les seves 
activitats a fi de poder fer-ne promoció. 
També es demanà que si durant el 2014 
se celebren aniversaris extraordinaris 
–vint-i-cinquè, cinquantè o centenari– es 
comuniqui. Aquest any tenim quatre 
centenaris en portes. També s’animà to-
thom a participar en els cursos de direcció.

Que hem fet?
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Tal com s’anunciava en el número anterior de la revista, aquest 
curs efectuat a Barcelona va començar l’1 de desembre del 
2012 i va acabar el 17 de març del 2013: quatre caps de set-
mana complets. Hi van participar 23 alumnes i va ser molt ben 
valorat. 

El desenvolupament del curs va consistir en sessions de direcció 
en les quals es van treballar tres aspectes bàsics: la tècnica de 
direcció, la pedagogia de l’assaig i les pràctiques de direcció, jun-
tament amb sessions d’anàlisi, a càrrec dels professors Pere-Lluís 
Biosca, Jordi Lluch i Xavier Sans; sessions de veu amb Xavier 
Sans i Marta Cordomí; sessions de treball corporal, a càrrec 
d’Ohad Nachmani; una classe magistral impartida per Josep Vila 
i Casañas, amb ARSinNOVA com a cor pilot, i sessions de sensi-
bilització i entrenament auditiu a càrrec de Josep Baucells.
A cada cap de setmana també es va programar una sessió de 
cant comú i de descoberta de repertori.

Curs de Direcció Coral a Barcelona

Que hem fet?

Per segon any, es va convocar una 
activitat que permet treballar amb un 
director d’un altre país. Es va realitzar els 
dies 4, 5, 6, 7 i 8 de febrer, i comprenia 
dues versions:

Oferta per a les corals
Possibilitat de fer un assaig extra, o 
d’aprofitar l’assaig setmanal de la coral 
per fer una sessió amb aquesta direc-
tora.
Es van celebrar dos assaigs a Barcelona, 
en què van participar quatre corals, un a 
Vilafranca del Penedès, amb tres corals, i 
un a Santa Perpètua de Mogoda.

Oferta per a cantaires individuals
El dia 9 de febrer es va fer un taller 
obert per a cantaires individuals a 
l’ESMUC, a Barcelona.  

Mariana González de Lanuza
Nascuda en una família de músics, inicia 
la seva formació musical a l’edat de cinc 
anys amb María Teresa Corral. Es forma 
com a pianista i cursa estudis de cant i 
direcció coral a la Universidad Católica 
Argentina. S’ha format amb els mestres 
Néstor Andrenacci, Roberto Caamaño, 
Marta Lambertini, Helmut Rilling, Wer-
ner Pfaff, Hans Lundgren i Péter Érdei. 

Ha cantat en diverses corals i també 
n’ha dirigit. Actualment dirigeix el trio 
femení Las Bartolitas i el cor de cambra 
Grupo Vocal Aequalis, amb els quals ha 
fet gires de concerts per diversos països 
d’Europa.

Amb posterioritat a la celebració del 
taller vam demanar a les corals par-
ticipants i a la mateixa directora que 
ens exposessin la seva opinió sobre el 
desenvolupament d’aquest, ja que és 
una activitat que, si resulta interessant, 
podem repetir amb ella mateixa i amb 
altres directors.

Valoració dels tallers
La Mariana ens diu que “va ser una 
experiència molt bona treballar amb 
vuit corals diferents, i el fet que se n’hi 
apuntessin tantes va ser una sorpresa 
per a mi. I vull agrair l’interès per la 
música argentina”. Hi afegeix que “cada 
assaig va ser una experiència diferent, 
d’acord amb les característiques dels 
grups, però el factor comú crec que va 
ser d’aconseguir els conceptes bàsics 
referents a estils, formes i històries de 
les obres. Vull destacar la calidesa dels 
directors i el respecte i l’alegria dels 
cantaires, així com el treball impecable 
del pianista de l’assaig del dissabte, 

Tallers amb la directora argentina Mariana González de Lanuza
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Eduard Sáez“. Ens diu que ha vist que 
a Catalunya existeix una gran família 
coral amb una llarga història i que això 
és fonamental per a sostenir i desplegar 
qualsevol activitat. I que agraeix a la 
FCEC l’organització de l’activitat, que li 
ha permès de veure com es treballa a 
Catalunya, on cadascú assumeix el seu 
paper i la suma permet que el treball es 
potenciï, mentre que a l’Argentina són 
molt individualistes. També ens comenta 
que les instal·lacions de l’Esmuc la van 
impressionar.

Les opinions de les corals van ser 
positives en general, però Imma Vinyes, 
directora de dues de les corals que 
van participar en el taller –L’Harmonia, 
de Llorenç del Penedès, i la Coral del 

Centre Excursionista de Vilafranca–, ens 
diu que segurament per un problema de 
comunicació que va impedir de conèixer 
exactament en què consistia el taller, es 
van pensar que implicava un treball des 
de zero, i que per als cantaires sense 
coneixements musicals no va ser reeixit, 
de manera que no els va ser útil.
Anaïs Oliveras, directora de la Coral 
Unda Maris, de Barcelona, ens diu que 
estan molt contents que la FCEC tingui 
aquestes iniciatives i que estaran encan-
tats de participar en futures propostes 
similars, perquè el fet de conèixer altres 
directors i altres maneres d’interpretar la 
música sempre és molt enriquidor. Tam-
bé ens diu que la part que va agradar 
més va ser tota la d’escalfament a l’inici 
de la sessió, que incloïa activitats molt 

diverses i interessants. I que pel que fa 
a les obres treballades, tractant-se tan 
sols d’un assaig, les peces encara estaven 
verdes per a poder aprofitar el treball 
expressiu de la directora.
Abans de celebrar el taller, Mariana 
González va enviar les partitures de 
diverses peces que la FCEC va trame-
tre als directors perquè triessin les que 
creguessin que eren més adequades per 
a cada cor o grups de cors i poguessin 
llegir-les prèviament. De fet, potser 
no va haver-hi gaire temps i, tal com 
també diu l’Anaïs, en ocasions futures 
caldrà demanar al director convidat que 
delimiti amb una breu explicació quin 
tipus de treball té intenció de fer, per tal 
que els cors puguin preparar més bé la 
participació en l’activitat.

Que hem fet?

Tal com vam anunciar en el número anterior d’aquesta revista, 
la FCEC és una de les entitats culturals de Catalunya que 
participen en els actes de  commemoració del bicentenari de 
Richard Wagner, que se celebren aquest any 2013.
La FCEC ha contribuït a l’Any Wagner amb l’activitat “Wagner 
al carrer”: el 26 de maig es va cantar l’obra wagneriana “Marxa 
dels convidats”, de l’òpera Tannhäuser, que s’havia interpretat 
per primera vegada a Catalunya el 16 de juliol del 1862 per 
iniciativa de Josep Anselm Clavé.

Amb aquest concert s’unia l’any Wagner amb la commemora-
ció del segle i mig de la interpretació de la “Marxa dels convi-

dats”, i també es va voler retre un homenatge als compositors 
catalans que van ser influïts per Wagner.

El concert del dia 26 de maig es va fer a la plaça del Rei de 
Barcelona, amb el programa següent:
E. Morera: “L’Empordà” 
R. Wagner: “Des Liebesverbot”, ària de Mariana 
R. Martínez Valls: “Evocació al Pirineu”, de Cançó d’amor i de 
guerra
R. Wagner: “Wie Todesahnung”, de Tannhäuser
          “Treulich geführt, ziehet danin”, de Lohengrin
R. Wagner: “Cor de convidats”, de Tannhäuser

Wagner al carrer

13



aquatreveus

Els intèrprets van ser: MC Cor, Coral Preludi d’Amics de la 
Unesco i cantaires de diversos cors de la FCEC, amb Tatyana 
Bogdanchikova i Karl Svensson, solistes, i Efrem Garcia, pianis-
ta, sota la direcció de Joan Martínez.

D’altra banda, dins del 48è Festival Internacional de Cant Coral 
de Barcelona, organitzat per la FCEC i celebrat del 7 al 13 del 
mes de juliol, es va programar un taller de cors d’òpera de 
Wagner. Aquestes peces es van cantar el dissabte 13 al vespre, 
juntament amb les obres dels altres tallers, durant el concert 
de cloenda del Festival, que va tenir lloc al Palau de la Música 
Catalana.

Dawn Chorus

Que hem fet?
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Wagner malgrat la pluja

Un Dawn Chorus cantant a Carlow en el Festival Bealtaine de 2010 (foto: Jeff Harvey)

Ja fa uns quants anys que durant el mes de maig s’organitza a 
Irlanda el Festival Beltaine, destinat a fer conèixer les activitats i la 
creativitat de les persones a mesura que van envellint.

Des del 2009, una de les activitats que en forma part és Dawn 
Chorus: a primera hora del matí, grups de persones i cors de 
gent gran van a llocs emblemàtics de ciutats i pobles d’Irlanda 
per cantar i compartir aquesta beneficiosa activitat.
Enguany, i atès que Irlanda presideix en aquest moment la Unió 
Europea, aquesta activitat, convocada per al diumenge 26 de 
maig, forma part del programa cultural de la presidència de la 
UE. Conseqüentment, han volgut involucrar-hi altres ciutats 
d’Europa convidant-les a organitzar-hi activitats.
 Coneixedora d’aquesta iniciativa, la Federació Catalana 
d’Entitats Corals s’hi va adherir, aportant-hi la primera activitat 
del nou Departament de Corals de Gent Gran de la FCEC, 
amb la participació de la Coral de les Aules d’Extensió Univer-
sitària per a la Gent Gran de Barcelona, que es va crear l’any 
1992  i actualment dirigeix el mestre Víctor Frigola. Dawn Chorus 2013 26 de maig Sant Felip Neri de Barcelona
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Que fem?

48è Festival Internacional de Cant Coral a Barcelona
Del 7 al 13 de juliol. 
Els tallers, tal com vam anunciar en el número anterior de la 
revista, són:
-“La Festa”, suite de Festa Major, de Poire Vallvé, sota la direc-
ció del mateix autor.
-Fragments de diversos musicals, amb la direcció de Panda Van 
Proosdij.
-Cors d’òpera de Wagner, dirigits per Jaume Miranda.
S’hi han inscrit 12 corals, d’Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, 
Israel, Itàlia-Eslovènia, Mèxic, Veneçuela i dues de la Xina, a 
més d’una del del País Basc i dues de Barcelona. I 150 cantai-
res de corals de la FCEC. Cal esmentar també  la col·laboració 
de l’Orfeó Gracienc.
Aquestes corals, com és habitual, durant la setmana del festi-
val, fan concerts a l’Església del Pi i altres indrets de Barcelona, 
a Casserres, a Sant Vicenç dels Horts, a Sant Boi de Llobregat i 
a Prats de Lluçanès, Cervera i Sabadell.
Concert de cloenda: 13 de juliol a les 9 del vespre al Palau 
de la Música Catalana. En la propera edició de la revista, en 
presentarem la crònica.

Les corals participants són aquestes: 
Camerata Vocal Iuvenes Vocem, de Coaztzacoalcos, Mèxic
Cor de joves fundat per Alberto Arellanes Pino l’any 1997. 
Des de la seva creació ha estat la plataforma de formació 
musical de molts joves cantants de la zona sud-est de l’Estat 
de Veracruz. El seu repertori abasta des de la polifonia fins a la 
música folklòrica i popular harmonitzada per a cor i petit cor.

Jeugdkoor Amaranthe, d’Oudenaarde, Bèlgica
El cor de noies Amaranthe es va constituir l’any 2006 i actual-
ment està format per 20 joves d’entre quinze i vint-i-vuit anys 
d’edat. És dirigit des de l’any 2012 per Johannes Dewilde i 
alterna programes de música clàssica i contemporània.

Nordjysk Pigekor, de Hjoerring, Dinamarca
És un cor de noies del nord de Dinamarca dirigit des de l’any 
2012 per Christina Kjaerulff. Participa en nombrosos concerts 
cada any, sobretot al nord, però és conegut a la resta de Dina-
marca per les seves intervencions a la ràdio i a la televisió. 

Yonat Youth Choir, de Holon, Israel
El Cor Yonat pertany al Departament de Música de l’Escola 
Kiriat Sharet de la ciutat de Holon, Israel. Està format per can-
taires de dotze a divuit anys, tots estudiants de música. El seu 
director és Avi Cohen Tarica, que va néixer a  l’Argentina. 

Kantorei Wandlitz, d’Alemanya 
El cor va ser fundat l’any 2009 per la directora Katharina Tarjan 
a Wandlitz, prop de Berlín. És un cor a cappella amb un ampli 
repertori, que inclou des de música sacra fins a música del 
Renaixament, contemporània, jazz i gospel.
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Grupo Vocal Jacara, de Ciudad de Guayana, Ve-
neçuela 
El cor va néixer sota la direcció de María Cecilia Angarita 
l’any 1999, a Puerto Ordaz, Estat de Bolívar. El terme jacara 
significa ‘reunió de gent que manifesta alegria i va cantant i fent 
gatzara a la nit pels carrers’. Destaca la seva participació en ac-
tes que promouen espais per al desenvolupament de la dona.

Zbor-Coro Jacobus Gallus, de Trieste, Eslovènia-Itàlia
El cor va néixer l’any 1991 al centre de Trieste, ciutat fronte-
rera, com un grup vocal representant de la minoria nacional 
eslovena. El seu director és Marko Sancin. El cor, en vint-i-un 
anys d’activitat, ha portat la cançó popular eslovena i d’autor 

arreu d’Europa.
Cor Jove Mixt Zhuhai n. 1, Xina
Cor de joves mixt de l’Escola Superior de Zhuhai que va ser 
fundat l’any 2002. El seu repertori està format principalment 
per cançons populars xineses. L’any 2012 va participar en el 
Festival Internacional de Música de Cincinnati i va obtenir-hi la 

medalla de plata.
Cor Zhuhai Haiyun Quadres, Xina
Aquest cor femení va ser fundat l’any 2009 per treballadores 
de diferents departaments del Comitè Municipal de Zhuhai 
i per membres de la Federació Municipal de Dones. La seva 

directora és He Liu. 
Tantak Korala, País Basc
És una agrupació infantil i juvenil de Mungia que practica 
l’activitat coral com a complement de la formació musical 
dels seus membres. El cor està format per nois i noies de set 
a divuit anys, sota la direcció d’Asun López. L’any 2012 va 

participar en el Festival Europa Cantat de Torí (Itàlia). 
Cor Vivace, Catalunya
Va ser fundat l’any 2009 per donar sortida a les cantaires 
que deixaven el cor de noies Cantabile, com també per 
incorporar-hi veus masculines. El seu director i fundador és 
Tomàs Rosado. El Cor Vivace vol acollir cantaires interessats a 
treballar en un cor sense limitacions musicals. El seu repertori 
és el de la música pop i moderna.             

Coral A Little Note, Catalunya
A Little Note és un cor de música moderna amb seu a Bar-
celona que va néixer a l’octubre del 2010. Dirigit pel Guillem 
Baladia, en formen part una vintena de cantaires, i el seu re-
pertori inclou gèneres diversos com el rock, el pop o el jazz, 
temes de teatre musical  i altres ritmes com la bossa nova. El 
cor va fer el seu primer concert el 5 de juny del 2012. 

Que fem?
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Cursos de direcció. A Cervera
Del 10 al 14 de  juliol d’aquest 2013, intensiu, amb els 
mestres Xavier Puig, Elisenda Carrasco i Eva Martínez, a més 
d’alguns directors convidats. S’hi han inscrit 25 alumnes.

Que fem?

El curs es farà els caps de setmana: 19 i 20 d’octubre, 16 i 17 
de novembre del 2013 i 18 i 19 de gener i 22 i 23 de febrer 
del 2014.
Els dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a dos quarts de 
9 de la tarda i els diumenges de 9 del matí a 2 del migdia i de 
dos quarts de 4 a les 5 de la tarda: 64 hores lectives.
El curs es farà a l’Escola Superior de Música de Barcelona (ES-
MUC) i constarà de sessions de direcció, veu, treball corporal, 
anàlisi i descoberta de repertori, a més d’una masterclass i 

sessió amb cor pilot.
Professorat del curs:  Pere Lluís Biosca, Jordi Lluch i Xavier 
Sans. 
Directors convidats: Josep Baucells (anàlisi i síntesi auditives), 
Josep Vila i Casañas (Masterclass), Ohad Nachmani (treball 
corporal) i Marta Cordomí (sessions de veu).
Per a més informació:  HYPERLINK “http://www.fcec.cat/
noticies/cursos1314/cursos.htm” http://www.fcec.cat/noticies/
cursos1314/cursos.htm

A Barcelona: XXII Curs de Direcció Coral 

El curs es farà els dissabtes 9, 16, 23 i 30 de novembre de 9 
del matí a 2 del migdia, a l’Escola de Música Joventuts Unides 
de La Sénia:  20 hores lectives. Va adreçat als directors, sots-
directors, directors de cors infantils, caps de corda, professors 
i especialistes de música, alumnes interessats en la pedagogia, 
animadors de cant litúrgic, etc.

Es faran algunes sessions amb un cor pilot.
Professorat: Andreu Ferré, Raül Martínez i Cinta Ollé.
Més informació:  HYPERLINK “http://www.fcec.cat/noticies/
cursos1314/cursos.htm” http://www.fcec.cat/noticies/cur-
sos1314/cursos.htm

A La Sénia. XXIII Aula Permanent de Direcció Coral

Altres cursos
Al mes de setembre hi haurà informació sobre els cursos a: 

A Tarragona
A Girona

A Terres de Lleida –Cervera
 http://www.fcec.cat/noticies/cursos1314/cursos.htm

Cinquena Edició: 2013 
Preàmbul 
Fomentar la creativitat des del punt de 
vista de la música coral catalana ha estat 
un dels objectius de la història de les en-
titats corals del nostre país. Si bé l’Orfeó 
Català fou el pioner en aquest afer, altres 
entitats també s’hi apuntaren. L’any 
1996 la FCEC va prendre la iniciativa 
de convocar els “Premis Internacionals 
Catalunya de Composició Coral”, dels 
quals se n’han fet  ja quatre edicions: el 
1996, el 2002, el 2006 i el 2008. 
Ara la Federació Catalana d’Entitats 
Corals convoca la cinquena edició per a 
l’any 2013. 

Les finalitats principals d’aquests premis 
són: 
a) Estimular la creació d’obres corals 
sobre poemes i textos literaris en llengua 
catalana. 
b) Estimular la creació de noves harmo-
nitzacions sobre l’extens repertori de 
cançons tradicionals dels Països Catalans. 
c) Facilitar la renovació i l’actualització del 
repertori de les corals mitjançant aques-
tes noves composicions, a fi que puguin 
ser interpretades pel major nombre de 
corals possible. 
d) Divulgar a nivell internacional la 
literatura catalana musicada i donar a 
conèixer arreu la riquesa del nostre 

cançoner tradicional. 
Trobareu més informació i les bases a:  
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCata-
lunya2013/Premis2013Cat.pdf

Premis Internacionals “Catalunya” de Composició Coral 
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Que fem?

XVI Catalunya Coral
La FCEC organitza la setzena edició consecutiva d’aquest cicle, que porta corals federades a visitar i mostrar la seva música a 
casa d’altres corals, també federades.

PROGRAMA GENERAL XVI CATALUNYA CORAL 2013

OCTUBRE

6 diumenge   LLEIDA CATALUNYA CORAL DEL DEPARTAMENT DE GREGORIÀ
  TROBADA GENERAL DE GRUPS DE GREGORIÀ

19 dissabte   GIRONA COR DE CAMBRA DE GIRONA
  CORAL MARE DE DÉU DEL COLL DE BARCELONA
  GRUP VOCAL V9 DE VILADOMIU NOU 

20 diumenge  AVIÀ CORAL SANTA MARIA D’AVIÀ
  SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
  CORAL TURÓ DEL VENT DE LLINARS DEL VALLÈS

20 diumenge  VALLS CORAL ESPINAVESSA DE VALLS
  COR DIAULA DE BARCELONA
  CORAL RENAIXENÇA DE SANT BOI DE LLOBREGAT

26 dissabte   TARADELL CORAL L’ARPA DE TARADELL
  COR DRASSANES DE BARCELONA
  CORAL CAELUM DE BARCELONA

27 diumenge  ROQUETES CORAL PRELUDI A CARO DE ROQUETES
  ORFEÓ VEUS DEL CAMP DEL SOLERÀS
  CORAL MONTAU DE BEGUES

27 diumenge   LA GRANADA CORAL GINESTA DE LA GRANADA DEL PENEDÈS
  COR DE VACARISSES
  ORFEÓ VIGATÀ DE VIC

NOVEMBRE

9 dissabte   CORBERA CORAL DIADEMA DE CORBERA DE LLOBREGAT
                  DE LLOBREGAT CORAL EL ROSER DE MASSALCOREIG
  CORAL ART-9 DE GRANOLLERS

9 dissabte   ALELLA  CORAL POLIFÒNICA JOIA D’ALELLA 
  CORAL SANT VICENÇ DE RIELLS DEL FAI
  COR LA LIRA AMPOSTINA D’AMPOSTA
  CORAL CANTART DIVISI DE VALÈNCIA

17 diumenge   CASTELLAR CORAL XIRIBEC DE CASTELLAR DEL VALLÈS
                       DEL VALLÈS CORAL PRIMILIANA DE VEUS FEMENINES DE 
  PREMIÀ DE DALT
  CORAL FLOC DE L’ALFORJA

23 dissabte   BARCELONA CORAL SANT ANDREU DE BARCELONA
  CORO VASCO AMA-LUR DE SALOU
  CORAL FLOR DE LIS DE MONTBLANC
 

24 diumenge   LA GRANJA CORAL GRAN GENT DE LA GRANJA D’ESCARP
                       D’ESCARP CORAL SI FA SOL DE SANTA MARGARIDA  DE MONTBUI
  CORAL SANTA LLÚCIA DEL PERELLÓ
DESEMBRE 

14 dissabte   BARCELONA CATALUNYA CORAL DE L’ESPAI JOVE + CANT CORAL: ELS CORS JOVES
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L’1 de setembre de 2012, va entrar en vigor el nou carnet de 
cantaire, que tindrà validesa fins al 31 d’agost de 2014. Com ja 
sabeu i és habitual, els carnets es reparteixen a través dels caps 
de demarcació, però també es pot passar per la Secretaria de 
la FCEC a recollir-los en persona. Només heu de dir el nom-
bre de cantaires que sou, i podrà passar qualsevol persona de 
la coral.

Descomptes amb el carnet de cantaire

Totes les activitats organitzades per la FCEC.

Botigues Unió Musical: descomptes i condicions de venda 
i de lloguer especials; lloguer gratuït de cabines d’estudi equi-
pades amb piano i orgue.

L’Auditori de Barcelona: 10% de descompte (màxim, 
dues entrades) en la  programació de cicles de cambra, Festival 
de Músiques Contemporànies i de l’OBC; 25% per a grups 
(mínim, 25 persones), en els concerts de l’OBC dels dissabtes 
a la tarda; 50% de descompte en els concerts del Cicle Coral 
a l’Auditori (vendes a taquilla). 

Orquestra Simfònica del Vallès (OSV): 40% de des-
compte en els Concerts Simfònics al Palau; 50% de descomp-
te en els Simfònics a la Faràndula.

Palau de la Música Catalana: 25% de descompte en 
els cicles següents (màxim dues entrades per carnet): Cobla, 
Cor i Dansa al Palau; Els diumenges al Palau; El Primer Palau; 
Cambra Coral; Concerts Simfònics al Palau; ONCA; Cicle 
d’orgue al Palau i Cambra al Petit Palau; descompte en les 
visites guiades al Palau de la Música Catalana.

Escola de Música Berna: projecte Escola Coral, 50% de 
descompte en els cursos musicals. 

Pianoservei: 10% de descompte en lloguer de pianos 
de cua ( HYPERLINK “http://www.pianoservei.com/” \n 
_blankwww.pianoservei.com). 

Meridià Viatges: 7% de descompte en la programació del 
Club Català de Viatges; 5% de descompte en paquets turístics 
d’agències majoristes. Preus especials per a viatges organitzats 
per les corals.

Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Cen-
tre: 20% de descompte en els concerts normals i 10 % de 
descompte en els concerts de cloenda.

Dijous Clàssics al Poliorama: 20% de descompte en 
“Programació Familiar” (cal reservar a través de la productora 
Actes Únics, 932966800).

Botigues Balil 1 i Balil 2: 10% de descompte en moda 
d’home i moda jove. 

Albergs de la Fundació Torre del Palau: (Navàs): 10% 
de descompte (per al titular del carnet i un acompanyant). 
Cursos Internacionals de Cant a Sant Cugat, 50% de des-
compte a oients. 

Discos Castelló: 5% de descompte a la botiga Clàssica 
(compres en efectiu). 

Parc Aquàtic Illa Fantasia: 10% de descompte.
Caixa Fòrum: 50% de descompte en totes les activitats 
musicals. 

XI cicle Concerts a Barcelona: 20% de descompte. 

“Els GRANS del GOSPEL” del FESTIVAL De GOS-
PEL  a Barcelona: 15% de descompte

RECORDEU!: S’estan negociant més descomptes. Us 
n’anirem informant.

Quan organitzeu un concert i feu pagar, feu un descompte als 
qui el portin. 
Per poder-lo fer servir, hi heu d’enganxar una foto vostra i el 
segell de la vostra coral.

Carnet de cantaire  

Que fem?
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Hem col·laborat

El 7è Festival Coral de Malgrat de Mar es va celebrar els dies 5, 6 i 7 d’abril passat. 

L’organitza l’Ajuntament de la localitat i té el suport tècnic de la FCEC.
És un festival coral a capel·la, obert a quatre categories: veus mixtes, veus femenines, veus masculines  i veus infantils. 
Els grups que s’hi volen presentar han de ser de caràcter amateur.
Aquest 2013 hi han participat 5 corals de 4 països.

7è Festival Internacional de Corals, de Malgrat de Mar

20

El dia 5 es va fer el concert de benvinguda a les           
corals participants, el dia 6 es va celebrar el con-
curs pròpiament dit i el 7 es va fer el lliurament de 
premis, amb aquests resultats:

Veus mixtes

1r. Premi : Cor Acadèmic de Petrozavodsk State              
  University (Rússia)
2n. Premi: Cor Noéma (França)
3r. Premi:  Coral Ahots-Argiak (Vitoria) i 
                 Cor QuinzedeMarç (Valldigna)

Veus femenines

2n. Premi: Cor Noéma (França) i 
                 Cor Claudefaula (Girona)

Veus infantils 

3r. Premi:  Cor Claudefaula (Girona)

Assemblea General de la FCEC a Capellades

Reserveu-vos aquesta data:
dissabte 8 de març de 2013
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Col·laborem

La Polifònica de Puig-reig junt amb la Capella de Música Burés, organitza el 34è Festival Internacional de Cant Coral “Catalunya 
Centre”, el qual es celebrarà a Castellbell i el Vilar del 4 al 7 de setembre i a Puigreig del 5 al 8 de setembre de 2013. 
En paraules de Ramon Noguera, director de la polifònica de Puig-reig, “com cada any [el Festival] és una bona oportunitat per 
escoltar corals d’arreu amb els seus diferents repertoris, la qual cosa és enriquidora per a les corals en general i sobretot per als 
directors. Som molts els que hem tingut la sort d’aprendre d’aquest Festival al llarg dels anys.”

Festival de Cant Coral Catalunya Centre

Puig-reig al Pavelló d’Esports 
Del 5 al 8 de setembre de 2013

34è  Festival
Internacional de

Cant Coral 
Catalunya Centre

DIJOUS,  5 de Setembre
A 2/4 de 10 del vespre

    ENSEMBLE NONSENSE – París (FRANÇA)
    COR AFRIKIYO – Dakar (SENEGAL)

DIVENDRES, 6 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre

    CORAL  DE L’ESCOLA 
    MUNICIPAL DE MÚSICA – PUIG-REIG 
    GRUP VOICELAND -  So�a (BULGÀRIA)

DISSABTE, 7 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre

    COMPAÑIA DE MÚSICA Y DANZA PERÚ  
    RITMOS Y COSTUMBRES   
    (Col·laborant amb les Jornades
    Internacionals Folklòriques de Catalunya)

DIUMENGE,  8 de setembre 
A 2/4 de 12 del migdia 
    Missa cantada a la parròquia de Puig-reig
A la 1 del migdia 
    Recepció de les corals per part de
     l’ajuntament a la Plaça de la Creu

A les 6 tarda
CONCERT DE CLOENDA

CORAL SANT ESTEVE DE BALSARENY
CATALUNYA
ENSEMBLE NONSENSE (París) – FRANÇA 
GRUP VOICELAND (So�a)– BULGARIA
HERTFORD COLLEGE CHAPEL D’OXFORD 
GRAN BRETANYA
COR AFRIKIYO (Dakar) –SENEGAL
ORQUESTRA DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA de Puig-reig 
POLIFÒNICA DE PUIG-REIG

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

PROGRAMA

A) CASTELLBELL I EL VILAR (Casino Burés):

DIMECRES 4 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre
COR AFRIKIYO – SENEGAL
CORAL AL VENT - SANT VICENÇ DE CASTELLET

DIJOUS 5 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre
GRUPVOICELAND - BULGÀRIA

DIVENDRES 6 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre
ENSEMBLE NONSENSE – FRANÇA

DISSABTE 7 de setembre
A les 9 del vespre
CORAL CASTELLTERÇOL - CATALUNYA
ENSEMBLE NONSENSE – FRANÇA
GRUPVOICELAND - BULGÀRIA
COR AFRIKIYO – SENEGAL
CAPELLA DE MÚSICA BURÉS - CATALUNYA

B) PUIG-REIG (Pavelló d’Esports):

DIJOUS, 5 de Setembre
A 2/4 de 10 del vespre
ENSEMBLE NONSENSE – FRANÇA
COR AFRIKIYO – SENEGAL

DIVENDRES, 6 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre
CORAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PUIG-
REIG - CATALUNYA
 GRUPVOICELAND - BULGÀRIA

DISSABTE, 7 de setembre
A 2/4 de 10 del vespre
COMPAÑIA DE MÚSICA Y DANZA PERÚ 
 RITMOS Y COSTUMBRES 
(Col·laborant amb les Jornades
Internacionals Folklòriques de Catalunya)

DIUMENGE, 8 de setembre 
A 2/4 de 12 del migdia 
Missa cantada a la parròquia de Puig-reig

A la 1 del migdia 
Recepció de les corals per part de
l’Ajuntament a la Plaça de la Creu

A les 6 tarda
CONCERT DE CLOENDA
CORAL SANT ESTEVE DE BALSARENY - CATALUNYA
ENSEMBLE NONSENSE – FRANÇA 
GRUPVOICELAND – BULGARIA
HERTFORD COLLEGE CHAPELD’OXFORD - GRAN 
BRETANYA
COR AFRIKIYO – SENEGAL
ORQUESTRA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA de 
Puig-reig 
POLIFÒNICA DE PUIG-REIG - CATALUNYA
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Col·laborem

Hi participaran un màxim de deu cors, que hauran d’omplir el 
formulari d’inscripció i enviar-lo al mail  barcelones@fcec.cat, 
preparar el programa en els seus assajos i participar en l’assaig 
general que tindrà lloc el mateix dia 17 de novembre a les 
dues del migdia al temple de la Sagrada Família.
El Bisbat de Barcelona es farà càrrec del cost dels autocars 
dels cors que s’hi hagin de desplaçar de fora de Barcelona.
Si calgués, es faria una selecció dels cors sol·licitants tenint 
en compte l’equilibri de les veus i l’ordre d’arribada de la 
sol·licitud de participació.
Cal dir que la cantoria de la Sagrada Família està situada a uns 
vint-i-cinc metres d’alçada i que s’hi arriba per dues escales de 
cargol. No s’hi pot pujar amb ascensor i, per tant, les perso-
nes de mobilitat reduïda no poden accedir-hi.
Les obres que figuren en el programa i que, per tant, les 
corals inscrites hauran de preparar, són les següents: 

Cants polifònics
Locus iste                    E. Vila
Ubi caritas                   M. Duruflé
Da pacem, Domine     M. Frank
Ave verum                   C. Saint-Saëns
Virolai                          J. Rodoreda
Ave Maria                    J. Busto

Cants d’assemblea 
Missa del P. Anselm Ferrer i respostes del poble.
Farem arribar les partitures a les corals que finalment hi 
puguin participar, les quals no hauran de fer-ne còpies, perquè 
n’enviarem tants originals com calguin.
Per raons d’organització, no es facilitarà cap informació telefò-
nicament. Cal que ens feu arribar els vostres dubtes i comen-
taris per correu electrònic a  “barcelones@fcec.cat”

3r.  aniversari de la consagració de la Sagrada Família

Amb motiu del tercer aniversari de la consagració de la basílica de la Sagrada Família, el dia 17 de novembre del 2013, a les cinc 
de la tarda, es farà una cerimònia de celebració d’aquest esdeveniment.
El Bisbat de Barcelona, com en les edicions anteriors, ha demanat la participació dels cors de la FCEC. La direcció musical 
d’aquesta cantada anirà a càrrec de Montserrat Rios.
En aquesta ocasió, a diferència de les anteriors, la participació serà per a cors sencers i no pas a títol individual.
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Demarcacions

Taller de descoberta de repertori

El dia 13 d’abril passat, la Demarcació va organitzar un Taller 
de Descoberta de Repertori al local parroquial de Balsareny, 
amb els temes escollits per al cant comú de la XVII Roda Co-
ral. La direcció va anar a càrrec de Cristina Koch. 
Les obres que s’hi van treballar són: 

-El jovent de Sant Mateu. Sardana de Josep Font i Parera.
-Senyor Sant Jordi, de Francesc Vila amb text de Salvador 
Espriu
Hi van participar una vuitantena de cantaires, que al final de la 
sessió van aplaudir la directora i també la Federació Catalana 
d’Entitats Corals pel suport que dóna a l’estudi i la interpreta-
ció de la música coral, sempre tan gratificant.

Bages-Berguedà

XVII Roda Coral
La Roda Coral s’ha celebrat els mesos d’abril i 
maig del 2013, amb aquest programa:

Per cantar bé...

La Roda a Sant Vicenç de Castellet
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La Roda a MonistrolLa Roda a Manresa

Baix Llobregat 

XXVIII Musicoral  

Un any més, la demarcació territorial 
del Baix Llobregat va gaudir i va fer gau-
dir del cant coral arreu de la comarca, 
en la vint-i-vuitena edició del Musicoral.
Foren nou concerts en els quals van 
actuar trenta-set corals, és a dir, totes 
les de la comarca que estan afiliades a 
la Federació Catalana d’Entitats Corals 
(FCEC) i es troben actives, i tres més 
de convidades que van col·laborar amb 
nosaltres. 
Les nou entitats organitzadores van 
ser el Cor de l’Ateneu Santfeliuenc, de 
Sant Feliu de Llobregat (16 de febrer); 
la S. C. C. La Coloma, d’Esplugues de 
Llobregat (17 de febrer); la S. C. El 
Llessamí, de Sant Vicenç dels Horts (23 
de febrer); el Cor de la Unió Coral, de 
Sant Feliu de Llobregat (24 de febrer); 
l’Orfeó Catalònia, de Cornellà de Llo-
bregat (3 de març); la Coral Heura, de 
l’Hospitalet de Llobregat (9 de març); 
l’Orfeó Enric Morera, de Sant Just 
Desvern (10 de març); la S. C. La Lira, 
de Viladecans (16 de març), i la Coral 
Margalló, de Castelldefels (17 de març).
Cal felicitar-les públicament a totes pel 
seu interès, per l’esforç en l’organització 
i pel manifest grau d’amistat, que acon-
seguí que tots els cantaires s’hi sentissin 
“com a casa”. 

S’ha pogut comprovar, una vegada més, 
l’excel·lent sintonia que hi ha entre els 
cantaires i la cordialitat existent entre to-
tes les corals. També, la gran implicació 
que han mostrat les autoritats munici-
pals assistint als concerts i adreçant-nos 
engrescadores paraules de suport.
I des d’aquí volem agrair, un cop més, 
la col·laboració dels rectors de les 
esglésies, dels consistoris municipals i 
dels presidents d’ateneus i casals, que 
tan amablement ens cedeixen els seus 
espais per a poder celebrar aquests 
concerts.
S’ha demostrat també la serietat i les 
bones formes de tots els cantaires a 
l’hora dels concerts. La dignitat, la uni-
formitat i la correcció han estat un reflex 
del valor i de l’excel·lència de la música 
que interpretem i representem.
Ho repetirem: la música coral està molt 
viva, malgrat que tots ens queixem 
sovint de la necessària renovació 
generacional, que sempre ens sembla 
una mica difícil. Però ara que es parla de 

“brots verds”, a moltes de les corals ja 
hi hem pogut veure cantaires de menys 
de trenta anys, la qual cosa ens omple a 
tots de satisfacció i esperança.
Volem fer constar el nostre reconeixe-
ment de la tasca, sovint fosca, que 
realitzen les juntes directives, i de la 
dedicació professional que demostren 
els directors. I el nostre alè encoratjador 
i amistós per a tots els cantaires que dia 
a dia miren de superar-se i millorar en la 
interpretació del cant coral.
Hem mostrat novament a la societat 
que el cant coral és una afició artística, 
malgrat que comporta una bona dosi 
de responsabilitat i un curós treball 
previ; pensem que el públic assistent als 
concerts ha pogut comprovar aquesta 
implicació de grup i el grau de satisfacció 
que experimentem quan cantem. 

Jaume Gavaldà, delegat, i
 l’Equip Coordinador
FCEC B

La Unió Coral de Sant Feliu de Llobregat
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Divendres Corals 

El cicle Divendres Corals d’enguany es va celebrar els dies 
8, 15 i 22 de febrer i 8 i 22 de març a l’Oratori de Sant Felip 
Neri de Gràcia (Barcelona). 

Van participar-hi les corals següents:
- Coral Mare de Déu del Coll. Direcció: Joan Gibert.
- Coral Xaragall. Direcció: Jordi Roma i Sala.
- Cor Drassanes. Direcció: Óscar Peñarroya.
- Cor Tessàlia. Direcció: Laia Santanach i Vallvé.
- Capella Gramalla. Direcció: Eugenio Malm.
- Coral Sant Andreu. Direcció: Àngel Villagrasa.
- Coral Lonxe da Terra. Direcció: Montserrat Rosset.
- Coral Jesús Maria de Sant Gervasi. Direcció: Eulàlia Benito.
- Coral Icària. Direcció: Jordi Roma i Sala.
- Coral Preludi, d’Amics de la UNESCO. Direcció: Ramon 
Vilar i Herms.
- Cor Argentum, de la Facultat de Química de la UB. Direcció: 
Víctor Frigola.

- Cor Cantus. Direcció: Alfred Cañamero.
- Cor Eirené. Direcció: Víctor Frigola.
- Coral Núria, de la UEC, i Coral Vent del Nord. Direcció: 
Xavier Folch i Gheorghe Motatu.

Maig Coral: trenta anys

El cicle Maig Coral ha celebrat els primers trenta anys de 
trajectòria. Des d’A Quatre Veus felicitem els organitzadors –la 
Demarcació del Barcelonès de la FCEC– per aquesta efemèri-
de i els desitgem un camí encara més llarg.
Transcrivim tot seguit la introducció que Mar Pujol, actual cap 
de la Demarcació del Barcelonès, va escriure per al programa 
d’aquesta edició:

Barcelonès

Quan l’any 1983 els membres de l’equip de treball de la llavors Delegació del Barcelonès de la Federació 
Catalana d’Entitats Corals van iniciar un cicle de concerts de cant coral a la ciutat de Barcelona, poc es podien 
imaginar que al cap de trenta anys podríem celebrar aquest aniversari.
Han estat trenta anys de música, de cant coral, però també han estat trenta anys de treball en equip, de co-
ordinació, de recerca d’espais... Hem fet i organitzat concerts a diferents indrets de la ciutat, com l’església de 
Santa Anna, l’Escola Pia del carrer de la Diputació, l’església de l’Oratori de Sant Felip Neri, l’església de Sant 
Pere de les Puel·les, el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i, fins i tot, el Petit Palau del Palau de la Música 
Catalana.
Quan diem que hem fet i organitzat, ens hi volem incloure tots els membres dels equips de treball de la Demar-
cació del Barcelonès, els directors de les entitats, els instrumentistes, els cantaires...
Però hi ha un seguit de persones que no podem deixar d’anomenar ni oblidar, per la seva implicació en aquest 
cicle. En primer lloc, en Jordi Subirà, com a iniciador i impulsor del cicle, i els posteriors caps de demarcació, 
que l’han sabut mantenir viu i fer-lo arribar fins al trentè any d’existència: en Xavier Peix i la Mariona Ardèvol. 
En segon lloc, els integrants de l’equip de treball de la Demarcació, especialment l’actual coordinador del cicle, 
en Toni Prat, tots els quals, malgrat els temps difícils que ens ha tocat de viure, fem els possibles per poder tirar 
endavant iniciatives com aquesta.
També cal fer esment de les institucions, amb l’Ajuntament de Barcelona al capdavant, que han donat suport al 
Maig Coral de manera incondicional al llarg de tots aquests anys.
A tots plegats, moltes gràcies. Esperem poder continuar treballant-hi durant trenta anys més.

Mar Pujol i Huguet
Cap de la Demarcació del Barcelonès
Federació Catalana d’Entitats Corals
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Volem afegir, des de la redacció, que la 
Mar fa una molt bona feina al capdavant 
de la Demarcació, tal com la hi van fer 
els seus predecessors.

El cicle Maig Coral ha inclòs enguany 
deu concerts, que s’han celebrat del 
3 de maig al 2 de juny a l’església de 
Sant Pere de les Puel·les, al Petit Palau 
i al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Hi han pres part les corals següents:

A l’església de Sant Pere de les 
Puel·les.

El divendres 3 de maig:

- Cor Ars Rei Choralis, l’A.R.C. Direc-
ció: Emilio de la Linde. 
- Coral Càrmina. Direcció: Daniel 
Mestre.

El divendres 10 de maig:

- Cor Femení Voxalba. Direcció: Elisen-
da Carrasco.
- Orfeó Gracienc. Direcció: Poire Vallvé.
El divendres 17 de maig:
- La Cava de Sons. Direcció: Enric 
Azuaga.
- Orfeó Laudate. Direcció: David Malet.

El divendres 24 de maig:

- Capella de Música de Santa Maria del 
Pi. Direcció: Josep Martí.

- Coral Contrapunto Vocale. 
Direcció: Pau Jorquera.

El divendres 31 de maig:

- Coral Xalesta. Direcció: Joaquim 
Miranda. 
- Orfeó Atlàntida. Direcció: Milen 
Panayotov.

El diumenge 2 de juny:

- ARSinNOVA, Cor de Cambra. Direc-
ció: Pere-Lluís Biosca.
- Cor de Noies de l’Orfeó Català. 
Direcció: Buia Reixach.

Al Petit Palau, Palau de la Música 
Catalana.

El dissabte 4 de maig:

- Fòrum Vocal. Direcció: Xavier Sans.
- Coral Sant Jordi. Direcció: Lluís Vila.

Al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona. Concert de cloenda.

El dissabte 1 de juny:

- Coral Cantiga. Direcció: Eva Martínez 
i Josep Prats.

En aquest últim concert es va fer un 
emotiu homenatge a Jordi Subirà, que 
va ser durant molts anys el cap de la 
Demarcació del Barcelonès de la FCEC.

En preparació

Concert de la Mercè 

En el marc de les Festes de la Mercè, 
es programarà un concert de música 
tradicional catalana a la plaça del Rei.

Aplec Coral de la Mercè

Després de l’èxit aconseguit l’any 2012, 
es tornarà a programar aquest Aplec, en 
el marc de la Mostra d’Associacions que 
se celebra a la plaça de Catalunya, de 
Barcelona.

Concerts benèfics 

La Demarcació coopera amb diverses 
ONG i demana la col·laboració de les 
entitats corals en concerts la recaptació 
dels quals es destina íntegrament als 
projectes que despleguen aquestes 
organitzacions.

Demarcacions
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Camp de Tarragona
En preparació
VII Cantada/Aplec de Corals Tarraco Romana
Se celebrarà el mes d’octubre.

Comarques de Girona 
12è. Aplec de les Corals de la Demarcació de 
Girona

El XII Aplec es va celebrar diumenge 2 de juny al Teatre Mu-
nicipal  de Girona. Hi varen assistir 19 corals i 300 cantaires.
L’acte va tenir caràcter d’homenatge al mestre Josep Viader, 
que va morir a l’octubre passat.
Al matí, els cors participants van preparar curosament els 
cants que havien d’oferir en el concert que es va celebrar a 
les cinc de la tarda a la Casa de Cultura de Girona, durant el 
qual els cantaires van ocupar tota la platea i el públic es va 
situar a les llotges fins a omplir-les.
 Cal ressenyar els parlaments que van adreçar als assistents 
Joan Asín, director de la Capella Polifònica de Girona, funda-
da pel mestre Viader; Antoni Amorós, delegat de la FCEC a 
les comarques de Girona, i, per últim, Montserrat  Cadevall, 
presidenta de la Federació. 
L’Ajuntament de la ciutat va obsequiar cada coral amb un 
excel·lent llibre  sobre Girona, i també amb un diploma de 
record. Anna Viader, filla del mestre  homenatjat, va ser 
obsequiada amb un ram de flors i l’original del quadre que 
va servir per a il·lustrar els cartells anunciadors de l’Aplec, 
obra de l’artista Isaac d’Aiguaviva, cantant del Cor Maragall.
També hi va ser present la vídua de Francesc Blancher, 
autor de la lletra de “La sardana eterna”, la Sra. Marina 
García, que fou rebuda amb un fort aplaudiment i a la qual 
l’Ajuntament també obsequià amb un llibre.

Altres activitats de la Demarcació
XIII Cicle Coral
Girona, temps de flors

CONCERT del XIIè APLEC de 
les CORALS de la FCEC 
COMARQUES DE GIRONA
Diumenge, 2 de juny a les 5 de la tarda Teatre Municipal de Girona

Col·laboren

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Penedès – Anoia – Garraf
Cicle Coral

A Llorenç del Penedès, la Coral Harmonia va organitzar el 
concert del dia 14 d’abril, en el qual van cantar la coral or-
ganitzadora, la Coral Laroc, de Vilafranca del Penedès, i la 
Coral del Centre Excursionista del Penedès, de Vilafranca. 
A Igualada, el mateix 14 d’abril, va organitzar el concert la 
Capella de Música de la Tossa de la ciutat amfitriona. Hi 
van participar la coral organitzadora, la Coral Arrels, de 
Cunit, i la Coral Si  Fa Sol, de Santa Margarida de Montbui
A Sant Quintí de Mediona, el 21 d’abril, va organtizar el 
concert la Coral Terpsícore d’aquesta localitat, que hi va 
actuar, i també hi van cantar l’Orfeó Santa Coloma, de 
Santa Coloma de Queralt, la Coral Moxaina, de Vilanova i 
la Geltrú, i la Coral de Torrelavit .
A la Granada del Penedès, el 28 d’abril, en el concert 
organitzat per la Coral La Ginesta d’aquesta localitat, van 
participar-hi la Coral La Ginesta, la Coral Noves Veus, de 
Capellades i l’Agrupació Coral Ressò, de l’Arboç.

Assajant el cant comú a Llorenç del Penedès
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Taller amb Poire Vallvé

El passat 19 de gener es va celebrar a la Societat de Santa Mar-
garida de Montbui el taller de la Demarcació. En aquesta ocasió 
comptava com a director convidat amb el Poire Vallvé, director 
de l’Orfeó Gracienc i del cor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, de la qual també n’és professor així com director 
artístic de la seva Aula de Música. 
En el taller, de matí i tarda, es van treballar diverses cançons 
populars i tradicionals catalanes arranjades per ell mateix i relle-
gides musicalment, que formen part d’un espectacle de música 
catalana en Jazz-folk creat conjuntament pel Poire i el grup 
musical Folkincats i estrenat a Barcelona l’any 2009 juntament 
amb l’Orfeó Gracienc.
La jornada va comptar amb la participació d’una seixantena de 
cantaires de diferents corals, que van sortir prou satisfets amb la 
feina feta. Les cançons treballades varen ser “El rossinyol”, “El 
poder del cant”, “La cançó del lladre” i “La calma de la mar”. 

A punt per començar el taller

Terres de l’Ebre  
     
7è. Aplec de Corals de les Terres 
de l’Ebre

La Coral Aquae de la Unió Filharmònica 
d’Amposta va organitzar el setè Aplec de 
Corals de les Terres de l’Ebre coincidint 
amb la celebració del seu quinzè aniver-
sari.

Sempre és d’agrair la resposta de les 
entitats, materialitzada en la participació 
en aquest aplec, que enguany ha arribat 
a la setena edició. En aquesta ocasió ha 
estat la Coral Aquae de la Unió Filharmò-
nica d’Amposta l’organitzadora d’aquesta 
trobada coincidint amb els actes previstos 
per celebrar el quinzè aniversari.
No és la primera vegada que la Coral 
Aquae és l’amfitriona d’aquest aplec, 
ja que aquest any és el cinquè cop que 
organitza aquesta trobada de cantaires. I 
són quinze anys com a formació que han 
estat ben actius quant a activitats, tant 

aquelles en què ha participat com les que 
ha organitzat.
A més de les cinc edicions d’aquest aplec 
de corals, en el seu historial també es 
pot destacar la celebració del I Aplec de 
Corals de Parla Catalana amb motiu de la 
proclamació de la Capital de la Cultu-
ra - Amposta 2006. També va actuar 
juntament amb la Banda de Música de 
la Fila al Palau de la Música Catalana, de 
Barcelona, l’any 2004, concert durant el 
qual va enregistrar un CD, i cal recordar, 
així mateix, l’actuació en la inauguració 
de la Festa del Mercat a la Plaça des de 
la primera edició d’aquesta festa, a més 
d’haver portat el cant coral arreu del terri-
tori, tant de Catalunya 
com d’altres indrets 
de l’Estat espanyol, 
prenent part en festivals 
i trobades. I per des-
comptat, participant en 
qualsevol esdeveniment 
de la nostra ciutat en 
què el cant coral sigui 
un acompanyament de 
festa o celebració. 
Així, l’any 2013 ha començat amb 
l’organització d’aquest VII Aplec de Corals 
de les Terres de l’Ebre i invitant-hi sis co-
rals: la Coral Santa Llúcia, del Perelló, sota 
la direcció d’Andreu Ferré; el Cor La Lira 
Ampostina, d’Amposta, dirigit per Núria 
Francino; el Cor Iubilo, d’Alcanar, dirigit 
per Josep Anton Alcoverro; la Coral Mas-
denverge, de Masdenverge, sota la batuta 
de Tomàs Simón; la Coral Amics Cantors, 
de Marçà, dirigida per Jorgina Gironès, i la 
Coral Verge de la Candelera, de l’Ametlla 
de Mar, amb el seu director, Joan Carles 
Blanch –a més, és clar, de la Coral Aquae 
de la Unió Filharmònica d’Amposta, sota 
la direcció de Núria Ferré–, les quals arri-
baven des de diferents indrets, però totes 
representant les Terres de l’Ebre, i amb 

un objectiu comú: fomentar el cant coral, 
fer-ne difusió i mostrar-nos la tasca que 
des de les seves respectives entitats estan 
duent a terme per a fer-ho possible.
Cadascuna de les corals ens va oferir dues 
cançons, que van ser d’estils diferents 
però totes magníficament interpretades, 
cosa que el públic va certificar amb els 
seus aplaudiments i elogis.
I per finalitzar aquest aplec, totes les 
corals van oferir als assistents un cant 
comú; en aquest cas, la cançó escollida 
va ser “Mareta meva, tinc por”, dirigida 
per Andreu Ferré, que abans de donar 
per acabat el concert va voler obse-
quiar els assistents amb una altra cançó; 

aquest cop, la peça va ser “Canticorum 
iubilo”. En totes dues es va poder gaudir 
del conjunt de veus format per més de 
cent setanta cantaires situats a l’escenari, 
moment que es va aprofitar per a lliurar 
un obsequi, cedit per la FCEC, a cadascun 
dels directors.

La Coral Aquae de la Unió Filharmònica 
d’Amposta, per a agrair la visita de les 
altres corals, els va oferir un refrigeri 
tan aviat com va finalitzar el concert, 
circumstància que tothom sempre aprofita 
per a ampliar coneixences i compartir una 
estona dedicada a l’afició comuna: el cant 
coral. 
Font:  “http://www.lafila.cat/

COR IÚBILO d’Alcanar

COR LA LIRA AMPOSTINA d’Amposta

VII APLEC DE CORALS 

DE LES TERRES DE L’EBRE

CORAL SANTA LLÚCIA del Perelló

CORAL MASDENVERGE de Masdenverge

CORAL AQUAE DE LA UNIÓ FILHARMÒNICA d’Amposta

CORAL AMICS CANTORS de Marçà

CORAL VERGE DE LA CANDELERA de l’Ametlla de Mar

Diumenge 27 de gener

a les 6 de la tarda a l’auditori

de la Unió Filharmònica

d’Amposta

SOCIETAT MUSICAL
LA UNIÓ FILHARMÒNICA
D'AMPOSTA

ORGANITZA:

Excm. Ajuntament d’Amposta

Regidoria de Cultura

COL·LABOREN:

Participen:
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Terres de Lleida
Primavera Coral 

La Primavera Coral de les Terres de Lleida es va celebrar els 
mesos d’abril i maig, amb aquests concerts:
27 d’abril a Raïmat, organitzat per la Coral Montserratina.
5 de maig a Cap-pont, organitzat per la Coral Cants i Rialles.

32è Aplec de Corals de la Zona Nord de les Terres 
de Lleida i Andorra

El 32è Aplec de Corals de la Zona Nord de les Terres de Lleida 
i Andorra es va celebrar el dia 12 de maig a l’Auditori del Centre 
de Congressos d’Andorra la Vella.
Les corals participants van ser les següents:
- Coral Rocafort, de Sant Julià de Lòria.
- Coral Sant Antoni, de la Massana.
- Coral Sant Miquel, d’Encamp.
- Coral d’Escaldes-Engordany.
- Coral Casamanya, d’Ordino.
- International Singers, d’Andorra.
- Coral Saas Qui Canta, d’Andorra.
- Coral Bordonera, d’Organyà.
- Coral Signum, de la Seu d’Urgell.
- Coral La Lira, de Torres de Segre.
- Orfeó Andorrà, d’Andorra la Vella.
Com en anys anteriors, l’Aplec va començar al matí amb una 
cantada a diversos indrets d’Andorra la Vella, a cada un dels quals 
van intervenir dues o tres corals, que s’hi havien desplaçat en 
cercavila. Després es va celebrar el dinar de germanor. 
A la tarda es va fer l’assaig del cant comú a l’Auditori del Palau 
de Congressos. El concert constava exclusivament de la inter-
pretació conjunta de peces dirigides pels directors de les corals 
participants.
Van assistir-hi algunes autoritats del país i la presidenta de la 
FCEC, Montserrat Cadevall. 

Vallès
Cants al Vallès 

S’han celebrat 4 concerts del cicle CANTS AL VALLÈS, a 
l’Auditori municipal de Terrassa:

-el 16 de març hi van participar les corals: Lo Lliri de l’Ametlla 
del Vallès, Turó del Vent de Llinars del Vallès i l’Agrupació Coral 
Matadepera. La direcció era a càrrec de Pere Díez, Emili Fortea i 
Rosa Ribera respectivament.
-el 7 d’abril, la coral de Terrassa Singfònics, va fer un concert amb 
el títol de “Blame it on the music”, dirigida per Olympia Villalba.
-el 18 de maig, van cantar la Coral Rossinyol de Terrassa dirigida 
per Alba Millan i la Coral Claror de Barcelona. Després de les 
actuacions de cada cor, cantaren conjuntament diversos cors 
d’òpera.
-el 25 de maig  actuaren  dues corals de Terrassa: Dríade Grup 

Vocal, dirigit per Aleix Oliveras i  la coral 4 Veus Cor, sota la 
direcció de Miquel Garcia-Clapé va cantar diverses peces del 
repertori del nostre país i d’arreu del món, entre les quals una 
dedicada a Salvador Espriu.
El dilluns 1 de juliol, festa Major de Terrassa, es va presentar “Mú-

sics, al carrer!”: i es van interpretar al centre de la ciutat diversos 
cors d’òpera i una composició de Joan Martínez Colàs, director 
del concert. Es va convocar aquesta activitat oberta als cantaires 
del Vallès per substituir el taller de veus dòpera de Wagner, pre-
paratori del 48 Festival Internacional de cant coral de Barcelona, 
que no es va poder fer per falta d’inscripcions. 
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Departament de Cant 
Gregorià
Trobada de Grups de Gregorià .

La V Trobada General de Cors de Grego-
rià se celebrarà el diumenge 6 d’octubre, a 
les 6 de la tarda, a la Seu Vella de Lleida. 

Corals Universitàries 
Glossa de Manuel Cabero i Vernedas, que 
va fer Ramon Vilar a Barcelona, el 24 de 
maig del 2013, al Paranimf de la Universi-
tat de Barcelona, en l’homenatge que es 
va retre al mestre, vinculat des de sempre 
a les corals universitàries.

Mestre de directors

L’any 1969 vaig descobrir de cop dos 
directors i dues formacions corals de 
gran qualitat cantant juntes en un mateix 
concert. Va ser dins el Festival de Música 
Religiosa de Conca, a l’església de San 
Miguel. Els dos cors eren la Capella Clàs-
sica Polifònica i el Cor Madrigal, i els dos 
directors, l’Enric Ribó i en Manuel Cabero, 
respectivament. L’impacte emotiu i estètic 

que em produïren fou molt gran. A partir 
d’aquell moment, el seguiment d’aquestes 
dues corals es va convertir en obligació, 
juntament amb la Coral Sant Jordi (per 
a mi, les tres millors del país en aquell 
moment). Després vingué el contacte 
directe amb els seus mestres directors, a 
la recerca de formació en el camp de la 
direcció coral.
Quan va ser possible em vaig apuntar als 
cursos que en Manuel Cabero organitzava 
des de l’Aula de Direcció Coral (AUDI-
COR), tant als cursos intensius de l’estiu 
com als continuats de tot l’any. Uns cursos 
pels quals ha passat la majoria de directors 
joves i no tan joves de Catalunya. A través 
d’ell vàrem conèixer en Pierre Cao, el 
qual inicià els primers cursos de direcció 
de la FCEC des de la Delegació del Bar-
celonès. Recordo el rigor “escolàstic” dels 
dos mestres en el sentit de la precisió del 
gest a partir de normes clares i diàfanes. 
El sentit pedagògic que ha de tenir el 

director envers els cantaires, la pedagogia 
de l’assaig i de com despertar l’interès per 
una partitura... Tanmateix, els cursos de 
direcció que en Manuel Cabero ha impar-
tit han estat nombrosos: a Astúries, Can-
tàbria, Cadis, Galícia, Euskadi, Las Palmas 
de Gran Canària, Cervera, Lleida (Cursos 
Internacionals de Música de l’Orfeó Llei-
datà), Palma de Mallorca, França, Suïssa... 
A aquestes alçades, podem afirmar que 
en Manuel Cabero ha estat un dels grans 
pedagogs de la direcció coral no solament 
a Catalunya, sinó a l’Estat espanyol.

La manera de treballar

El tremp d’en Manuel Cabero és el de 
l’emprenedor, el de marcar-se objectius 
agosarats i de dur-los a terme, el d’un 
entusiasme incansable... Li ve ja del seu 
pare, en Manuel Cabero Eguía, el qual, a 
part de la seva afecció a la música (va ser 
cantaire i soci de l’Orfeó Català), estigué 
al front d’una empresa d’arts gràfiques 
(Finocam) especialitzada, entre altres 
aspectes, en les agendes. És una empresa 
familiar que ha estat continuada pel mateix 
Manuel Cabero i actualment pels seus fills. 
El cabal d’energia d’en Manel li ha permès 
tirar endavant una família nombrosa, una 
empresa puntera i una institució coral 
modèlica com el Cor Madrigal i altres 
formacions corals com la Capella de 
Música de la basílica de Santa Maria del Pi 
de Barcelona, institució musical històrica 
que ell contribuí a recuperar, o bé el Cor 
Magister Artis. Una personalitat exigent 
en què tot és viscut amb intensitat. Una 
personalitat no sempre compresa a causa 
de ritmes diferents de treball. No faríem 
honor a la veritat si no diguéssim que al 
seu costat sempre hi ha estat la seva espo-
sa, Montserrat Pueyo, la qual l’ha acom-

Demarcacions
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panyat en tots els projectes musicals que 
junts van iniciar i tirar endavant. Ells dos es 
van proposar el nivell de l’excel·lència per 
al Cor Madrigal. No s’acontentaven amb 
qualsevol cosa, i la seva dinàmica i divisa 
era (i continua essent-ho) seguir el camí de 
la superació constant.
Fent un símil amb la frase dita per Arquí-
medes referint-se a la palanca: “Doneu-
me un punt de recolzament i jo mouré el 
món”, es podria dir una frase semblant 
aplicada a en Manuel Cabero: “Doneu-me 
quatre cantaires i jo en formaré una coral” 
–i una coral que cantarà bé, afegeixo jo. 
Només així es pot entendre la història 
continuada del Cor Magister Artis, la 
darrera formació creada per ell, la qual 
és una transformació de l’antiga coral de 
la facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Barcelona i que és el primer 
cor que forma part de la Pastoral Universi-
tària, de la qual cosa en Manuel Cabero se 
sent molt orgullós. La inestabilitat de can-

taires  ha estat la constant d’aquest cor, si 
més no aquests darrers anys, però sempre 
ha sonat bé, assolint nivells d’excel·lència 
com n’havia assolit amb el Cor Madrigal. 
Es pot afirmar que en Manel imprimeix un 
segell propi als grups que ha fet i fa cantar, 
un color determinat, un equilibri sonor, 
una expressivitat, un estil de fer música 
que el defineix, que l’identifica.

El sentit d’un homenatge

En primer lloc s’ha de dir que l’homenatge 
que avui retem al mestre Manuel Cabero 
està vinculat a la seva relació amb les co-
rals universitàries de Catalunya. Si més no, 
des de la Delegació de Pastoral Univer-
sitària del bisbat de Barcelona es pot dir 
que va ser un dels primers a participar en 
els cicles de cant coral i en el concert final 

de cada curs, el qual des de fa setze anys 
se celebra al Paranimf de la Universitat 
de Barcelona. En Manuel Cabero sempre 
ha estat present a l’equip de directors, 
d’una manera o una altra, i els altres cors 
i directors hem rebut el seu estímul i bon 
criteri professional.
Som conscients que en Manuel Cabero no 
és amic que se li facin homenatges, ja que 
prefereix treballar de manera constant en 
l’obrador del cant coral. És com una ne-
cessitat vital. Però els anys són els anys i la 
feina feta és espectacular. Els homenatges 
no els decideix el mateix interessat, s’han 
de merèixer, i en Manel ja n’ha meres-
cut uns quants. Nosaltres ens hi sumem, 
humilment, però des de l’amistat i des del 
nostre agraïment més entranyable.

Pare de músics

El matrimoni Cabero-Pueyo era de 
músics. La Montserrat va ser cantant, 

professora de cant i logopeda, i en Manuel 
és director de cor i ha estat un gran 
mestre de direcció. En Manuel Cabero i 
Vernedas va néixer a Barcelona l’any 1926, 
i a l’escola pública Ramon Llull va néixer 
el seu amor per la música. La formació 
musical de tots dos era sòlida. Tots dos 
estudiaren a l’Escola Municipal de Música 
de Barcelona, que és on es varen conèixer. 
Els mestres que més influïren en Manel 
varen ser Pere Jordà, Frederic Alfonso i 
la seva esposa Orfila, Joaquim Zamacois i 
Blai Net. I a la Montserrat foren Concep-
ció Callao (cant), Rafael Gàlvez (solfeig) i 
Joaquim Zamacois.
A manera d’anècdota, em va sobtar trobar 
el nom de Manuel Cabero en un diccionari 
biogràfic de compositors de sardanes. Hi 
figura, si més no, una sardana composta 
per ell que porta per títol “Viladecans”. 

Quan li ho vaig comunicar ell em va dir 
que allò “havia estat un pecat de joven-
tut”. Sigui com sigui, aquesta dada il·lustra 
l’ampli ventall dels interessos musicals que 
tenia aquell jove músic que, més enda-
vant, va centrar la seva activitat musical 
en la direcció coral. També cal recordar 
l’activitat coral que ja duia a terme amb els 
seus companys del Conservatori Munici-
pal en la seva època d’estudiant, fent-los 
cantar en petits grups partitures corals que 
ell cercava.
La Montserrat Pueyo i Bertran va ser solis-
ta, professora de cant al Conservatori de 
Terrassa i logopeda. Va néixer l’any 1926 
(el mateix any que en Manel) i va morir 
el 2002 en un postoperatori, que ens va 
sobtar a tots. 
Aquest matrimoni va saber transmetre 
l’amor a la música a tots els seus fills, i 
d’aquí ve que la majoria d’ells s’hi hagin 
dedicat i s’hi dediquin professionalment 
en diferents especialitats: en Manel, el 
piano; l’Elisenda, el cant (professora al 
Conservatori de Sabadell); en Joan, el 
cant i la direcció coral (director actual del 
Coro Nacional de España); en Bernat, la 
musicologia a Alemanya i França; en Marc, 
la percussió, i la Montserrat, el piano 
(professora al Conservatori Municipal de 
Barcelona)... Alhora, la nissaga continua 
amb els néts, entre els quals hi ha un bon 
planter de músics.

El Cor Madrigal i la seva família

A imitació dels orfeons, que disposaven de 
diverses seccions corals –especialment, les 
infantils–, les tres corals que es formaren 
a partir dels anys quaranta del segle XX, 
com la Capella Clàssica Polifònica, la 
Coral Sant Jordi i el Cor Madrigal, entre 
altres, tingueren cura de formar la seva 
pròpia família coral per tal de garantir-se 
la continuïtat. Des de cada nucli inicial de 
cantaires sortiren directors i directores 
que s’ocuparen de cors infantils, dividits en 
grups de petits, mitjans i grans, i de cors 
juvenils, com a continuïtat de la formació 
duta a terme des de la infantesa. Així, de la 
Capella Clàssica Polifònica en sortiren La 
Mainada i L’Oratjol; de la Coral Sant Jordi, 
L’Espurna, L’Esquitx i el Cor Llevant (i al 
cap dels anys, el Cor Ponent), i del Cor 
Madrigal, L’Esquellerinc, el Cor Albada, 
el Cor Ariadna i el Cor Signum. Cal fer 
notar que de tots aquests grups, la família 
coral que ha tingut més consciència d’ella 
mateixa i ha assolit més continuïtat ha es-
tat l’Agrupació Cor Madrigal. La pregunta 
és: ha estat a causa d’en Manuel Cabero? 
Actualment, ell ja no hi té cap tasca de res-
ponsabilitat, però encara hi continua vin-
culat i forma part de la seva junta. Aquest 
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sentit de família li ve del bon estat de salut 
que sempre ha tingut el Cor Madrigal, fun-
dat i dirigit per ell durant la seva primera 
i llarga etapa (quaranta anys, del 1951 al 
1991), i després per la directora promo-
guda per ell: la Mireia Barrera. I també 
aquest bon ambient de família li ve de les 
persones que han sabut formar equip amb 
ell per conduir amb entusiasme i compe-
tència professional tota aquesta magnífica 
estructura coral; penso en persones com 
la Maria Mercè Argüelles, la Maria Drets, 
l’Esteve Nabona i tants altres...

El seu compromís corporatiu i de 
país

Des del primer moment, en Manuel Cabe-
ro va valorar la importància que per al 
país tenia l’existència del món coral català. 
Cercar l’excel·lència, això sí, però el sen-
timent de país l’ha acompanyat sempre. 
L’estima profundament. Per exemple, en 
els cursos de direcció coral promoguts 
per l’Orfeó Lleidatà a Cervera i a la Ca-
parrella recordo que ell, com a professor 
que n’era, a l’hora d’ensenyar alguna peça 
comuna per al concert final, sempre feia 
conèixer partitures del repertori català, 
conscient que molts alumnes venien de 
l’Estat espanyol o de fora de les nostres 
fronteres. “Si nosaltres no fem conèixer 
el nostre repertori musical, qui ho farà?”, 
deia. Això és indicatiu d’un compromís 
personal envers Catalunya. Per una altra 
banda, sempre ha col·laborat amb la Fe-
deració Catalana d’Entitats Corals des de 
la seva fundació, com també amb l’entitat 
precedent, el Secretariat d’Orfeons de 
Catalunya. La seva participació, altament 
qualitativa, s’ha formalitzat sempre des de 
l’equip tècnic: promovent edicions disco-
gràfiques, fent la revisió de les partitures 
que s’editen, assessorant projectes, essent 

jurat en els concursos de composició, 
fent-se present de manera continuada en 
una infinitat de concerts de les corals de la 
Federació, animant els cursos de direcció 
coral arreu. És el testimoni més qualificat 
del pols vital del món coral català. Des de 
sempre ha estat al cas del nivell qualitatiu 
de les corals i dels seus directors, tant 
les que es poden considerar de primera 
divisió com les més modestes... En defi-
nitiva, ha estat i és un punt de referència 
excel·lent per a tots els que intentem fer 
un servei en aquesta parcel·la cultural del 
nostre país.
Gràcies, Manel, per tantes coses com hem 
rebut i rebem de tu. Gràcies perquè ets tu 
mateix una classe magistral vivent, pel teu 
punt de vista coral que ens ajuda a ser crí-
tics amb nosaltres mateixos. I valorem la 
teva actitud davant la vida, en què, malgrat 
les dificultats i les circumstàncies de salut, 
continues lluitant i superant-te.
Acabo amb uns versos de Joan Vinyoli 
que expressen la situació tan humana de 
passar de moments difícils i foscos íntima-

ment, a situacions lluminoses i optimistes. 
A tu, Manel, et caracteritza l’optimisme, 
ets un lluitador constant, un entusiasta del 
cant i de fer cantar, però segur que, en el 
silenci personal, també hi ha moments de 
prova difícils de passar. El poeta titula el 
seu poema 
“Autoretrat amb fang i robins”:
Munts informes de runa,
solars abandonats 
que l’arquitecte no mira,
clavegueres vessant
aigües residuals,
fang i robins:
domini meu.
Però de sobte, el cop
d’una ala poderosa,
remorejant, excel·leix
a dir-me: dia blau, corba d’onada, roca 
encesa 
pel crit del sol.
I cremo tot en cant.

Ramon Vilar i Herms

 Diu Pere Artís: “La continuïtat, però, 
tingué també el complement de la re-
novació, protagonitzada essencialement 
per directors joves (Enric Ribó, Àngel 
Colomer, Oriol Martorell, Leo Massó, 
Manuel Cabero o Lluís Virgili). Renovació 
significada en una disposició que, lliure del 
llast del pretèrit, afrontava el cant coral 
sense condicionaments entorpidors, i 
era concretada en nous criteris estilístics, 
formatius i de repertori”. Artís i Benach, 
Pere, El cant coral a Catalunya (1891-
1979), Barcelona: Editorial Barcino, 1980, 
pàg. 175.
  
 Riera, Carles, J. M. Serracant i Josep Ven-
tura, De la A a la Z. Diccionari d’autors 
de sardanes, Barcelona: SOM, Revista de 
Cultura Popular de Catalunya, 1990, pàg. 
27.
 
 Vinyoli, Joan, Obra poètica completa, 
Barcelona: Edicions 62, 2001, pàg. 130-
131.
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Equip tècnic

Catàleg de la FCEC núm. 225
Comentari de la partitura

La composició presenta una estructura lligada al text i es pot 
entendre en tres parts i una coda.
A un fragment A1 (cc. 1-23) que comença a l’uníson i acaba en el 
punt culminant del sol de les sopranos el segueix un passatge A2 
(cc. 24-44) iniciat per les veus masculines en contrapunt.
A partir del compàs 45 trobem la repetició d’A1, mentre que l’A2 
apareix amb text nou i petits canvis.
Al compàs 77 la música és nova i té una sonoritat més lluminosa, 
amb becaires que en canvien el color harmònic, i totalment en 
concordança amb el text: “pujar com a riuada...”. Aquesta part B 
continua amb un contrapunt de veus femenines.
Al compàs 92 comença un altre bloc, que anomenem C, molt 
homofònic, que es repeteix amb text nou al compàs 104, i un final 
diferent que porta al punt culminant amb la significativa paraula 
“aspiració”.
A partir del compàs 112 sentim la música d’A1 amb petites mo-

dificacions, a manera de coda conclusiva i amb el recordatori del 
clima inicial.
L’obra està en fa menor, però no hi destaca una sensació tonal 
forta. Aquesta poca afirmació tonal de la partitura pot anar lligada 
al caràcter “parlant” que l’autor indica a la capçalera. Tampoc no 
té un cromatisme accentuat, excepte en els fragments 34-38 i 77-
85, sinó que hi predomina el diatonisme. Aquest fet provoca que 
l’harmonia sigui força consonant, tot i que hi trobem pocs acords 
tríades nets, sense notes afegides. 
Observem que hi predomina la textura homofònica i que es 
reserva el contrapunt per a alguns fragments a dues veus.
No hi veiem dificultats de ritme ni vocals, però sí d’afinació en els 
fragments cromàtics esmentats.
Per altra banda, cal observar que no hi ha cap dinàmica escrita a la 
partitura. Es podria cantar tota en un còmode mezzoforte, però 
podem pensar que els punts culminants de les sopranos serien 
més forts, encara que també podrien interpretar-se en dinàmica 
piano, com suspesos.
    Raimon Romaní

Coral en fa menor, de Rafael Ferrer
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IFCM  Federació Internacional per a la Música Coral

Assemblea general de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM)

El mes de març passat es va celebrar a 
Dallas la segona assemblea general de la 
IFCM que es fa entre simposis, conse-
qüència de la decisió que es va prendre 
l’any 2008 a Copenhaguen de no espe-
rar a celebrar les assemblees cada tres 
anys, sinó que era convenient fer-ne 
una cada any i mig aproximadament.

El dimarts 12 de març, Michael J. Ander-
son, president de la IFCM, va donar la 
benvinguda als presents i els va demanar 
de fer un minut de silenci dedicat a Paul 
Wehrle i a Eric Ericson, recentment 
desapareguts. Després va exposar el 
seu informe sobre diversos aspectes de 
la Federació i el cant coral i va demanar 
als assistents –pocs, en aquesta ocasió– 
que participessin activament en la IFCM, 
i especialment als joves, a qui va animar 
a ser líders del món coral. Va explicar 

la creació de la IFCM-US, entitat sense 
ànim de lucre destinada a recaptar fons 
per a la IFCM a través dels beneficis 
fiscals que es poden aconseguir d’acord 
amb la legislació dels Estats Units 
d’Amèrica, on ara té la seu la Federació.

El tresorer, Häkkan Wickström, va 
presentar els comptes dels anys 2010, 
2011 i 2012, acompanyats de les 
corresponents auditories independents, 
practicades per un auditor finlandès. 

Tanmateix, i atès que en els nous esta-
tuts que es van aprovar en l’assemblea 
general de Puerto Madryn l’any 2011 
es va acordar d’instaurar els auditors 
interns i que per a aquests tres anys van 
ser nomenades auditores Ann Meier 
Baker i jo mateixa –totes dues presents 
en l’assemblea–, es va determinar que 
abans de la pròxima assemblea, que 
tindrà lloc a Seül l’any 2014, es faria 
aquesta revisió interna.

Francesco Leonardi va detallar les 
possibles i necessàries estratègies per 
a aconseguir més socis a la IFCM i va 
explicar el desenvolupament de diversos 
projectes, com el Dia Internacional del 
Cant Coral, la presentació d’un projecte 
a l’Exposició Universal de l’any 2015, 
a Milà, els ambaixadors corals o el nou 
disseny de la pàgina web.

Andrea Angelini va explicar el desenvo-
lupament del concurs de composició: 
hi van optar 637 obres i, després de 
tres tandes de votacions, va resultar-ne 
guanyador Francis Corcoran, d’Irlanda. 
La IFCM s’està plantejant si convé editar 
un recull de les millors obres presen-
tades. També va parlar com a editor 
del Butlletí Coral Internacional (ICB), 
explicant com s’elabora, qui són els seus 
col·laboradors habituals i les estratègies 
per a reduir els costos d’impressió.

A continuació, Stephen Leek va pre-
sentar el nou logo de la IFCM, com a 
part de la nova imatge de la Federació, 
i va parlar dels canals de comunicació 
E-news, BCI i la pàgina web.

Thierry Thiébaut va informar sobre el 
projecte Directors sense Fronteres.

Theodora Pavlovitch va presentar la 
Conferència “Veus de la Mediterrània”, 
que se celebrarà el proper juliol a Giro-
na, i la 5a. Conferència Coral Multicultu-
ral i Ètnica de la IFCM.

Fred Sjöberg va presentar un festival 
coral urbà destinat als joves i una classe 
magistral de direcció de cors i orquestra 
que es faran a Suècia.

Finalment, es va informar del desè Sim-
posi, que s’efectuarà a Corea, del treball 
que s’està fent amb la Xina i l’Àsia, i d’un 
projecte de Fòrum Mundial per a Joves. 
Es va reflexionar conjuntament sobre 
la interacció de les diferents cultures, 
el paper que ha de tenir la IFCM en la 
promoció dels seus valors amb activitats 
arreu del món, les connexions que la 
IFCM ha d’oferir entre els membres i la 
necessitat de la participació dels socis en 
aquestes assemblees.

L’endemà, i en el marc del Consell de 
la IFCM, vaig presentar detalladament la 
candidatura de Barcelona per a organit-
zar el Simposi del 2017.

Aquesta assemblea entre simposis, igual 
que l’anterior, es va desplegar en el 
marc d’una activitat coral. Si fa tres anys 
es va fer a Örebro enmig d’un festival 
coral i de la celebració del vintè aniver-
sari del Cor Mundial Jove, aquest any va 
tenir lloc com a activitat emmarcada en 
la Convenció Nacional de l’Associació 
Americana de Directors Corals (ACDA), 
que se celebra cada dos anys en una 
ciutat diferent de l’Amèrica del Nord.

Montserrat Cadevall
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La importància d’aquesta activitat ens la 
demostren les dades següents:
uns 4.200 directors corals participants,
35 cors convidats; sis d’aquests cors 
eren d’altres llocs del món (tot i que 
un, i per un motiu totalment aliè a la 
Convenció, no hi va poder assistir: el 
Cor de la Capella Sixtina, que, arran del 
procés d’elecció del nou Sant Pare, es 
va haver de quedar a Roma): Asia Pacific 
Youth Choir, Camerata Musica Limburg, 
Rajaton, The Tallis Scholars i University 
of the Philippines Madrigal Singers,
36 concerts, amb la participació de fins a 
tres cors en cada un,
57 conferències, tallers i classes magis-
trals,

14 taules rodones,
30 sessions de presentació de partitures 
de diferents editorials,
projecció de pel·lícules vinculades al 
món coral,
una exposició amb estands de 40 edito-
rials, 28 agències de viatges “corals”, 18 
societats musicals, 11 cors, nou escoles 
o universitats, vuit d’infraestructures 
musicals, cinc de botigues de “vestits 
corals”, dos de festivals internacionals i 
un de batutes,
que totalitzaven, entre directors inscrits, 
conferenciants, cors participants, or-
questres i públic, quasi 10.000 persones, 
que van viure amb plenitud aquests dies 
dedicats al cant coral. Val a dir que en un 
concert va actuar un cor format per més 

de 600 cantaires, amb una orquestra 
simfònica.
El dia començava a les set del matí amb 
uns “cafès matinals” i al final del dia, a 
les 10 del vespre, l’activitat continuava 
amb recepcions, festes corals i el Choral 
Cabernet, com a punts de trobada entre 
els participants. I es podia assistir a acti-
vitats corals tan diverses com tallers de 
ioga per a directors, sessions per a triar 
i decidir un repertori, indicacions per 
a tenir èxit dirigint cors de dones, l’art 
de cantar a cappella, com ser directora 
d’un cor d’homes, l’estudi dinàmic de 
les partitures, l’eficiència dels assaigs, les 
estratègies per a saber fer la crítica del 
rendiment dels assaigs, la tecnologia i les 

xarxes socials, la reforma de la música 
d’església, tècniques per a directors de 
gospel, música romàntica per a cors 
d’homes, com improvisar amb un cor, la 
litúrgia jueva i el seu repertori, la multi-
mèdia en els assaigs, música i moviment, 
retenció del repertori, conceptes de 
Vocal jazz per a cors joves, els ritmes 
sud-americans, converses amb directors 
i compositors, participació en els assaigs 
dels cors convidats, etcètera.
Convé indicar que la majoria dels cors 
participants presentaven en els seus 
programes una o diverses estrenes 
d’obres encarregades especialment per 
a aquesta conferència, i que hi eren 
presents molts dels autors. Això com-
porta un estímul molt important per als 

compositors.
Però durant la Convenció també hi 
va haver moments per a la celebració 
d’actes especials i, sobretot, per a la 
trobada i la conversa amb la gent.
Entre aquests actes especials, cal esmen-
tar la participació d’un speaker convidat 
que, entre els cors d’un concert, va 
divertir els presents amb un missatge 
sobre les actituds positives, rient-se 
de moltes de les coses que es fan i 
desfan...; els premis Robert Shaw; els 
cors d’honor integrats per nens i joves 
seleccionats prèviament, que van formar 
un cor infantil, un de juvenil mixt i un de 
noies i que es van crear específicament 
per a aquesta Convenció, i la presenta-

ció del Cor virtual d’Eric Whitacre, que 
també era present a Dallas.
Especialment, però, cal destacar 
l’homenatge que es va fer al president 
John Fitzgerald Kennedy, que el pròxim 
22 de novembre farà 50 anys que va ser 
assassinat, precisament a Dallas. Es va 
organitzar un concert commemoratiu 
per al qual es va encarregar l’obra Take 
Him, Earth al compositor Steven Stucky 
i que es va estrenar com a preludi de la 
interpretació del War Requiem de Ben-
jamin Britten. L’endemà va tenir efecte 
un segon concert commemoratiu que 
es va convocar a la plaça J. F. Kennedy 
Memorial, a pocs metres d’on va ser 
assassinat, i en el qual es va estrenar una 
segona peça. Aquests concerts, però, es 

Convenció Nacional de l’Associació Americana de Directors Corals (ACDA)

El cor Àsia Pacífic

IFCM  Federació Internacional per a la Música Coral
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van veure afectats per les “retallades” que aquells dies es van 
decidir als Estats Units, i els cors i els músics de l’Exèrcit que 
els havien de protagonitzar es van quedar sense pressupost i 
no van poder desplaçar-s’hi. L’organització va haver de pre-
parar una alternativa: l’Orquestra Simfònica i el Cor de Dallas 
els van substituir magníficament, i més tenint en compte que 
l’Orquestra titular feia una gira de concerts per Europa, amb la 
qual cosa es va haver de formar una orquestra de “bolo” que 
per a preparar l’actuació tan sols va tenir... tres dies.
La Conferència Nacional de l’ACDA es va celebrar al Districte 
de les Arts de Dallas, Texas, entre el 12 i el 16 de març del 
2013. Aquest Districte, d’espectacular arquitectura contem-
porània, acull els edificis de l’Òpera, la Simfònica, diversos 
teatres, la catedral i altres esglésies, museus, etc. També va 
caldre utilitzar les sales de conferències dels hotels ubicats a la 
zona.

Finalment, hem de destacar dues petites notes catalanes en 
aquesta Convenció: el Cor de la Universitat de Louisville va 
interpretar la Salve Regina de Josep Vila i Casañas; i em va 
venir a trobar un director català, en Ricard Bordas, que és 
professor a la Universitat de Charleston.
Realment, va ser una experiència molt interessant en la qual, 
al costat de detalls que per a nosaltres resulten curiosos, 
com els estands de vestits corals, de batutes o d’agències de 
viatges corals, hi ha elements molt importants que ens han de 
fer reflexionar: els magnífics cors d’escoles i d’universitats, el 
valor de les partitures originals i l’impuls que es dóna a la nova 
composició. 

Montserrat Cadevall

Concert durant la Convenció

Memorial Kennedy
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EMC  Consell Europeu de la Música 

Entre els dies 18 i 21 d’abril passats 
es va celebrar a la ciutat de Glasgow 
(Escòcia), el tercer Fòrum Europeu de 
la Música. Hi van participar 120 experts 
que van aportar visions i experiències 
plurals al voltant del tema de la regene-
ració d’Europa a través de la música i, 
més concretament, sobre el paper de 
la música en el desenvolupament de les 
ciutats.
Després d’unes primeres intervencions 
de Pete Wishart i Simon Frith encami-
nades a situar el Fòrum, es van celebrar 
taules rodones i presentacions sobre els 
temes següents:
“Regeneració d’Europa a través de 
la música”, amb la participació d’Ann 
Branch, Jordi Pascual, Kerr Robertson i 
Luigi Virgolin.
“Anàlisi de la feina realitzada fins ara en 
l’àmbit del programa Europa Creativa”, a 
càrrec d’Ann Branch.
“Introducció a les xarxes europees de 
música”, en què es va exposar una visió 
general de les moltes i diverses xarxes 
de la música europea i es va parlar de la 
necessitat de finançament europeu per 
al sector de la música a Europa.
“Desenvolupament de les comunitats a 
través de la música”, en què Patsy Lang 
i Katja Scheer van presentar diversos 
exemples reals.

“Com fer un treball de promoció eficaç 
per a la música?” va ser un taller dirigit 
per Thomas Dayan i Patrick Ager.
Sessió d’intercanvis sobre la “Declaració 
de Bonn sobre educació musical”, a cura 
de Gretchen Amussen.
Presentació del documental de televisió 
La vida natural a les illes occidentals sal-
vatges, a càrrec de Nigel Pope (produc-
tor) i Donald Shaw.
El Centre de Música d’Escòcia va pre-
sentar un curtmetratge que destaca tres 
dels projectes innovadors d’aquest any: 
“Hit the Road” i “Music +” són activitats 
per a joves creadors de música de cator-
ze a dinou anys, finançades pel govern 
escocès, l’objectiu de les quals recau en 
algunes de les comunitats més desafavo-
rides d’Escòcia.
“Composition Marathon” és un repte 
anual per a compositors: deu fragments 
que s’escriuen i s’estrenen en el terme 
de 36 hores!
“Desafiant el terme regeneració”, un 
diàleg entre Clara Norell i Ferdinand 
Richard.
“La joventut com un recurs”, amb la 
participació de Karolien Dons i Cathy 
Al-Ghabra.
“L’impacte econòmic que té un festival 
Europa Cantat en la ciutat organitzado-
ra”, a càrrec de Sonja Greiner.

El Dia Europeu de la Música Antiga, 
celebrat el 21 de març del 2013.
Creative Cities of Music, per Katrien 
Laporte (Gant), Tijs Vastesaeger (Gant), 
Luigi Virgolin (Bolonya) i Svend Brown 
(Glasgow).
Presentació del cinquè Fòrum Mundial 
de Música, a càrrec de Silja Fischer i 
Frans de Ruiter.
“La música fa la diferència! Els valors de 
la música”, presentat per Karolien Dons, 
Martin Cloonan i Ian Smith.
Les activitats del Fòrum es van com-
plementar amb intervencions musicals i 
diversos concerts.
També es va celebrar l’assemblea anual 
de l’organització, en què es van revisar 
les activitats realitzades i es van dissenyar 
les estratègies de futur.

Assemblea anual i tercer Fòrum Europeu de la Música
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Més sobre el món coral

Creus de Sant Jordi del 2013

Aquesta edició del 2013 de les Creus de Sant Jordi que atorga 
la Generalitat de Catalunya ha estat molt propícia per al cant coral.
Entre les quinze persones i les quinze entitats guardonades 
hi ha Maria Martorell, el Cor Vivaldi, de Barcelona, i la Coral 
L’Esperança, d’Arenys de Mar. És a dir, un deu per cent de les 
Creus d’enguany han estat per a la música coral.
Els motius pels quals els ha estat atorgada la Creu de Sant 
Jordi són els següents:

Maria Martorell

“Mestra i directiva del moviment coral. En reconeixement 
al valuós treball que ha dut a terme en el món de les corals 
infantils i, singularment, en el Secretariat de Corals Infantils de 
Catalunya, federació que agrupa 5.000 nois i noies de més 
cent corals. El 1962 va ser una de les fundadores del cor in-
fantil L’Esquitx, vinculat a la Coral Sant Jordi, que dirigia el seu 
germà, Oriol Martorell.”
Des d’aquí volem afegir-hi que va cantar a la Coral Sant Jordi i 
que, en el camp del SCIC, ha estat  concretament la coordi-
nadora, entre altres tasques i durant molts anys, de la revista 
mensual d’aquesta institució. 

Coral L’Esperança, d’Arenys de Mar

“En el cent cinquantè aniversari d’aquesta entitat d’Arenys 
de Mar, que té els seus orígens en el moviment impulsat per 
Josep Anselm Clavé per tal que el poble accedís a la cultura 
mitjançant el cant coral. Per la seva contribució a la música, el 
teatre i la dansa i per l’aportació sostinguda a la dinamització 
cultural i a la cohesió social de la vila maresmenca.” 

Cor Vivaldi 

“Formació coral vinculada a l’Escola IPSI de Barcelona que 
posa en relleu l’aposta d’aquest centre per la música en l’àmbit 
educatiu. Per la singularitat de la seva proposta, la projecció 
internacional i la tasca pionera en la representació d’òperes 
infantils. Des de l’any 2001 té un cicle propi de concerts, i 
entre la seva nombrosa discografia figuren bandes sonores per 
al cinema.” 

En el número 34 pàgina 58 de la revista A Quatre Veus es va 
publicar una entrevista amb Òscar Boada, director d’aquest 
Cor des dels inicis. 
Enhorabona a Maria Martorell, a les dues formacions corals i 
al món de la música coral en general.

Maria Martorell

Teresa Verdura, Presidenta de la Coral l’Esperança d’Arenys de Mar

Òscar Boada, director del Cor Vivaldi

El Cor Vivaldi canta en l’acte de lliurament de les 
Creus de Sant Jordi
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Inicis i creixement

El mes d’octubre del 2003 van arribar a 
Girona quatre ghanesos i un marroquí 
sense papers, expulsats de les casernes 
de Sant Andreu de Barcelona. Un grup 
de persones del Centre de Cristians 
Universitaris es va ocupar, a petició de 
Càritas Diocesana, d’oferir-los classes de 
català per a assolir la fita de la integració. 
Més endavant es constituïren com a 
associació per a llogar un primer pis on 
allotjar aquestes persones. Aquestes són 
les arrels de l’Associació Àkan, de suport 
i acollida a persones immigrades de 
Girona i Salt.
El nom de l’associació, Àkan, porta ama-
gada al darrere una petita singularitat: 
un dels nois tenia com a única perti-
nença una Bíblia escrita en àkan, la seva 
llengua, i la de sis milions de persones 
més. Àkan també és el nom d’una ètnia. 
Veient-hi similituds amb la llengua catala-
na, en nombre i en situació minoritària, 
van decidir de posar el nom d’Àkan a 
l’associació que es constituí. 
La nostra ciutat es troba en una terra de 
pas, un lloc clau entre Europa i la pe-
nínsula. Al llarg de tota la història hi han 
passat grups migratoris de tota mena. 
Aquest incessant moviment hi ha deixat 
el seu llegat, enriquidor i positiu per a 
la nostra societat. En aquells moments 
s’inicià un nou procés migratori de 
persones que arribaven dels països més 
variats, amb costums i llengües i religions 
diferents, i que encara es produeix ac-
tualment. L’arribada de nova immigració 
augmentava. I amb aquesta, el nombre 
de persones que anaven a trucar a la 
porta de l’Associació buscant acolliment. 
Persones que es trobaven i es troben en 
un país en què, malgrat totes les expec-
tatives prèvies, la crisi ha incrementat la 
dificultat de trobar feina i de resoldre la 
situació vital. En converses espontànies 
sorgides arran de les classes de català, 
aquesta agrupació de persones compro-
meses va adonar-se que no n’hi havia 
prou amb el que s’havia aconseguit. 
“Vam començar a atendre necessitats 
de tot ordre: habitatge, aliment, atenció 
sanitària, problemes judicials i de legalit-
zació de papers, formació, sortida pro-

fessional..., i vam anar complementant 
les ajudes i solucionant nous reptes”, 
explica Santi Thió, jesuïta cofundador del 
projecte i actual administrador. S’obrí, 
doncs, el ventall de diversitat de les per-
sones ateses i de les necessitats que calia 
cobrir. I amb les necessitats, el nombre 
de voluntaris implicats en l’Associació. 

Beneficiaris i voluntariat

Les persones que es refugien a 
l’Associació es troben en situacions 
molt precàries. “Ens arriba el «cul-de-
sac» de la immigració, amb víctimes de 
totes les marginacions, de les dures lleis 
d’estrangeria i de les destrosses que fa 
sovint l’administració de justícia arreu 
del món”, com explica Lluïsa Geronès, 
presidenta i cofundadora d’Àkan. No és 
fàcil deixar-ho tot quan la vida se’t gira 
en contra. Circumstàncies personals i 
socials lligades a situacions de pobresa 
extrema, de fam, de conflictes bèl·lics, 
de violència i maltractaments, de lleis in-
justes, de malalties greus, de persecució 
per les idees i valors que un té... Decidir 
marxar no és gens fàcil. Situacions durís-

simes al llarg del camí. I després, arribar, 
sense res, sol, en un lloc desconegut. 
Aquestes persones han d’avançar en el 
seu camí de la vida. I si passa el temps i 
no millora la situació, no queda, ni tan 
sols, l’esperança.
Des de l’Associació es realitza un 
seguiment personalitzat, una acollida i 
un acompanyament de la persona de 
forma integral i durant el temps que 
sigui necessari. S’ajuda a tirar endavant, 
a recuperar la persona, el coratge, la 
valentia i la il·lusió, donant-li l’escalf de 
l’acolliment, la solidaritat, la companyia. 
Àkan intenta omplir el buit de la família 
que aquests nois i noies, homes i dones, 
ara no tenen i que potser no recupera-
ran. Compartint i convivint, mitjançant 
la implicació mútua en què immigrats i 
autòctons fan un procés d’acostament 
a l’altre, Àkan crea un entorn favorable 
per a aconseguir el desenvolupament i 
la recuperació de la persona immigrada. 
Retrobar l’esperança perduda i el dret 
no tan sols de viure, sinó també de ser 
feliç. Alhora, Àkan també contribueix 
a sensibilitzar, a poc a poc, la societat 
respecte a la realitat de la immigració i a 
les injustícies i desigualtats mundials.

Les tasques

La cobertura de les necessitats bàsiques 
és essencial. Des d’Àkan s’intenta oferir 
habitatge, aliment i atenció sanitària. 
L’entitat compta actualment amb dues 
cases, tres pisos i habitacions on troben 
habitatge unes cinquanta persones. La 
convivència en aquests espais afavoreix 

L’Associació Àkan
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el clima de coneixença, relació i amistat; 
també, l’ambient adequat per a compar-
tir les experiències personals, per a ser 
escoltat i poder expressar tot el que es 
porta a dins. Per altra banda, es fa un se-
guiment de la legalització de la situació, 
i s’ajuda en l’assessorament i l’obtenció 
d’una sortida professional. Àkan es duu 
a terme amb el treball exclusiu dels 
voluntaris per a la diversitat de tasques 
d’ensenyament, gestoria, cuina, acom-
panyament a visites mèdiques i a tràmits 
judicials, per a repartir lots d’aliments 
bàsics... Un dels punts més importants i 
distintius de l’Associació és la formació, 
ja que l’entenem com una solució per a 
sortir de la pobresa, per a prosperar i, 
sobretot, per al creixement intel·lectual 
de la persona, dels seus valors i del seu 
compromís social. En el marc d’una 
aula de la Casa de Cultura, s’ensenya 
català tres vegades per setmana perquè 
creiem que és amb la llengua del país 
que potenciem la integració plena. A les 
classes, impartides per una vintena de 
voluntaris, assisteixen més d’un cen-
tenar d’alumnes de nivells àmpliament 
diversos: n’hi ha inscrits dos-cents. Es 
dóna el nivell inicial d’alfabetització a un 
grup d’unes noranta persones, moltes 
de les quals són dones que, després 
d’uns quants anys a Girona, surten de 
casa i volen aprendre, i també s’ofereix 
reforç de matèries vàries. Un grup de 
més d’una trentena d’alumnes participa 
en un projecte de formació professional 
de graus mitjà i superior o estudis uni-
versitaris. A més, es fan activitats d’oci: 
sortides culturals, pregàries interreligio-
ses, tallers de manualitats per a dones, 
el Cor Àkan...

Les ajudes

Àkan depèn econòmicament de 
subvencions públiques en una tercera 
part, i en dos terços d’aportacions de 
particulars, famílies i entitats, molts dels 
quals són col·laboradors assidus. Segons 
explica Lluïsa Geronès, presidenta i 
cofundadora de l’Associació, “notem 
el suport de la societat civil, de la gent 
que sent el mateix que sent l’Associació 
i que es compromet”. Malgrat tot, 
actualment, a causa de la crisi que 
vivim, les ajudes econòmiques s’han vist 
disminuïdes, ocasionant que l’Associació 
trobi dificultats per a continuar endavant 

amb la seva tasca. Les necessitats es van 
multiplicant i els pressupostos augmen-
ten exponencialment. 

Reconeixement a la tasca de 
l’Associació

Després d’aquests anys de treball dur 
en l’Associació, s’han rebut diversos 
reconeixements de la tasca que es 
desenvolupa, dia a dia, a l’entitat. En són 
exemples el reconeixement per part 
d’Església Plural, amb el premi de l’any 
2010, el Premi Institucional Mestres 
68 de l’any passat 2012 i el Premi a 
la Normalització Lingüística i Cultural 
de l’ADAC (Ateneu d’Acció Cultural) 
d’enguany.

Com definim l’Associació Àkan

L’Associació Àkan és un clam de llibertat 
i de gosadia. És un crit entre altres crits 
en la societat actual, en defensa d’uns 
homes i dones que ho han perdut tot 
en un món injustament injust. És un 
convit a mirar-se el món i veure què es 
pot fer per avançar en la justícia i en la 
dignitat, un convit a donar-se i compar-
tir, amb la certesa que es rebrà molt a 
canvi. Som uns obstinats de l’esperança, 
de l’amor i del treball dur per a recu-
perar l’altre, sigui qui sigui, vingui d’on 
vingui. És un goig poder dir-ho així i 
sentim un agraïment profund per poder 
viure-ho. 

I de l’Associació en nasqué 
el Cor Àkan
Els inicis i l’evolució

De forma espontània és com comen-
cen, a vegades, projectes altament 
engrescadors. Aquest és el cas del Cor 
Àkan. L’interès i les ganes dels mateixos 
alumnes de les classes d’aprofundir en 
el treball de millora lingüística en català, 
junt amb l’afecció a cantar en grup, 
els van motivar a cantar plegats quan 
finalitzaven les classes de català dels di-
vendres. Amb Santi Thió a la guitarra va 
plantar-se la llavor del que seria l’actual 
Cor Àkan.
Així, el Cor Àkan nasqué el 2005 com 
una eina en el procés d’aprenentatge de 
la llengua catalana. Després del pas de 
diversos directors i directores (Agustina 
Arimany, religiosa butinyana; Montserrat 
Andreu, professora de l’Institut Brugulat 
de Banyoles, i Jordi Plans, mestre), ac-
tualment i des del 2008, Mariona Callís 
n’és la responsable.

Què és el Cor Àkan

El Cor Àkan no és un cor com qualsevol 
altre. És una agrupació que fusiona la 
música i la interpretació en moviment 
amb la potència de veure cares diferents 
de les que estem acostumats a veure 
en un escenari. Ens trobem cara a cara 
amb immigració en situació especial-
ment difícil. El treball en català, la dicció, 
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l’expressió... són el seu segell identifi-
catiu. I part de la sorpresa del públic. El 
Cor Àkan surt als escenaris per procla-
mar el desacord en com s’organitza la 
societat i la convicció que un altre món 
és possible. 
Conèixer el Cor Àkan és tota una expe-
riència. Com explica Mariona Callís, “des 
del primer moment m’ha representat i 
em representa una experiència vital. Tot 
i que inicialment havia agafat la direcció 
del Cor amb caràcter temporal, em va 
enganxar de seguida. Crec que m’ha fet 
aprofundir en el vertader significat de 
què vol dir estimar, ajudar, solidaritat..., 
la importància de la persona. Malgrat 
que sempre ens donin les gràcies, sóc 
jo que ho he d’agrair tot als cantants, i 
a la Lluïsa i en Santi per ser-hi i fer-ho 
possible”.

Els cantants

Els cantants són de l’Associació Àkan, 
vénen a les classes de català o reben 
suport en habitatge o aliment. Hi ha qui 

hi participa com en una activitat més de 
qui forma part de l’Associació; a la ma-
joria els agrada molt la música, o estan 
en procés de descoberta, i troben en 
el Cor Àkan una motivació per a viure 
i tirar endavant. Hi ha qui té més ritme 
o més oïda musical que d’altres, però 
tothom hi té cabuda. 
Totes les persones tenen una història 
al darrere. Estem parlant de gent amb 
molt pocs recursos. La majoria està sen-
se feina, alguns tenen habitatge gràcies a 
l’Associació, i també n’hi ha d’altres que 
encara estan sense sostre, ja que l’entitat 
a vegades no pot atendre totes les 
sol·licituds que li arriben. Tots ells són, 
doncs, uns lluitadors de gran voluntat i 

fermesa que es comprometen a anar 
regularment a assajar i tenen la valentia 
suficient per a pujar dalt d’un escenari. 
En el transcurs de la seva existència, 
han participat en el Cor persones de 
més de seixanta nacionalitats diferents, 
amb les múltiples llengües de cada zona. 
Actualment compta amb una quaran-
tena de cantants, la majoria immigrats 
en situació precària, i alguns voluntaris. 
La formació és bastant regular, tot i que 
per circumstàncies personals hi ha gent 
que ha marxat a provar sort en un altre 
lloc, i de tant en tant hi arriben cares 
noves. En l’agrupació hi predomina la 
veu masculina, a causa de raons culturals 
que dificulten la integració plena de les 
dones, que es considera important de 
potenciar.

Funcions del Cor Àkan

Tot i que el Cor nasqué com un vehicle 
per a la millora lingüística, compleix 
nombroses funcions. És importantíssima 
la cohesió de grup i els vincles emotius 

que es generen pel fet de formar part 
d’un mateix col·lectiu, i la integració, no 
solament entre autòctons i immigrats, 
sinó també entre les diferents ètnies. 
“Vam adonar-nos que la força de la 
música ens permet unir persones que 
no s’entenen, i, a més, cantant ens ho 
podíem passar bé i expressar senti-
ments”, explica Lluïsa Geronès. Per altra 
banda, l’exigència i la millora musical que 
s’hi va observant, aporten autoestima 
i capacitat d’organització i superació. 
A més, s’ha constatat que realitza una 
funció terapèutica molt important, i 
de millora general de la persona, tot 
canalitzant sentiments i fent neteja emo-
cional. Molts dels cantants han conegut 

experiències molt dures que alguns són 
incapaços de verbalitzar, i en una cançó 
ben escollida poden trobar alguna re-
lació amb el que han viscut, essent una 
manera d’exterioritzar-ho sense utilitzar 
paraules pròpies. Segons les paraules 
de Madelein Mansion, “el cant educa, 
afina, allibera, dóna força i coratge per 
a suportar les dificultats de la vida. En 
una paraula, el cant origina una plenitud 
física i moral que dóna a la vida tot el seu 
valor espiritual”. També és indispensable 
que el Cor representi un moment d’oci, 
de lleure, en què es poden oblidar per 
una estona els problemes i les situacions 
complexes que els cantants estan vivint. 
Inicialment, quan comencen al Cor, 
solen amagar-se darrere el paper i, de 
mica en mica, es van atrevint a deixar-se 
portar per la música, per les emocions, 
i a expressar-se davant d’un públic, cosa 
que els incrementa l’autoconfiança. En 
experimentar la recepció pel públic, es 
fa palesa la dignificació dels cantants, 
i, a més, representen un símbol de la 
immigració. Com diu Lluïsa Geronès, 
“el món canvia amb concerts com el 
d’aquesta tarda. Potser no canviarà per 
a vosaltres, però sí per als vostres fills o 
els vostres néts”. En els últims temps, 
el Cor ha anat agafant pes i és una 
imatge de presentació dels valors de 
l’Associació Àkan. 

El repertori

Per a l’assoliment dels objectius i 
funcions del Cor és important d’escollir 
bé el repertori que caldrà treballar, 
de diferent procedència i estil, i de 
gran força. Les peces s’ajusten a la 
personalitat pròpia d’Àkan. Un primer 
grup prioritari és de cançó en català i 
d’identitat de país, per fidelitat a la tasca 
fundacional de l’ensenyament del català, 
perquè és la nostra llengua i perquè és 
un mitjà d’integració en aquest país, tot 
i que també cantem en altres llengües. 
Un segon sector del repertori són les 
cançons positives i d’esperança, per a 
passar-ho bé i oblidar per una estona els 
problemes greus que viuen els cantants. 
I un tercer grup de cançons són les de 
protesta, més punyents i reivindicati-
ves, de denúncia de les desigualtats i 
injustícies socials, per a clamar per una 
millora de la situació personal i social de 
tots ells.
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El treball
El Cor Àkan assaja una hora a la setma-
na. En acabar les classes de català dels 
divendres, a les 19 h s’aparten les taules 
i cadires de l’aula de la Casa de Cultura 

de Girona i es converteix en l’espai 
d’assaig del Cor.
El treball musical que es realitza es basa 
principalment en l’oïda i en la repetició 
de les frases musicals. L’aprenentatge 
no es basa sobre cap partitura, sinó 
que els papers que els cantants tenen a 
les mans són les lletres de les cançons, 
a fi de resoldre dificultats d’idioma i 
memòria. En general, els membres del 
Cor compten amb poca formació prèvia 
de solfeig.  Es canta a l’uníson, o a dues, 
tres o fins a quatre veus. Primerament 
es treballa la lletra de les peces, la dic-
ció, el significat i l’expressió. Tot seguit 
s’ensenya la melodia principal de la 
cançó i, posteriorment, s’hi afegeixen les 
altres veus acompanyants, tretes de les 
cançons originals o a proposta de la di-
rectora o el teclista, Albert Genís, suport 
musical que hi fa una funció inestimable 
i que quan cal també adopta el paper 
d’ajudant de direcció. Tant en els assajos 
com en la presentació en públic sempre 
hi ha present l’acompanyament instru-
mental en directe del teclat, i en alguns 
concerts de més envergadura es com-
pleta la formació amb la col·laboració de 
Carles Callís a la bateria i Èlia Casals a la 
flauta travessera.
Considerant que, per damunt de tot, 
la importància de la música rau en 
l’expressió d’aquesta, es posa l’èmfasi 
en l’aprofundiment del significat de les 
lletres i en l’expressió del text, de les 
melodies i de les mirades. A més, amb 
la intenció de trencar barreres i d’arribar 

a una comunicació directa, el Cor Àkan 
suma a l’exigència musical, el repte 
d’interpretar les cançons en moviment. 
D’aquesta manera, la interpretació 
adquireix una força, un dinamisme i una 

calidesa ben especials, creant una estre-
ta complicitat entre els cantants i també 
amb el públic.
“En els concerts d’Àkan, poc abans 
de la sortida a escena, i amb desco-
neixença per part del públic, tant Lluïsa 
Geronès, presidenta de l’Associació, 
com Mariona Callís, directora del Cor, 
adrecen unes paraules als cantants en 
una mena d’encoratjament associatiu i 
de reafirmació d’identitats personals i 
de grup, perquè siguin conscients que 
cada un d’ells és un símbol ben clar del 
que significa presentar la realitat de la 
immigració aquí i ara. Per totes aquestes 
característiques, entre l’auditori sovint 
s’ha manifestat que el Cor Àkan té un 
extraordinari carisma molt propi”, tal 
com explica Jordi Dalmau en el seu 

article al número 270 de la Revista de 
Girona.
En els últims temps s’ha ampliat el 
treball que desenvolupa el Cor Àkan, 
per mitjà d’un projecte de creació 
d’una cançó pròpia del Cor, amb lletra 
i composició dels mateixos cantants de 
forma col·lectiva, i en els mesos pròxims 
es preveu la gravació i el muntatge d’un 
videoclip. A més, per tal de completar 
la formació, i veient que amb el temps 
disponible d’assaig setmanal no s’arriba 
a tot el que agradaria oferir, enguany 
s’han iniciat uns petits tallers de formació 
musical de nivell inicial (percussió, tècni-
ca vocal, llenguatge musical i expressió 
corporal), per als cantants, i oberts a 
tots els gironins, amb un cost de matrí-
cula que representa una col·laboració 
econòmica amb l’Associació. Atesa la 
bona acceptació, es compta de poder 
repetir aquesta activitat al llarg del curs 
vinent.

El públic

Amb la combinació dels tres tipus de 
repertori, juntament amb la posada 
en escena en moviment i el treball 
expressiu realitzat, s’aconsegueix que les 
emocions i els sentiments dels cantants 
arribin directes a la fibra del públic, que 
no en queda indiferent. Les persones 
tenim sovint conceptes i prejudicis 
diferents i erronis sobre la immigració, 
que formen barreres a l’hora d’acostar-
nos-hi. El fet que cantin en català genera 
molta proximitat, i una vegada s’ha faci-
litat la recepció per part del públic, les 
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lletres i les mirades parlen per si soles. Nouvinguts que canten 
en català amb ganes de formar part de la societat catalana, de 
ser tinguts en compte i ser un ciutadà més. El públic se’n sor-
prèn i s’emociona. Al llarg d’un concert del Cor Àkan, ens ani-
rem endinsant en un paisatge d’emocions, enmig de records 
d’escenes de la vida dels cantants, de la seva realitat quotidia-
na. Històries d’amor, de patiment, de canvis, d’aprenentatge... 
Els acompanyarem en el viatge que han viscut, extern i 
intern, en el canvi de terra que els acull. El Cor Àkan parla 
d’immigració des del cor de l’immigrant, tot intentant aportar 
un gra de sorra a la reflexió personal i social i en la implicació 
de diferents públics en la coneixença de la realitat migratòria, 
generant espurnes de solidaritat des d’aquest encontre.

Esclat actual

Després d’aquests anys de treball regular i de millora musical 
i de l’expressió, actualment el Cor Àkan comença a donar-
se a conèixer arreu de les comarques de Girona. En el seu 
historial consten actuacions en diversos festivals (Festival de 
Músiques Religioses i del Món de Girona, Festival Strenes 
amb Cesk Freixas, Festival Simfònic), en actes lingüístics (I 
Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana), 

solidaris i socials (Presentació de l’Agenda Llatinoamericana, 
Tallers Pensadores per la Pau) i participació en festivitats i 
dates assenyalades de múltiples pobles i parròquies de les 
comarques de Girona i d’algun barri de la capital catalana. 
Han anat apareixent-ne diverses referències a la premsa (Diari 
de Girona, El Punt-Avui, Revista de Girona, diari Ara, Ràdio 
Banyoles, Pla de l’Estany Televisió, Televisió de Girona...), i a 
partir del programa Actua-Cor Àkan, de TV3 ( http://www.
tv3.cat/actua), ha començat a agafar volada i ressò i s’ha donat 
a conèixer l’Associació en un abast més ampli.

Mariona Callís, directora del Cor Àkan
Albert Genís, teclista del Cor Àkan
Lluïsa Geronès, presidenta de l’Associació Àkan
Santi Thió, administrador de l’Associació Àkan
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Ens han deixat

Aquest 2013 ha començat amb la pèrdua de tres persones que han representat moltes coses en la música coral europea: Paul 
Wehrle en el camp directiu i federatiu, Eric Ericson com a director i formador de directors, i Vic Nees com a director i difusor 
de la música coral, però sobretot com a compositor.
En aquest primer semestre també ens han deixat dos directors catalans: Jordi Olivé i Antònia Vilàs.
Volem agrair a tots ells la tasca que han dut a terme i, ja que hem tingut el goig de conèixer-los, voldríem transmetre-us el seu 
mestratge.

Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC

Paul Wehrle

L’11 de febrer passat, a l’edat de vuitanta-nou anys, va morir 
Paul Wehrle. Va ser el primer secretari general d’Europa 
Cantat (1963-1976), i l’any 1982, un dels fundadors de la 
Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM) i el seu 
primer president (1982-1985). El seu somni, al qual va consa-
grar tots els seus esforços, va ser unir les persones a través del 
cant coral, i que aquest fos una eina per a la pau. 
Visionari, sempre amb noves idees i projectes, amb una pers-
pectiva global sobre un món coral sense fronteres, planifica-
dor, entusiasta, generós, d’actitud positiva i sincer.
Va ser la persona que va idear els simposis mundials –i també 
regionals– de cant coral, que s’haurien d’anar celebrant en 
llocs diferents del món, ja que aquest factor obriria fronteres, 
enriquiria la música coral, els directors i els cantaires, i millora-
ria el món. 

Va posar un èmfasi especial en el creixement del cant coral a 
diverses regions del món i a promoure el desenvolupament 
de diferents països i comunitats a través d’aquesta activitat.
La seva imponent i elegant presència, la seva inoblidable veu 
i la seva personalitat són difícils d’oblidar. Sobretot, però, la 
seva dedicació al cant coral i la seva ampla visió han de ser 
l’exemple a seguir per a millorar el cant coral i el món. 

Eric Ericson (1918 - 16 de febrer del 2013)
Sens dubte, es pot considerar Eric Ericson com una de les 
figures més importants dins del món coral del segle XX, pel 
seu paper d’innovador i de mestre.           
President honorari de la Federació Internacional per a la 
Música Coral (IFCM) i de les Olimpíades Corals (World Choir 
Games), ha estat la persona que ha simbolitzat el director 
coral professional i que ha treballat per posar el cant coral al 
nivell de les altres formes d’art. Especialment, cal subratllar la 
innovació que ha significat per al cant coral a Suècia i al món 
mostrant-ne un tipus importantíssim: els cors de cambra a 
cappella i el seu repertori específic.
Va crear el Kammarkören l’any 1945 –actualment, Eric 
Ericson’s Chamber Choir–, que va representar –i representa– 
el model de cor de cambra a cappella. 
L’any 1951 va començar a dirigir el Cor de la Ràdio de Suècia 
i va entrar com a professor de direcció coral al Musikhögsko-
lan (Reial Col·legi de Música), des d’on es va consolidar com 
el mestre de generacions i generacions de directors suecs, 
però també de directors d’arreu del món que, atrets pel la 
seva competència, han volgut estudiar amb ell. Aquesta és una 
de les seves aportacions més importants al món coral, que el 
va dur a professar innombrables cursos i tallers arreu del món.

A més, també cal destacar:
la qualitat dels cantaires i dels cors que formava, dels quals han 
sortit la majoria dels solistes suecs dels darrers anys;
la seva col·laboració amb les noves generacions de compo-
sitors suecs, als quals encarregava obra que també s’ocupava 
de difondre arreu;
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juntament amb la dedicació al cant coral professional i d’èlit, 
la feina que ha fet en favor del cant coral amateur, del qual 
sempre remarcava el paper essencial per a la societat, tot fent 
èmfasi que sempre ha de ser el pas previ per a arribar a la 
professionalització i a l’excel·lència dels cors;  
els destacats enregistraments de diversos tipus de música 
coral, des de la música barroca fins a la contemporània, i a 
cappella o amb acompanyament orquestral, i
la direcció de cors d’arreu del món i arreu del món, entre els 
quals els de nivell musical més alt.
Durant la seva vida i per la seva trajectòria va rebre diversos 
reconeixements. Moltes activitats corals porten el seu nom, 
ha apadrinat cors –tant professionals com amateurs– i, a més 
de ser una humil i excel·lent persona, ha estat el principal 
ambaixador cultural del seu país, un bon pianista de jazz i un 
treballador incansable al llarg dels noranta-quatre anys de la 
seva fructífera vida.
Des de fa uns anys, el dia del seu aniversari se celebra l’Eric 
Ericson Day, i cal destacar la commemoració que es va fer a 
Estocolm amb motiu del seu norantè aniversari.
L’any 2009, arran de la celebració a la població sueca de 
Örebro de l’assemblea general de la IFCM, vaig poder assistir 
a Estocolm, a l’auditori de la Ràdio Sueca, al concert final del 
Concurs de Direcció Eric Ericson. Ell hi era present i vaig po-
der saludar-lo i parlar-hi. Recordava amb molt d’apreci Josep 
Vila i Casañas. I per acabar el concert –com feia cada any–, 
ens va dirigir l’emblemàtica cançó sueca “Kung Liljekonvale”. 
Gràcies, Eric, per la teva aportació al cant coral! 

Vic Nees (Mechelen, 8 de març del 1936 - Vil-
voorde 14 de març del 2013)
Aquest mes de març va morir el que és considerat un dels 
compositors corals europeus més eminents de la segona 
meitat del segle vint.
Vic Nees va ser una persona molt vinculada amb Catalunya 
gràcies a la seva música i, especialment, a la seva relació amb 
Montserrat. Va compondre obres per a l’Escolania, i una de les 
aules de l’Escolania porta el seu nom.
Feia molts anys que havia sentit a parlar d’ell i havia escoltat 
el disc de vinil, amb una portada ben explícita, que inclou la 
seva Vetlla de Pentecosta, estrenada i enregistrada en directe 
a Montserrat. El vaig conèixer personalment a través de la 

Federació Coral Flamenca, i en els darrers anys vàrem tenir 
molta relació: l’any 2010, a la I Setmana Cantant de Vic i a 
les Choralies de Vaison-la-Romaine, i l’any 2011, en unes 
jornades que es van efectuar al Conservatori d’Anvers, i a 
Barcelona, en una visita privada que va aprofitar per a anar a 
Montserrat, on per la Pasqua de Pentecosta va treballar amb 
l’Escolania. Aquests moments compartits em van permetre 
no solament de conèixer el músic, sinó també la persona, així 
com la seva esposa, Lea.

El seu enterrament es va fer el 23 de març a l’Abdijkerk Sint-
Servaas de Gimbergen, població flamenca molt a la vora de 
Brussel·les. Hi van participar el Cor de la Ràdio de Flandes 
(Vlaams RadioKoor), dirigit per Johan Duijck, el Cor Grego-
rià de l’Abadia de Gimbergen, dirigit pel pare Geroen van 
Boesschoten, que és qui va fer el sermó en record de la vida i 
l’obra de Vic, i l’organista Kamiel D’Hooghe.

Va ser impressionant el començament de la cerimònia, amb 
la interpretació del “Requiem æternam” del seu Requiem. 
Durant la celebració, a més d’obres per a orgue de Johann 
Sebastian Bach i de parts de la missa en gregorià, es van cantar 
diverses peces d’ell i també obres de Raymond Schroyens 
(*1933), Roland Coryn (*1938), Johan Duijck (*1954), Rudi 
Tas (*1957) i Kurt Bikkembergs (*1963).
A l’emoció que dins l’església vivien els integrants del món 
coral flamenc, s’hi va afegir un dia gris i rúfol, que també va 
plorar; en aquest cas, però, en forma de neu: tot i ser a finals 
de març, quan vam sortir de la cerimònia una capa de cinc 
centímetres de neu cobria la ciutat de Grimbergen...

Ens han deixat
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Ens han deixat

D’ell, a més de la seva música, recordarem la seva huma-
nitat, la seva calma i seguretat, el seu interès per tot el que 
l’envoltava, la curiositat per conèixer i la defensa del seu país, 
Flandes, i de la seva cultura.
Sempre va ser una persona que va treballar desinteressada-
ment pel cant coral, pel moviment federatiu flamenc i per la 
qualitat i la innovació. Considerava que ell ja havia fet la seva 
aportació pel que fa a composicions i que ara ja corresponia a 
altres persones continuar aquesta tasca.
Gràcies, Vic!

Montserrat Cadevall

Biografia
Vic Nees

Fill del compositor i carillonista Staf Nees, va rebre del seu 
pare l’amor per la música, i entre els anys 1948 i 1958 ja el 
substituïa com a organista a la basílica  de la Mare de Déu de 
Hanswijk, de Mechelen. De nen, mentre estudiava al col·legi 
cantava al Cor de la Catedral de St. Rombouts de Mechelen, 
dirigit per Jules Van Nuffel. Després d’estudiar un any de la 
carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat Catòlica de Lovai-
na, se’n va anar al Conservatori Reial d’Anvers per estudiar-hi 
música, i va acabar els estudis amb els primers premis en 
harmonia, contrapunt, fuga i composició. Va guanyar el premi 
Albert El Vleeshouwer de composició, i amb una beca del 
govern va anar a estudiar direcció coral amb Kurt Thomas a 
la Hochschule für Musik d’Hamburg, en la qual l’any 1964 va 
obtenir el premi de la Chorleitung Masterclass.
L’any 1961, Nees va entrar a la Ràdio i Televisió Belga (BRT, 
ara VRT), en primer lloc com a productor de música coral, 
i des del 1970 –i fins a la seva jubilació, el 1996–, com a 
director del Radio Netherlands Cor (ara, Cor de la Ràdio Fla-
menca). Del 1961 al 1969 també va dirigir l’Ensemble Vocal 
Philippus de Monte, a Mechelen, i del 1963 al 1965, el Ter 
Kamerenkoor, de Brussel·les.
Vic Nees ha estat membre del jurat de diversos concursos 
corals nacionals i internacionals, entre els quals els d’Arezzo, 
Arnhem, Cork, Maasmechelen, Malta, Neerpelt, Tours-sur-
Marne, Trento i Varna.
És autor de nombrosos articles sobre músics i música coral, i 
l’any 1994 va ser elegit membre de la Reial Acadèmia Flamen-
ca per a les Ciències i les Arts.
Hi ha editats diversos enregistraments de la seva música.
Ha rebut nombrosos premis i honors per les seves compo-
sicions, incloent-hi, el 1973, el premi Eugène Baie de la pro-
víncia d’Anvers, per la seva música coral; el 1990, els premis 
de l’AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände) 
per les seves composicions corals, i el 1993, el trofeu SABAM 
de la Societat Belga d’Autors. El 1995 va rebre el premi Visser 
Neerlandia i el premi Vondel; el 2000, la Medalla de Mar-
nixring; el 2004, el premi a la Trajectòria Clara, i el setembre 
del 2012 va ser nomenat Ciutadà Honorari de Grimbergen.
Però, realment, la seva aportació més important ha estat la 
composició. Excepte algunes peces per a orgue i per a piano, 
el seu treball compositiu ha estat dedicat exclusivament a la 
música vocal, i majoritàriament, coral, sigui en l’àmbit religiós, 
en el profà o en la música tradicional. Les seves composicions 

reflecteixen el seu paper capdavanter en la innovació del cant 
coral. Les primeres peces revelen una marcada influència del 
cant tradicional flamenc; després es va inspirar en la música 
del Renaixement i del primer barroc, incorporant-hi l’art de 
la polifonia coral. I a partir del 1960 començà a experimentar 
amb tècniques avanguardistes del cant coral i a emprar la veu 
de formes no convencionals. Utilitza estils i tècniques diferents 
en les seves composicions, retornant, en els anys vuitanta, a 
una nova simplicitat i assumint influències de músiques d’arreu 
del món. En les seves composicions de totes les èpoques 
concedeix molta importància al text: per a ell, el text marca 
el tempo, la melodia, el ritme i l’harmonia. En algunes obres 
fa servir diferents tècniques per realçar més el sentit del text, 
com ara la repetició d’elements, clusters, ritmes complexos 
i fins i tot una extrema sincopació. A vegades, a textos d’una 
cultura hi aplica música d’una altra, i també té obres en què 
els instruments representen els aspectes mundans i la veu 
humana, els divins.
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Et lux, et lux, et lux perpetua

Vic Nees era amb nosaltres durant la interpretació del seu  
Requiem (2007) a càrrec del Gent Madrigaalkoor, el mes de 
març de l’any 2009, a Anvers. Una fantàstica obra musical 
i  l’extraordinària interpretació de la part solista a càrrec d’Els 
Crommen, que era la seva soprano preferida. Amb un deix 
de burla de si mateix, Vic es va sorprendre d’haver sobreviscut 
al seu propi Rèquiem. En aquell moment s’estava recuperant 
d’una intervenció cardíaca. Quatre anys més tard, la seva 
Passio Domini nostri Jesu Christi va marcar la fi d’una era. 
Molts bons amics van ser presents a la primera representació 
d’aquesta impressionant composició. Les últimes paraules de 
l’obra, “De profundis clamavi...”, prenen ara un nou significat: 
“Des d’un abisme, he clamat a tu, Senyor”.
Vic Nees, compositor coral, director, membre del jurat en 
nombrosos concursos corals internacionals, musicòleg, colum-
nista, defensor de la música flamenca, Ciutadà Honorari de la 
ciutat de Grimbergen, font de saviesa per a moltes persones, 

un compositor que ha aconseguit que tots els cors de Flandes 
cantin la seva música... Inicialment, es va matricular a la Facultat 
de Llengües i Lletres, però aviat va canviar-la pel Conservatori 
i es va convertir en un dels compositors més importants de 
música coral de Flandes. Les composicions de Vic Nees han 
arribat arreu del món i molts cors estrangers les interpreten.
Els textos eren el punt fort de la seva obra. Eren el seu “cos i 
ànima”, com ell mateix deia. Durant molts anys va col·laborar 
amb la nostra revista StemBand escrivint-hi articles amb tot 
luxe de detalls i amb la quantitat correcta de paraules, igual 
que solia fer en la seva música. Crític i agut. A la darrera pàgina 
de la nostra revista hi ha deixat un bon forat.
Així mateix, després de la seva jubilació, va continuar com-
promès amb Koor&Stem: va contribuir al cançoner Joy to the 
world (cançons de Nadal per a cor i conjunt instrumental), va 
buscar composicions d’autors joves, va introduir i dirigir una 
fórmula de tallers de dos dies per a cors sèniors, sovint ens 
va cridar l’atenció sobre la música de compositors oblidats, 
va participar activament i amb gran entusiasme en el comitè 

Obres corals

1958 – “El meu pastor és el Senyor” (salm 23)
1959 – “Aloeëtte Voghel Clein”, per a cor mixt
1960 – “Petit tríptic espiritual”, per a cor mixt
1962 – “Sota el til·ler”
1963 – “Lloat sigui el Senyor en el seu santuari” (salm 133),  
 per a cor mixt
1963 – “Salm 150”, per a cor mixt
1964 – “Cinc motets”, cicle per a cor mixt
1966 – “Ik kwam er lestmaal”
1967 – “Stabat Mater Europea”, per a cor mixt. Text: A.   
 Bonne
1968 – “Wech en! Wech a!”
1969 – “Gekwetst ben ik van binnen”
1971 – “Rachel”, cantata de Nadal per a solistes, cor infantil,  
 cor mixt i conjunt instrumental
1971 – “Mateu i els rics”, cicle per a cor mixt
1972 – “Vigília de Pentecosta”, per a cor mixt, obra comissio- 
 nada pel II Congrés Internacional de Compositors de  
 Música Religiosa que es va fer a Montserrat
1972 – “Salve Regina”, per a cor mixt
1972 – “Mammon”, per a soprano, dos narradors, cor mixt i  
 set instruments
1973 – “Ocells i flors”, cicle per a cor mixt i flautes
1973 – “Hoe lustich is den Somer”
1973 – “Ik ben van nergens en overal”
1974 – “Als een duif op het dak”, cicle de cançons per a cor  
 mixt
1975 – “Laudate pueri”, per a cor mixt
1976 – “Rèquiem per a un nen”. Text: H. Hensen. Cicle de  
 cançons
1976 – “Set madrigals”, per a cor mixt
1977 – “Les dones bíbliques”, per a cor mixt
1977 – “Càntic de Sant Francesc”, per a cor mixt
1978 – “Lesbia”
1978-1979 – “Aurora lucis”, per a cor infantil, cor de joves i  
  cordes

1980 – “Magnificat”
1981 – “Gloria Patri”, per a cor mixt i campanes tubulars
1981 – “Tweeklank van aarde en water”
1982 – “Veni Sancte Spiritus”
1987 – “Regina Coeli - Blue be it”, per a soprano, cor mixt i  
 celesta
1990 – “Anima Christi”, oratori per a narrador, tenor, baríton,  
 cor mixt i vuit instruments
1991 – “Nostra Senyora de la Solitud”
1995 – “Ego Flos”
1998 – “Neusser Messe”, per a cor mixt, trompeta i orgue
2000 – “Concerto per la Beata Vergine”, per a oboè i cor mixt
2001 – “Singet dem Herrn”, per a soprano i cor mixt
2003 – “Trompeta Te Deum”, per a soprano, cor mixt i dues  
 trompetes
2004 – “Salm 122”
2008 – “Requiem”
 “Clamavi de profundis” (salm 130)
 “Sion”
 “Laudes per Ignasi de Loiola”
 “Un grapat de cireres”
 “Vuit cançons populars japoneses”
 “Cançons per als insomnes”
 “Teergeliefd”, en deu idiomes
 “Three Partsongs”
 “Trois chansons d’Hollande”
 “Voetbalgavotte”
 “Zoete merronton”
 “Nausikaä”, cantata per a soprano, baríton, cor de  
 joves, flauta i piano

Aquesta llista inclou la majoria de les seves obres, però ens 
consta que en té més.

Vam demanar a la Federació Coral Flamenca un text sobre el 
mestre. És aquest:
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artístic per a la reedició de la música romàntica flamenca, el 
resultat de la qual fou el llibre Romantic Choral Music from 
Flanders, i la seva col·laboració va ser un gran ajut en l’edició 
d’O Song, un monogràfic sobre la seva vida i obra que es va 
escriure amb motiu del seu setanta-cinquè aniversari. Estava 
tan agraït a tots els autors d’aquest llibre que els va convidar 
personalment a un bon sopar, en el qual va demostrar ser un 
excel·lent amfitrió. No defugia el debat. El juliol de 2012 va 
tirar endavant un cas ben argumentat en favor d’un major re-
coneixement de la música flamenca, tant pel que fa als artistes 
com als mitjans de comunicació. Certament, ha gaudit d’una 
jubilació ben activa. 
Es prenia la feina amb un zel ardent. Si formulaves una pre-
gunta a Vic Nees, ell t’ajudava immediatament. Els encàrrecs 
de textos o de música sempre te’ls feia arribar molt abans 
de la data límit. Entre les seves últimes composicions, hi ha 
moltes obres per a ocasions especials: An die Musik (2008), 
per al setanta-cinquè aniversari de Michaël Scheck, l’any 2008; 
Fonamenta ejus, Domine ne in furore i Verba mea (2010), 
per al Concurs Internacional de Cors de Flandes-Maasmeche-
len, que va realitzar-se l’any 2011; Herfst (‘Tardor’) (2010), 
amb motiu del vuitantè aniversari del seu bon amic i company 
Kamiel Cooremans, l’any 2011; Ad Monicam (2011), per 
al setanta-cinquè aniversari de Monique Lesenne, el 2012; 
Grimbergs Gloria (2012), escrita per al cinquantè aniversari de 
Kurt Bikkembergs, el 2013, o Passio super Galli cantu (2010) 
per a l’Studium Chorale. Ell sempre hi era present quan 
s’interpretaven per primera vegada aquestes composicions. 
En va ser una excepció l’estrena de la seva última obra, a la 
qual no va poder assistir a causa del seu delicat estat de salut.
Podríem fer servir un munt de paraules per a retratar Vic 
Nees: humil i cortès, sagaç, cavallerós i captivador, apassio-
nat, refinat, humorístic. Sempre al servei de la paraula i de la 
música. Trobarem molt a faltar tot això.
Li restem molt agraïts per la seva bella música i els seus valuo-
sos consells, que ressonen fins als seus últims escrits: “Cantar 
és una activitat sana i significativa en totes les fases de la vida. 
En primer lloc, una activitat artística, però també realment 
necessària  com a element de benestar i de teràpia”.

En nom de la Junta Executiva del
 Koor&Stem per a A Quatre Veus

Jordi Olivé i Salvador (1929-2013)
Vaig conèixer en Jordi no fa gaires anys, en un concert de la 
Coral Floc, d’Alforja. Va ser un dia que a l’agenda de la FCEC 
vaig veure que feien el concert de final de curs. Aquell dia 
no tenia cap compromís, i des que era presidenta no havia 
escoltat mai la coral i hi tenia certa curiositat per dues raons, 
principalment:
segons les estadístiques històriques de Catalunya Coral, era 
la coral que havia participat en més edicions del cicle i també 
n’havia organitzat més; 
sempre he admirat l’activitat de les persones que han portat el 
cant coral arreu del territori i que han fet i estan fent una tasca 
admirable en racons ben petits i allunyats de les grans ciutats.

I d’en Jordi ja n’havia sentit a parlar i volia donar suport a la 
seva feina i compartir amb la Coral la tasca que havien fet 
durant el curs. Així que, sense dir-los-en res, em vaig pre-
sentar al concert. I des d’aquell dia que ens vam començar a 
conèixer hem compartit concerts i altres actes, tant a Alforja 
com en altres poblacions, ja dirigits per les persones que ha 
buscat per substituir-lo.
Vaig poder conèixer una mica com era –senzill, humil, sensi-
ble– i la història de seva formació musical, i en vaig conèixer 
altres afeccions, com la seva dedicació a la pintura i sobretot 
a la fotografia, art en què ha estat un referent. Autodidacte, 
la seves fotografies més destacades retraten el dia a dia de 
l’Alforja dels anys seixanta i setanta, els fets normals i les acti-
vitats més simples dels seus habitants, amb un enquadrament 
precís, meticulós i rigorós. Va rebre diversos guardons i va 
fer exposicions a Catalunya, París, Perpinyà i altres poblacions 
franceses. És considerat un dels clàssics de la fotografia de 
l’època.
Va començar a rebre formació musical en l’edat escolar: va 
estudiar solfeig i violí i cantava al cor parroquial. Posteriorment 
es va matricular al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, on, a més de totes les matèries comunes, 
estudia formes musicals, història, estètica, harmonia, fuga, 
contrapunt i direcció coral. També va fer un curs d’expressió 
dramàtica.
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Va fundar i dirigir durant molts anys la Coral Floc, d’Alforja, 
i també va dirigir la Coral de l’Esplai de Reus. També es va 
dedicar a l’ensenyament de la música.
Ha fet diverses harmonitzacions de cançons –moltes, per a les 
corals que dirigia– i també ha escrit composicions pròpies, una 

de les quals sobre un text de Pere Casaldàliga, Nadal 73, que 
va ser editada per la FCEC amb el número 71 del catàleg.
El 6 de maig, a l’edat de vuitanta-tres anys, ens va deixar. La 
Coral Floc i tot el poble el van acompanyar. En el recordatori 
del seu enterrament hi diu: “Ric de tot el que has guanyat pel 
camí. Ens has ensenyat què és sensibilitat, humilitat i sentit de 
l’humor”. En Jordi és un exemple d’aquestes persones que 
han contribuït a la implantació del cant coral per tot el territori 
català amb el seu treball gairebé anònim, però impagable. 
Gràcies, Jordi! 

Montserrat Cadevall

Antònia Vilàs Ferrandiz
In memoriam

Antònia Vilàs va morir Barcelona als 86 anys, el passat 4 d’abril. 
És una  dona que ha deixat una forta petjada en el món de 
la cultura catalana.  Ha estat una gran poeta i  rapsoda; una 
excel·lent compositora de cançons, valsos, sardanes, obres per 
a corals, divertiments i,  especialment, precioses havaneres.                                                                                                                         
Autodidacta en tots els camps on ha esmerçat els seus afanys i 
la seva dedicació.
Nascuda al barri mariner de la Barceloneta, Barcelona, l’any  
1927, de jove va tenir al seu barri una botiga de roba infantil. 
Va començar tard, ja a la maduresa dels cinquanta anys, a 
endinsar-se i  fer-se conèixer en el món de la poesia i de la 
música. 
Fou l’any 1978 quan va escriure la primera poesía, dedicada 
a la seva mare; i l’any 1982 va compondre la seva primera 
havanera, lletra i música: ”Voga, Voga Mariner”, que va dedicar 
a la seva mare i al seu espòs, per després fer-ne moltes 
d’altres, prou conegudes, com “Gelosa d’una gavina”,  “El cant 
del mar”, “Al pla de l’Empordà”, “La poma” “El mar i la pàtria”, 
“Desplega veles”, “Barceloneta estimada”, “El vell i el mar”  i, 

la més coneguda, “Mare, vull ser pescador”. L’any 1999  va 
fundar el seu propi grup d’havaneres, “Desplega Veles”, on 
feia de contralt, amb els amics  Joan Caixàs a la guitarra, Pere 
Rubies com a tenor i Pilar Vila a l’acordió, interpretant moltes 
de les seves composicions.
Va organitzar cantades i trobades anyals de grups d’havaners 
a la Barceloneta, era una incansable promotora de recitals 
poètico- musicals a les esglésies de Sant Miquel del Port i 
Santa Maria del Mar, a teatres, centres cívics i artístics, auditoris 
d’arreu de Catalunya. Fundadora de l’Associació d’Amics de les 
Havaneres Port Vell, organitzadora de la Trobada d’Havaneres 
Barcelona Cara al Mar,  membre del Consell Assessor de la 
Fundació Ernest Morató. Va formar part del grup de “Poesia 
Viva” i  les seves poesies han estat publicades en el llibre “55 
Poetes d’Avui”.  Molts dels seus poemes han estat musicats 
per altres mestres.
En el decurs de la seva carrera artística ha rebut  l’estimació 
dels seus companys, músics  i poetes (com en la “Trobada a 
Calella” al març del  2012), premis com el de la Fundació Mo-
rató al 2008, i diversos reconeixements, destacant  a l’octubre 
de l’any  2006, el concert al Palau de la Música Catalana, a 
Barcelona. Va ser també Premi Nacional de Cultura el curs 
2009-2010 i, finalment. Al juliol del 2011 va rebre un home-
natge  promogut per la Fundació Clarós.    
En un món tan tradicionalment masculí com és l’havanera i 
la cançó de taverna, on a una dona sempre li ha estat difícil 
fer-se un lloc, degut que les cançons es cantaven a les tavernes 
on no hi solien anar les dones,  l’Antònia, una dona molt 
romàntica, ha aportat inspiració a les lletres i les  melodies, 
regalant-nos les seves precioses creacions musicals, amarades 
de poesia, sempre amb un toc femení i  una gran sensibilitat, 
com en l’havanera on ens parla de la mar gelosa d’una gavina, 
una havanera plena de la frescor i espontaneïtat d’una poma, 
a través de la qual ens fa viure la melangia del vell mariner,  
l’havanera del viu desig del fill, de ser pescador.  
Serveixin aquestes breus línies - fruit d’haver recollit comen-
taris de diferentes persones del seu entorn i retalls  biogràfics 
diversos- , i la interpretació de les seves cançons per part de 
les corals d’arreu del país per sempre més,  com a  senzill  
però sentit, mesrescut  i perenne homenatge a la seva per-
sona i a  la seva figura, d’una manera especial dins el món del 
cant coral.

L’obra de l’Antònia Vilàs 
perdurarà sempre dins els 
nostres cors amb els  batecs 
salats de  la mar, la dolcesa 
dels sentiments i  els  aires 
acompasats de l’ havanera!.  
Reposi en Pau.  

Coral Font del Fil de 
Manresa .
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Coses que passen

El diumenge 10 de febrer a les 6 de la tarda es va celebrar 
un nou concert del cicle de la Banda Municipal de Barcelo-
na. El concert es va fer a la sala Pau Casals de l’Auditori i el 
director era Juan Miguel Romero i actuava de trompa solista 
Ionut Podgoreanu, però aquí no ens referirem a cap de les 
tres primeres peces que van interpretar (Per la flor del lliri 
blau de Joaquín Rodrigo, Joana d’Arc d’Alexander Poelman, 
Godspeed d’Stephen Melillo) sinó a la darrera: Simfonia La 
Divina comèdia de Robert W. Smith. Aquesta peça té quatre 

moviments –l’infern, el purgatori, l’ascenció i el paradís- i qui-
na va ser la sorpresa quan de cop i volta al començar el quart 
moviment els membres de la banda es van posar a.....cantar... 
És clar que els instrumentistes de vent ho anaven fent quan no 
tocaven... Els convidem a fer-se de la FCEC?
(Investigant, hem aclarit que sembla que la melodia 
d’aquest començament del quart moviment és un exercici 
d’escalfament que el professor Paul Yoder –que va ser profes-
sor d’Smith- va composar per la Coral de Troy).

Concert de la Banda Municipal de Barcelona

Màrqueting coral

Qui deu viure en aquesta casa?

Els de Camprodon que s’abstinguin de contestar...

Al tanto amb el GPS
Anaven a l’assemblea de la FCEC, a Amposta.
Van posar en marxa el GPS –que sembla màgic- i li van ‘dir’ l’adreça del local de La Lira Ampostina.
-A la rotonda, gireu a la dreta, segona sortida.
-Seguiu recte i quedeu-vos a l’esquerra.
-Al final de la carretera, ja heu arribat.
Havien arribat... a un camp d’arròs.
Si els humans errem, per què no han d’errar aquests artilugis tan sofisticats?
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Entretenicors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1           ♫   

2          ♫    

3   ♫     ♫    ♫    

4    ♫   ♫   ♫      ♫
5       ♫   ♫     

6         ♫     

7          ♫    

8          ♫    

9      ♫     ♫   ♫  ♫
10   ♫    ♫  ♫    ♫  ♫   

11  ♫    ♫    ♫     ♫  

12       ♫    ♫    

Encreuats Musicals

Melòdiques:

 1 També sac de gemecs//Ut.

2 L'entranyable Charles//L'històric Andreu.

3 El respirem//Una e i una p//La mítica ciutat de sempre//Onda.

4 Afirmazió papizota//Boca de cantaire//Nota d'afinació//Otomana decapitada.

5 Gelós, enze i violent//La//Atmosfera gens esfèrica.

6 Nadiues//Compàs sense notes.

7 Massa selecte//Clàssica discogràfica americana.

8 Espavilats que duen a l'hort els babaus//Acompanya el gegant.

9 Nota ben embogida//Glaç//Serp.

10 La//A//La empordanès//A.

11 D//E//Caseta arbòria//La escuat.

12 Joc de mans//Tu//G.

Harmòniques:

1 Petita cançó semblant al madrigal//Mega.

2 El mag de l'arc iris//País molt musical//El déu solar de sempre.

3 L'emissora oficial del veí de sota//Aquell que investiga l'origen dels mots.

4 O Sole Mio, per exemple//Un pal.

5 Salutació romana//Xai, ovella, moltó//Té 1 polze i 4 dits.

6 Ma, me, mi…//La//M'atreveixe enrere//Aquell pal d'abans.

7 Salutació fantasmagòrica//Estels//Boca de cantaire.

8 La Rússia Soviètica va de corcoll//Tipus de ciment.

9 La//Cafeteria capgirada//Un altre pal.

10 Músiques de nit//Utilització.

11 De pp a ff i a la inversa//Angle recte//Un altre cantaire en exercici.

12 Onda//Nota embogida i militaritzada//Repeteix més que un rondeau.

Pep Solé

pianoservei
lloguer de pianos per a concerts

Des de pianoservei us oferim a les corals de la FCEC un descompte especial 
del 10% en el lloguer de pianos de cua per als vostres concerts.
Visiteu la nostra web www.pianoservei.com on trobareu informació dels 
diferents models que disposem i des de on podreu fer les vostres consultes i 
reserves.
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de Cant Coral

Barcelona, obre la porta a la música coral amb aquest festival en què participen cada any diferents corals 
d’arreu del món i en la que es proposen cada any diferents tallers de música coral.

Els tallers de la propera edició seran: 

1714: Europa i Catalunya, connexions musicals. 
Direcció: DANIEL MESTRE

Música per cors femenins amb coreografia.
Direcció: BASILIO ASTULEZ

Música asiàtica. 
Direcció: SAEKO HASEGAWA

• Tallers cada tarda al Seminari Salesià Martí Codolar de Barcelona, de 16 a 19 h.
• Concerts cada nit de les corals participants a l’Església del Pi i en diferents poblacions de la rodalia de  
 Barcelona. 
• Concert de cloenda el dia 13 de juliol al Palau de la Música Catalana. 

Més informació: festival@fcec.cat  www.fcec.cat


