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Una vegada començat, ja fa mes d'un 

mes, el nou curs, encara ressonen dins 

nostre els cants que aquest darrer estiu 

s'han pogut sentir en diferents 

certàmens i llocs del nostre país: a les 

Jornades Internacionals de Barcelona, 

al Festival de Cantonigròs, a la 

Setmana Cantant de Tarragona, a 

l'Europa Cantai Junior, célébrât a Vic, i 

al Festival Catalunya Centre, que 

s'efectua a Castellbell i el Vilar i Puig-

reig, sense oblidar moites altres 

actuacions individuals que han anat 

oferint les corals, sigui en els respectius 

concerts de cloenda de curs o 

participant en festivals diversos. El bon 

r é s u l t a t d e t o t e s a q ü e s t e s 

manifestacions és fruit d'un treball 

acurat que es basa en l'esforç dels 

organitzadors, directors i cantaires i 

que obeeix al propòsit de fruir del cant 

coral i donar-lo a conèixer. 

Tota aquesta activitat coral que s'ha 

portât a terme aquest estiu a Catalunya 

demostra que som un deis pa'fsos en 

que el cant coral té una gran 

implantado. Penso, però, que aquest 

fet no és reconegut, ni a casa nostra ni 

fora. Hem de treballar, dones, per 

saber donar a conèixer les nostres 

corals, les nostres cançons i tota la 

música coral. Hem de ser presents en 

tots els esdeveniments corals i culturáis 

que es facin al nostre país i també ens 

hem de projectar a escala europea i 

mundial. 

Ara ja estem treballant tots en 

programes nous i préparant els 

concerts de Nadal, i, paral-lelament, es 

produeix la realització del Cicle 

Catalunya Coral, organitzat per vuité 

any consecutiu des de la FCEC. Les 

coráis ja enfoquen totes les activitats 

d 'aquest curs . L'any 2 0 0 6 es 

commemora el dos-cents cinquanté 

aniversari del naixement de W.A. 

Mozart i també el centenari del 

naixement del nostre compositor 

Joaquim Homs. Des de la Federado us 

animem a fer un treball de qualitat i a 

participar en els actes col-lectius que 

s ' o r g a n i t z e n a les d i f e r e n t s 

demarcacions, en les pròx imes 

Jornades Internacionals, a l'Europa 

Cantai de Mainz... 

Dins de les activitats deis nou curs no 

podem oblidar la formació: enguany es 

farà novament el curs de direcció, en 

els tres primers nivells, i estem 

treballant per recuperar el curs 

s u p e r i o r i o r g a n i t z a r - n e de 

complementaris. Volem animar-vos a 

participar també en aquests cursos, i 

no tan sois les persones que voleu ser 

directors o que ja en sou i voleu 

ampliar la formació, sino també els 

cantaires que puguin fer de caps de 

corda, i tots els que vulgueu adquirir 

coneixements bàsics de direcció. 

Millorant la formació deis directors, 

millorarà el nivell de les nostres coráis. 

Hi ha un altre aspecte que des de la 

Federació tampoc no podem oblidar: 

cal continuar ¡ncrementant el nostre 

patrimoni coral. Per aixó, aquest 

proper any 2006 es convoca el tercer 

concurs de composició, i una de les 

obres que es treballaran en les 

pròximes Jornades Internacionals ha 

estat composta expressament per 

encàrrec de la FCEC. 

També hi ha un altre tema que volem 

esmentar: el món coral és un món viu 

i canviant. Coincidint, el mes d'octubre 

vinent, amb el cinquantenari de la 

romena a Montserrat que l'any 1956 

van organitzar els orfeons llavors 

cinquantenaris i que va suposar l'inici 

de contactes per a la creació d'un 

òrgan comù de les nostres entitats, el 

Secretariat d'Orfeons de Catalunya, 

predecessor de la FCEC, volem obrir 

un espai de debat sobre els temes que 

interessen a les corals, als directors i als 

cantaires. Amb aquesta finalitat, 

utilitzarem les noves tecnologies i 

obrirem un espai de debat «Parlem del 

món coral» dins la nostra web, i 

culminarem la iniciativa convocant una 

Jornada de reflexió i debat al voltant de 

les opinions que s'hi hagin expressat. 

Us convidem a tots a participar-hi. 

Finalment, volem demanar-vos a tots 

que continueu treballant, des de tots 

els àmbits, pel cant coral, per la 

mùsica, per la cultura i per Catalunya. 

Montserrat Cadevall i Vigués 

Presidenta de la FCEC 

Novembre de 2005 
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QUARANTENES JORNADES INTERNACIONALS 
DE CANT CORAL DE BARCELONA 

El mes de juliol de 2005, la 
Federació Catalana d'Entrtats Corals 
(FCEC) va organitzar les XL Jornades 
I nternacionals de Cant Coral. 

L'assollment de la quarantena 
edició va induir els convocants a idear 
una fòrmula adient de commemoració. 
La decisió final va consistir a configurar 
dos tallers seleccionats entre els que 
havien obtingut més exit en edicions 
anteriors i que requerien un bon nom
bre de participants, més un de mùsica 
coral catalana, en Hoc dòferir quatre 
tallers pensats per a un nombre menor 
cantaires. També es va decidir organit
zar dos concerts de cloenda: l'un al 
Palau de la Mùsica Catalana, com és 
habitual, i l'altre a l'Auditori de 
Barcelona. 

Una altra novetat d'aquestes 
Jornades va consistir en la utilrtzació d'un 
espai diferent del d'edicions anteriors 
per als assaigs de durant la setmana, el 
recinte Mundet, que va permetre tor
nar a reunir tots els tallers en un sol 
indret, fer la presentació conjunta de 
totes les corals participants i, com a ben-
vinguda a les corals de fora, oferir-los un 
concert protagonitzat per la Coral 
Cantiga, dels Lluïsos de Gracia. En gene
ral, tothom va fer una valoració positiva 
d'aquest nou espai, excepte pel que fa a 
Pus l'església com a sala d'assaig d'un dels 
tallers, ja que, essent de grans dimen
sions, no tenia la sonoritat adequada. 

El programa compren ia , 
doncs, la realització de très tallers: 

A. Carmina Burana. Director: Pierre 
Cao. 
B. Gospel. Director: Robert Ray. 

C. Canço catalana. Director: Josep 
Prats. 

Tots van ser molt ben acollits: 
uns dos-cents cinquanta cantaires es 
van inscriure en l'A i el B, i cent en el C. 

El cens de les corals partici
pants és el seguent: 

• Skeppsholmens Fredskôr, d'Esto-
colm (Suècia), 
• University of Warwick Chamber 
Choir, de Coventry (Gran Bretanya), 
• Voci dal Mondo, de Perugia (Italia), 

• Krasnoyarsk Female Choir, de 
Krasnoiarsk (Rùssia), 

• Coro Armonia, de Salerno (Itàlia), 

• Orfeonistas de Siempre, de 
Caracas (Veneçuela), 
• Choeur Charles Brown, de 
Boulogne-sur-Mer (França). 

• Coral de l'Escola de Mùsica de 
Riudoms, 

• Cor Albada de l'Agrupaciô del Cor 
Madrigal, de Barcelona, 

• Coral Carlit, de Barcelona. 

Cal afegir-hi encara els partici
pants a titol individual: 250 cantaires 
catalans de 49 corals diferents de 
Catalunya; en total, doncs, més de 600 
cantaires van prendre part en aquestes 
Jornades. 

Els anomenats concerts exte
riors es van celebrar als indrets segùents 
i van tenir com a protagonistes les for-
macions relacionades a continuaciô: 

• Sant Boi de Llobregat (dos dies): 
University of Warwick Chamber 
Choir i Krasnoyarsk Female Choir; 

• Sant Vicenç dels Horts: Coro 
Armonia; 
• Castelldefels: Skeppsholmens 
Fredskôr; 

• Sant Vicenç de Caste l le t : 
Orfeonistas de Siempre; 

• Calaf:Voci dal Mondo; 

• Sant Vicenç de Montait: University 
of Warwick Chamber Choir. 

Pel que fa als concerts cele-
brats a l'església del Pi, de Barcelona, 
consignem les dades segùents: 

• Dimarts 5 de juliol, actuaciô de 
l'Skeppsholmens Fredskôr i del 
University of Warwick Chamber 
Choir. 
• Dimecres 6 de juliol: actuaciô del 
Krasnoyarsk Female Choir i de Voci 
dal Mondo. 

• Dijous 7 de juliol: actuaciô del Coro 
Armonia, d'Orfeonistas de Siempre i 
de la Coral de l'Escola de Mùsica de 
Riudoms. 

Com cada any, les corals parti
cipants van ser rebudes a l'Ajuntament 
de Barcelona. Durant l'acte, que va tenir 
Hoc al Salô de Croniques el dimecres 6 
de juliol al matî, la regidora de Relacions 
Institucionals i la presidenta de la FCEC 
van donar la benvinguda a les corals ins
crites, les quais van correspondre a la 

salutaciô interprétant una canço cada 
una. Tot seguii, els assistente van fer una 
visita comentada al Saló de Cent. La 
roda de premsa de presentació de les 
Jornades i deis concerts de cloenda es 
va efectuar el mateix dia 6 de juliol al 
Palau de la Virreina. 

Els concerts de cloenda van 
ser dos. El primer es va celebrar el 
divendres 8 de juliol a les nou del vespre 
al Palau de la Música Catalana i va ser 
présentât per Marc Canals, locutor de 
Catalunya Música, l'emissora que va 
enregistrar la sessió. Unes paraules de 
benvinguda de la presidenta de la 
FCEC, Montserrat Cadevall, van obrir 
el pas a l'actuació individual de les coráis, 
que van interpretar cançons del reper
tori propi. En la segona part del concert 
es va presentar el taller de Gospel, els 
intégrants del qual, sota la direcció de 
Robert Ray, van interpretar les peces 
que havien treballat durant la setmana. 
Abans de començar aquesta segona 
part, i quan tots els cantaires ja eren a 
Pescenari, es va fer un minut de sileno 
que va precedir l'entrada del Cor de 
l'Escola de Música de Riudoms cantant 
El cani dels ocells, en homenatge a les 
victimes dels atemptats de Londres. 

El segon concert de cloenda és 
el que va tenir Hoc a l'Auditori de 
Barcelona el dissabte 9 de juliol, també 
a les nou del vespre. La primera part 
incidía l'actuació dels efectius del taller 
de música catalana, formats pel cor suec 
i una part de l'anglès i dirigits per Josep 
Prats, interprétant les obres catalanes 
que havien treballat, entre les quals hi 
havia Santus-Benedictus, de Josep Vila, 
Madrigal, de Cristòfor Taltabull, O vos 
Omnes de Pau Casais, Eco de Manuel 
Oltra. En la segona part, un nombrós 
cor intégrât pels cantaires inscrits en el 
taller corresponent, acompanyat per 
l'Orquestra de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), va 
interpretar els Carmina Burana, de Cari 
Orff, sota la direcció de Pierre Cao. 

Les coráis participants van 
expressar la seva satisfaccio per l'expe-
riéncia viscuda i es van acomiadar félici
tant els organitzadors de la quarantena 
edició de les Jornades Internacionals de 
Cant Coral de Barcelona. 

aquatreveus 
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CATALUNYA CORAL 2005 

Organitzat per l'Equip Territorial de la FCEC, els mesos d'octubre i novembre s'ha celebrat, com cada any, el cicle 
Catalunya Coral. Reproduì'm el programa. La Coral que canta en primer Hoc en cada concert és l'organitzadora. 

OCTUBRE 

6 dlumenge 

CORAL L'ESPLAI DE SÙRIA 

CORAL CONGOST DE GRANOLLERS 

CORAL FLOR DE LIS DE MONTBLANC 

22 dissabte 

CORO VASCO AMA-LUR DE SALOU 

CORAL SANT ESTEVE DE BALSARENY 

ACTEA, COR FEMENI DEL CMMB DE 

BARCELONA 

CORAL XALESTA DE L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

ORFEO TIVISSÀ DE TIVISSA 

CORAL ALLELUIA DE SABADELL 

NOVEMBRE 

5 dissabte 

CORAL LA VALL DE SANT CLIMENT DE 

LLOBREGAT 

CORAL SHALOM DE LLEIDA 

ORFEO VEUS DEL CAMP DEL SOLERÀS 

12 dissabte 

CORAL L'HARMONIA DE VALLDOREIX 

COR DE CAMBRA ALEGRIA DE BARCELONA 

CORAL SANT BARTOMEU DE CASSERRES 

CORAL VERGE DEL LURI DE VILANOVA DE 

BELLPUIG 

13 diumenge 

CORAL JOVENTUTS UNIDES DE LASÉNIA 

CORAL SANTA ROSALIA DE TORREDEMBARRA 

COR DE CAMBRA DEL VALLÈS ORIENTAL DE 

GRANOLLERS 

20 diumenge 

CORAL MIXTA D'IGUALADA 

CORAL GENCIANA DE BARCELONA 

CORAL LLAC DAMISTAT DARGENTONA 

COR VILA AZARI DE VILASSAR DE MAR 

CORAL VALLBARDINA DE GELIDA 

COR SIGNUM DE LAGRUPACIÓ COR MADRIGAL 

DE BARCELONA 

26 dissabte 

CANTÀBILE COR DE CAMBRA D O LOT 

CORAL DIADEMA DE CORBERA DE LLOBREGAT 

CAPELLA GRAMALLA DE BARCELONA 

27 diumenge 
COR DE LA UNIVERSITÄT POMPEU FABRA DE 
BARCELONA 

CORAL NIT DE JUNY DE PALAFRUGELL 

29 dissabte 

CORAL MADRIGALISTES DE CATALUNYA DE 

BARCELONA 

CORAL SANT MEDIR DE BARCELONA 

Catalunya Coral... batega any rere any 
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FIRA DE LA MEDITERRANIA, A MANRESA 

2 0 0 5 

Com cada any, la FCEC va participar en la Fira de Manresa, 4, 5 i 6 de novembre amb un stand informatiu. Moites 
persones el van visitar. En el marc d'aquesta fira, el Cor Lieder Camera va fer un concert que va omplir de gom a gom 
l'Església de Crist Rei. 

Presidenta, consellera, regidor... to thom a la Fira! 

K^yi a q u a t r e v e u s 
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CONVOCATORIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS 2006 

A S S E M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A - 2 0 0 6 

d e la F e d e r a c i ó C a t a l a n a d 'En t i t a t s C o r a l s 

Sera e l d i ssab te d i a 4 d e mare; d e l 2 0 0 6 

a V i l a - seca 

R e s e r v e u - v o s ja a q u e s t a d a t a . És m o l t i m p o r t a n t la p a r t i c i p a c i ó d e t o t e s les E n t i t a t s 

MANTENIM LA W E B 
Cada dia s'actualitzen les dades de la nostra web: 

www.fcec.info 

Feu-la servir. Hitrobareutotel que podeu necessitar: 

Concerts de les entitats federades 

Cursos i cursets de formado 

Activitats de la Federació 

Possibilitats d'intercanvis i viatges 

Possibilitats de concerts 

Contactes amb altres federacions del nostre país i de fora 

Contactes amb altres entitats (catàlegs de partitures, fòrums, etc., etc.) 
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Estatuís de la FCEC 

Actualrtzació dades corals 

Novélate 

• Premis Catalunya de Comnosició 

- 41 Jomades Internacionals Cant Coral 

• III Jornadas Musicals del Val*» 

- Actualitzada Mista i contactes de corals 

• Actualitzada la borsa de directors /es 

Intercanvis, viatges i beques 

Noticies 

Premia Catalunya de Compostelo 
Cora/ - termini presentado 31/03/06 

' certs 

atalunya Coral 2005 - relaciù da con 

i, programes, comentaría, foto*... 

CURSOS DE DIRECCIÓ 

DE LA FCEC 2005/06 

III Jornadas Musicala da la 
Demarcacio dal Vallèa 

Activitats da la Demarcado da 
Tarraa da Lletda dal cura 2005/06 

Consulta la coitacelo complata 
da partituras da la NOVA CANCÓ 

r Consulta lea ultimes partitures 

i reeditadas dal catalog da la FCEC 

• Intern« 
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CARNET DEL CANTAI RE 

Apartir del 6 (¡'octubre... 

20% de descompte per a la campanya DIJOUS CLÁSSICS AL POLIORAMA I VIU EL TEATRE 
(programado familiar al Teatre Poliorama de Barcelona). 

En rebreu la propaganda directament al domicili de la Coral, 
i també ho podeu consultar a la web www.actesunics.com 

Sobretot, recordeu que per gaudir del descompte s'ha de fer la reserva d'entrades directament al teléfon 
de la Productora ACTES ÚNICS 932966800 (n oa les taquilles del Teatre Poliorama) 

Botigues ADAGIO 

Descomptes i condicions de 
venda i de lloguer especiáis 

lloguer gratuit de cabines d'estudi 
equipades amb piano i orgue 

O S V - Orquestra 

Simfónica del Valles 

40% descompte ais 

Simfónics al Palau 

50% descompte ais 

Simfónics a la Farándula 

Palau de la Mûsica 

4 0 % descompte en cicles: 

Cobla, Cor i Dansa al Palau 

Els diumenges al Palau 

El Primer Palau, Cambra Coral 

Simfônics al Palau, O N C A 

Cicle d'orgue al Palau 

Cambra al Petit Palau 

ALTRES DESCOMPTES (ja. anunciats) 

A totes les activitats organitzades per la FCEC i el M C C 

Cursos Internacionals de Cant a Sant Cugat 2005, 50% descompte a oients 

Discos G O N G : 5% de descompte 

Discos Castellò: 5% descompte a la botiga Clàssica (compres en efectiu) 

L'Auditori de Barcelona: 10% descompte (màxim 2 entrades) a programado cicles de cambra, Festival de 
Musiques Contemporànies i OBC, 25% en grups (rnjnim 25 persones) per concerts OBC dissabte tarda 

I RECORDEU !!! 

S'estan négociant 

mes descomptes. 

Us anirem informant. 

Us demano que quan 

organitzeu un concert i feu 

pagar, feu un descompte als 

qui em port in. 

Per poder -me fer servir 

heu d'enganxar una fo to 

vostra i el segei I de la 

vostra coral. 
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CURSOS DE DIRECCIO CORAL 2005-2006 

La Federado Catalana d'Entitats Coráis, 
amb una experiencia consolidada en 
l'organització de cursos de direcció 
coral, i en la seva inquietud peí perfec-
cionament deis directors de les entitats i 
per dotar-los de les técniques i els 
coneixements necessaris per a desen-
volupar la seva decisiva labor, convoca 
una nova edició deis cursos, que es por
taran a terme arreu del territori cátala. 
Aquests cursos van adrecats a totes les 
persones majors de setze anys que vul-
guin iniciar-se en la direcció coral o que 
h¡ tinguin un mínim d'experiéncia. Es 
requereix un nivell musical que permeti 
la lectura fluida de les partitures del 
curs, les quals caldrá portar preparades 
per a dirigir-les i cantar-les. Cada un d'a-
quests cursos té les seves característi-
ques própies, d'acord amb les fites i la 
idiosincrasia que el singularitzen. 

Continguts 
Técnica de direcció, pedagogía de l'as-
saig, técnica vocal aplicada al cor, sensi-
bilització auditiva, control de l'afinació, 
análisi de partitures, recerca de reper-
tori, sensibilització rítmica, educació cor
poral, cant comú amb directors invitáis i 
altres activitats. 

Aquests continguts son generáis, i en 
cada curs es treballen els que s'ajusten 
ais seus objectius específics. 

Professorat 
Un equip de professors altament quali-
ficats i amb gran experiencia professio-
nal, dedicado i ¡Musió, es responsabilit-
za any rere any del desenvolupament 
del temari específic de cada curs. 

Marta Radia. Diplomada en Magisteri i 
especialitzada en música infantil. Des de 
l'any 1983 col-labora en el pía de for
mado per a mestres "La música a l'es-
cola", elaborat i organitzat per l'ICE de 
la UPC. Forma part de l'equip de pro
fessors de l'Escola de Pedagogía 
Musical, Métode Pare Ireneu Segarra. 
Ha publicat diversos articles en revistes 
i ha fet aportacions diverses a congres-
sos, jornades i trobades pedagógiques. 

Alfred Cañamero Carreño. Professor de 
Direcció a Murcia, Menorca, Almería, 
Granada, Sevilla, Zaragoza i Barcelona 
(FCEC), i Director Artístic i Pedagógic 
en els Cursos de Dirección Coral de 
Andalucía. Ha estat director de la Coral 
Carmina entre d'altres cors, i en les 

darreres temporades destaquen con
certs amb la Cobla Sant Jordi- Ciutat de 
Barcelona (en TAuditori de Barcelona), 
la Banda Municipal de Barcelona, la 
Cobla La Principal del Llobregat (Festi
val de Peralada), la Coral Polifónica de 
Puig-reig, l'Orquestra de Cambra 

seva formació en direcció coral amb 
diversos professors, entre els quals 
Josep Vila, Lluís Vila, Mireia Barrera i 
Xavier Sans, i en pedagogía en diversos 
cursos especialitzats. Ha dirigit la Coral 
Flor de Lis i la Coral Infantil Flor de Lis, 
de Montblanc, el Cor Rossinyols, de 

Goncal Cornelias (en el Palau de la 
Música) i l'Orquestra Simfónica de 
Valles (en la Catedral de Barcelona) i la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (en el 
Teatro de La Maestranza). Es el prepa
rador deis Messies Participatius de la 
Fundado La Caixa, a Sevilla, Granada, 
Palma de Mallorca, Valencia, Bilbao i 
Barcelona, director de la Coral Mixta 
d'lgualada, i director Artístic i Musical de 
la Sociedad Musical de Sevilla. 

Elisenda Carrasco i Ribot. Va estudiar 
direcció coral amb Pierre Cao, Johan 
Duijck i Simon Johnson, i direcció d'or-
questra amb Salvador Mas. Dirigeix el 
Cor Infantil de 1'Orfeó Cátala, el Cor 
Infantil i Juvenil de Sant Cugat, el Cor 
Voxalba i l'orquestra de corda Arts 
Cambra. 

Emilio de la Linde Ru/z. Va estudiar 
direcció en els cursos de la Federado 
Basca de Coráis i també amb Erwin 
List, Josep Prats i Pierre Cao. Dirigeix 
l'Agrupació Coral Cardedeuenca, la 
Coral de L'Are, de Barcelona, i la Coral 
Briangó, de Sant Celoni, i és sotsdirec-
tor de la Coral Cantiga, de Barcelona. 

Aída Espelt. Títol superior de cant pel 
Conservatori Superior de Música del 
Liceu, de Barcelona, també ha cursat 
estudis de violoncel i piano. Inicia la 

Tarragona, la Coral Petits Músics, de 
Valldoreix, la Coral Verge Bruna, de 
Barcelona, i les coráis de les escoles 
municipals de Riudoms, Premia de Mar 
i Montornés del Valles. Actualment 
segueix estudis de postgrau de cant 
amb el mestre Salvador Parrón, és 
membre del grup Lympha i del Cor 
Madrigal, de Barcelona, i és professora 
de llenguatge musical a l'Escola Coral 
de l'Orfeó Cátala, amb seu al Palau de la 
Música Catalana, de Barcelona. 

Rito Ferrer i Miquel. Va estudiar ais con-
servatoris de Girona i Barcelona. La 
seva formació en el món de la direcció 
coral l¡ ve de la má de Manel Cabero, 
Jordi Casas, Denis Menier, Pierre Cao, 
Frieder Bernius. Es professora de músi
ca a la Facultat d'Educació i Psicología, 
de la Universität de Girona en els estu
dis de Mestre d'Educació Musical. Es 
directora de l'Escola de Música de 
Palafrugell i fundadora i directora de la 
Coral Nit de Juny i de la coral infantil Els 
Virolets de Palafrugell. Actualment des 
de fa vuit anys és la responsable de l'as-
signatura de Direcció Coral de la UdG. 
També dirigeix el Conjunt Instrumental 
de Vent de l'Escola de Música de 
Palafrugell. Va ser cap de demarcado de 
les Comarques de Girona i membre de 
l'Equip técnic de la FCEC. 
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Una bona disposició, un gest dar, 

capacitai per portar un grup... 

Josep Lluís Guzmán. Va cursar els estu-
dis de flauta travessera, harmonía, con-
trapunt i fuga al Conservatori Superior 
de Música de Barcelona amb els profes
sor; C. Guinovart, M. Oltra, J. Poch i G. 
Gago, i els estudis de composició i ins
trumentado amb el mestre J. Soler, al 
Conservatori de Badalona. Així mateix, 
ha participât en diversos cursos musi-
cals de flauta travessera, de direcció 
coral (amb 0. Martorell) i de composi
ció. La seva obra com a compositor 
compren, en les diverses modalitats -
de solista fins a gran orquestra-, un 
Opus conjunt d'unes 25 obres. Com a 
professor de música ha desenvolupat la 
seva tasca docent ais conservatoris de 
Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, 
Manresa i Cervera, on actualment con
tinua exercint de professor. 

Eva Martínez i Tomé. Va estudiar direc
ció amb Manuel Cabero, Pierre Cao, 
Laszlo H e Hay, Josep Prats i Johan 
Duijck. Dirigeix la Coral Sinera, de 
Barcelona, els cors de l'Escola de 
Música de Sant Andreu i TOrquestra 
JOSA Aleví de l'Anoia. Es professora del 
Magister i Musical a la FPCEC 
Blanquerna. 

Raül Martínez. Títol superior de guita
rra pel Conservatori Superior de 
Música del Liceu, de Barcelona. Ha par

ticipât en rorganització de 
cursos d'animadors de 
cant per a la liturgia a 
Montserrat, de cursos 
internacionals de direcció 
a les llles Balears, i de l'Au
la Permanent de Direcció 
Coral de la Sénia. Es mem-
bre del Cor Madrigal de 
Barcelona, del grup de 
mùsica antiga Quodlibet 
d e l C o n s e r v a t o r i 
Professional de Mùsica de 
Vi laseca i de l d u e t 
Capirola. Dirigeix el Cor 
Tyrichae, de Tortosa, la 
C o r a l S a n t J o r d i , 
d'Amposta, i l'Estudiantina 
Juvenil del Col-legi del 
Sagrat Cor d'Amposta. 

Montserrat Meneses i 
Sendrós. Va estudiar 
direcció amb Manuel 
Cabero , Josep Prats, 
Josep Vila, Mireia Barrerà, 
Pierre Cao, Laszlo Heltay 
i Johan Duijck, entre altres 

mestres. Es professora de cant coral de 
diferents escoles de mùsica. Ha dirigit 
diverses formacions corals, entre les 
quals el Cor InfantiI de l'Orfeo Català. 
Actualment dirigeix el Cor Zóngora i el 
Cor de Veus Blanques del Vendrell, 
l'Orfeo Parroquial del Vendrell, la Coral 
Allegro, de Barcelona, i la Coral Regina, 
de Manlleu. 

Enríe Navas i Mariné. Director de cors i 
professor de cant, ha estudiat direcció 
amb Erwin List, Manuel Cabero, 
Edmon Colomer i Pierre Cao, entre 
ahres mestres, i direcció d'orquestra 
amb Francesc Llongueres i Lluís Vía. 
Fundador i director de la Banda de 
Música i de l'Escola Foment Musical, de 
Lleida. Fundador de l'Ateneu Popular 
de Ponent, de Lleida, i responsable de 
la seva Escola de Música. Dirigeix la 
Coral Espiga d'Or, la Coral La Gavella i 
el Cor de Cambra Joliu, de Lleida. Des 
de íoctubre del 2003 és el cap de 
l'Equip Técnic de la FCEC. 

Xavier Pastrana i Bitria. Va cursar 
direcció amb Josep Vila i Casañas, 
Laszlo Heltay, Johan Duijck i Mireia 
Barrera, i actualment estudia amb 
Pierre Cao a l'ESMUC, i amb Lluís Vila 
en el camp de la direcció orquestral. 
També estudia composició amb Manuel 
Oltra. Ha obtingut diversos guardons 

en les edicions de 1999, 2000 i 2001 
deis premis Ciutat de Reus de compo
sició per a corals infanti ls. Al 
Conservatori del Liceu obtingué el grau 
superior de guitarra, amb els professore 
Enrique Malo i Caries Trepat. Es direc
tor del Jove Cor de Tarragona. 

Montserrat Roset i Domingo. Va estu
diar direcció coral amb Manuel 
Cabero, G. Baltes, Pierre Cao, Josep 
Prats, Johan Duijck i Laszlo Heltay. 
Dirigeix el Cor de Cambra i el Cor 
Aqualata, del Conservatori de Música 
d'lgualada. Es soprano solista i ha actuat 
en concerts nacionals i internacionals. 

Xavier Sans i Fortuny. Va estudiar amb 
Pierre Cao, Laszlo Heltay, Josep Prats i 
Johan Duijck. Actualment dirigeix el 
Co r Vivace, de l 'Hospitalet de 
Llobregat. Participa corn a cantant en 
diversos grups professionals, alternant 
les seves activitats entre Barcelona i 
París. 

Gemma Tatay Ribosa. Cursa els seus 
estudis musicals al Conservator i 
Superior de Música del Liceu i Magisteri 
Musical a la U.B. Ha fet cursos de 
Direcció Coral de les llles Balears, la 
FCEC, Conservatori de Terrassa i 
Orfeo Gracienc. Va ser alumne de 
Manuel Cabero, Gaby Baltes, Mireia 
Barrera, Josep Vila, Alfred Cañamero, 
Lluís Vila, Dan-Olof Stenlund i Pierre 
Cao. Es directora deis Cors Ariadna i 
Tessàlia de Barcelona. Es mestre de 
música d'educació primaria de l'Escola 
Reina Elisenda i de Magisteri Musical de 
la U.B. Ha format part del professorat 
del "Curso Internacional de Dirección 
Coral" a Almería l'estiu 2003. El 2004 
va participar com a sots-directora del 
Messies participatiu de la Fundado La 
Caixa, a Sevilla i enguany a Granada. 

Sergi Valls i ¡ové. Mestre especialista en 
música i director de cors. Ha estudiat 
direcció en els Cursos Internacionals de 
l'Orfeo Lleidatà i amb Manuel Cabero. 
Ha estât cap comarcal de les Terres de 
Ponent del SCIC i ha dirigit la Coral 
Infantil Brots d'll-lusió, d'Artesa de 
Segre, la Coral de la Universität de 
Lleida i la Coral Pontsicana de Ponts. 
Actualment pertany a la Comissió 
Tècnica de la Demarcado de les Terres 
de Lleida i a l'Equip Técnic de la FCEC i 
dirigeix ÍOrfeó Artesenc, d'Artesa de 
Segre. 
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Stuart Gutman. Es forma al Brighton 
Alexander Training Centre, Anglaterra 
(1991-1994). És llicenciat en Arts-
Teatre per la Universität Williams 
College, Massachusetts, EUA (1990). 
Es membre de TAPTAE (Associació de 
mestres de la Tècnica Alexander 
d'Espanya). Treballa com a mestre de la 
Tècnica Alexander des de l'any 1994. 
Es professor de la Tècnica Alexander al 
Conservatori de Música de Terrassa i a 
l'Institut del Teatre de Barcelona, i hatre-
ballat amb Alfred Cañamero a les dues 
ultimes edicions del "Curso de 
Dirección Coral de Andalucía" a les edi

cions d'Almeria 2003 i Granada 2004. 

Ménica Extremiana. Titulada en art 
dramàtic per la Real Escuela Superior 
de Madrid, ha treballat com a bailarina 
en diferents companyies espanyoles. 
Des del 1992 treballa amb La Sota de 
Bastos, companyia amb la quai ha dirigit 
les sèves prôpies creacions. En el 
terreny pédagogie, ha impartit cursos 
especialitzats en el moviment i la 
improvisado corporal i actualment tre
balla a l'Escola Área i a La Caldera i és la 
professora de técnica corporal 

Certificats 
Al final de cada un deis cursos es lliurarà 
als alumnes un certificat d'assistèneia en 
el quai constará el nivell assolit i el nom
bre d'hores de dedicado. Aquest certifi
cat tindrà efectes de reconeixement ofi
cial d'activitats de formado permanent 
adreçada al professorat, segons la nor
mativa del Departament d'Ensenya-
ment. Els alumnes que, pels motius que 
sigui, no hagin comptabilitzat un minim 
del 80 % del total d'hores del curs pen
dran el dret a obtenir el certificat. 

X I V Curs D e Direcció Cora l 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . Barcelona 

Aquest curs va adrecat a totes les per
sones majors de setze anys que vulguin 
iniciar-se en la direcció coral o que hi tin-
guin un mínim d'experiéncia i vulguin 
ampliar i/o millorar els seus coneixe-
ments, com ara directors de cors, sots-
directors, professors de música, mes-
tres especialistes de música de primaria 
i professors de secundaria, estudiants 
de magisteri musical o cantaires en 
general. Es requereix un nivell musical 
que permeti la lectura fluida de les parti-
tures del curs, les quals caldrá portar 
preparades per a dirigir-les i cantar-les. 

Especialitat 
El curs s'estructura dedicant els dos pri
mers caps de setmana al treball conjunt 
de tots els alumnes, en els nivells 
corresponents, i els dos darrers, al tre
ball dels grups en les especialitats de cor 
infantil i cor adult, per separat, aplicant 
els continguts del curs a I'opcio escolli-
da. 

Professorat 
Emilio de la Linde, Eva Martinez, 
Montserrat Meneses, Xavier Pastrana, 
Montserrat Roset i Xavier Sans, 

Elisenda Carrasco, especialista en cor 
infantil. 

Monica Extremiana, educació corporal. 

Continguts 

Técnica de direcció, pedagogia de l'as-
saig, técnica vocal aplicada al cor, sensi-
bilització auditiva i control de l'afinació, 
anàlisi de partitures, recerca de reper
tori, sensibilització rítmica, educació cor
poral, cant comú amb directors invitáis i 
altres activitats. 

I V Curs de Direcció Cora l 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . D e m a r c a c i ó de les Terres de Lleida 

25 defebrerdel 2006 
I I demarcdel2006 
18 de maredel 2006 
I d'abril del 2006 
22 d'abril del 2006 
6 de maigdel 2006 

AAquest curs va adregat a totes les per
sones majors de setze anys que vulguin 
iniciar-se en la direcció coral o que hi tin-
guin un mínim d'experiéncia i vulguin 
ampliar i/o millorar els seus coneixe-
ments, com ara directors de cors, sots-
directors, professors de música, mes-

tres especialistes de música de primaria 
i professors de secundaria, estudiants 
de magisteri musical o cantaires en 
general. Es requereix un nivell musical 
que permeti la lectura fluida de les parti
tures del curs, les quals caldrá portar 
preparades per a dirigir-les i cantar-les. 

Continguts 
Técnica del gest de direcció, pedagogia 
de l'assaig, anàlisi de partitures, tècnica 
vocal aplicada al cor, practiques indivi
duáis de direcció, recerca de repertori i 
educació de laveu. 

Professorat 
Enric Navas i Sergi Valls. Professors con
vidáis: Elisenda Carrasco (6/05/06) i 
Josep Lluís Guzman (dues tardes) 

Nivells 
A - Iniciació: per a tothom que s'inicia 
en el camp de la direcció coral. 
B - Nivell mitjà: per a tothom que ha 
cursat la iniciació i per als qui tinguin 
experiencia en direcció coral. 

X V I I I A u l a P e r m a n e n t de Direcció Cora l . 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . Joventuts Unides de La Sénia 

D'octubre a febrer, vuit sessions a con
cretar. 
Aquest curs va adrecat a totes les per
sones que vulguin iniciar-se en la direc
ció coral o que hi tinguin un mínim d'ex
periéncia: caps de corda, professors i 
especialistes de música, animadors de 
cant litúrgic, etc. Es requereix un nivell 
musical que permeti la lectura fluida de 
les partitures del curs, que caldrá portar 
preparades per a dirigir-les i cantar-les. 

Cors pilot: Coral Polifónica Joventuts 
Unides, 

Coral Infantil Joventuts Unides. 

Continguts 

Tècniques de direcció, pedagogia de l'as
saig, tècnica vocal aplicada al cor, sensi
bilització auditiva i control de l'afinació, 
anàlisi de partrtures, recerca de reperto
ri, pràctica amb cor pilot i altres activi
tats. 

Professorat 
Marta Badia, Ada Espelt, Raul Martìnez 
i Xavier Pastrana. 

Nivells 
A - Iniciació: per a tothom que s'inicia 
en el camp de la direcció coral. Es tre-
ballaran preferentment canons i partitu
res a dos i tres veus. 

B - Nivell mitjà: per a tothom que ha 
cursat la iniciació i per als qui tinguin 
experiencia en direcció coral. 
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I l Curs d e Direcció Cora l 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . Demarcac ió de G i rona 

I7dedesembre del 2005 
25 defebrerdel 2006 
I I de marc del 2006 
25 de marc del 2006 
22 d'abril del 2006 

Aquest curs va adrecat a totes les per
sones majors de setze anys que vulguin 
iniciar-se en la direcció coral o que hi tin-
guin un mínim d'experiéncia i vulguin 
ampliar i/o millorar els seus coneixe-
ments, com ara directors de cors, sots-
directors, professors de música, mes-

tres especialistes de música de primària 
i professors de secundaria, estudiants 
de magisteri musical o cantaires en 
general. Es requereix un nivell musical 
que permeti la lectura fluida de les parti-
tures del curs, les quals caldrà portar 
preparades per a dirigir-íes i cantar-les. 

Continguts 
Tècnica de direcció, tècnica aplicada, 
pedagogia i dimàmica d'assaig, anàlisi de 
partitures, tècnica vocal, Tècnica 
Alexander, tutoria de la Direcció, 
Concert de final de curs. 

I l Curs de Direcció Cora l 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . Demarcac ió de G i rona 

I7dedesembre del 2005 
25 defebrerdel 2006 
I I de marc del 2006 
25 de marc del 2006 
22 d'abril del 2006 

Aquest curs va adrecat a totes les per
sones majors de setze anys que vulguin 
iniciar-se en la direcció coral o que hi tin-
guin un mínim d'experiéncia i vulguin 
ampliar i/o millorar els seus coneixe-
ments, com ara directors de cors, sots-
diredors, professors de música, mes-

tres especialistes de música de primària 
i professors de secundaria, estudiants 
de magisteri musical o cantaires en 
general. Es requereix un nivell musical 
que permeti la lectura fluida de les parti
tures del curs, les quals caldrà portar 
preparades per a dirigir-les i cantar-les. 

Continguts 
Técnica de direcció, técnica aplicada, 
pedagogia i dimàmica d'assaig, anàlisi de 
partitures, técnica vocal, Tècnica 
Alexander, tutoria de la Direcció, 
Concert de final de curs. 

Professorat 
Alfred Cañamero, Rita Ferrer, Gemma 
Tatay, Stuart Gutman. 

Nivel Is 
A - Iniciado: per a tothom que s'inicia 
en el camp de la direcció coral. 
B - Nivell mitjà: per a tothom que ha 
cursat la iniciado i per als qui tinguin 
experiencia en direcció coral. 

Professorat 
Alfred Cañamero, Rita Ferrer, Gemma 
Tatay, Stuart Gutman. 

Nivells 
A - Iniciado: per a tothom que s'inicia 
en el camp de la direcció coral. 
B - Nivell mitjá: per a tothom que ha 
cursat la iniciado i per ais qui tinguin 
experiencia en direcció coral. 

Curs Super ior de Direccio Cora l 

Curs d'lniciacio a la Direccio O r q u e s t r a l per a d i rectors de cors 

Curs Super ior d e Tecniques A l e x a n d e r i H i n e r g a m e 
Si esteu interessats en algun d'aquests cursos, envieu un correu electronic a fcec@ fcec.info. 

41JORNADES INTERNACIÓN ALS DE CANT CORAL A BARCELONA 
El Festival es celebrarà a Barcelona del 2 
al 8 de juliol de 2006. 
Eis tallers tindran Hoc a la tarda, de 16 a 
19 h., eis dies 2, 3 ,4 , 5, 6 i 7 de juliol, i 
es preveu que hi participin un total de 
500 cantaires. 

Els cors participants oferiran un concert 
a PEsglésia Gôtica de "Santa Maria del 
Pi" durant eis dies de les jomades, aixi 
com alguns concerts en diferents pobla-
cions properes a Barcelona. 

El concert de cloenda del festival es rea-
litzarà al Palau de la Musica Catalana el 
dia 8 de juliol a la nit. 

Condicions de participaciô: 
Només podran participar persones 
amb un bon nivell musical que permeti 
la lectura fluida de les partitures, amb 
experiència com a cantaire, i que tinguin 
l'aval del seu director. 

Les butlletes d'inscripció hauran d'estar 
signades peí director i segellades per l'en-
titat a la qual pertanyi cada cantaire. 

L'organització es reserva el dret de 
denegar la inscripció si considera que el 
nivell de qualitat del cantaire no és sufi-
cient. 

L'organització és reserva el dret d'efec-
tuar proves de veu en cas de conside-
rar-ho necessari. 

Les inscripcions hauran de ser indivi
duáis, una butlleta per cantaire (podeu 
ferfotocópies) 

Es controlará rigorosament íassisténcia 
atotsels assaigs. 

Preu d'inscripció 
Sense allotjament 
40 €/persona Membres FCEC i 
artres federacions del MCC 
45 € / persona No membres 
(el preu inclou una entrada al concert 

de cloenda al Palau de la Música, però 
no inclou les partitures deis tallers que 
s'hauran de pagar a part) 
Amb allotjament 

265 € / persona Membres FCEC i 
altres federacions del MCC 
285€ / persona N o membres 
(el preu inclou Testada i mitja pensió (es-
morzar i dinar) des del dia 2 fins al dia 9 
de juliol i una entrada al concert de 
cloenda al Palau de la Música, però no 
inclou les partitures dels tallers que 
s'hauran de pagar a part) 

Al full d'inscripció hi hauran de constar 2 
tallers per ordre de preferencia, per 
poder tenir garantía d'una bona distribu-
ció de les veus. Sempre que sigui possi
ble respectarem la primera opció. 
Signant el formulari d'inscripció, els can
taires participants accepten que els drets 
del festival "Jornades Internacionals de 
Cant Coral" pertanyen a la Federado 
Catalana d'Entrtats Coráis. 
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Tallers 

Taller A 
(per veus mixtes) 
CANTIC DELS CANTICS 
Josep Lluis Guzman (n. 1954) 
Estrena, especialment 
escrita pel festival. 
Director 
XAVIER PUIG (CAT) 
Nascut a Cervera, comenca eis seus estudls musicals al 
Conservatori Municipal d'aquesta ciutat, i posteriorment al de 
Badalona. S"inicia en la direcció coral amb J. Prats, J. Duíjck, L. 
Heltay, P. Cao i E. Ericson i s'introdueix en la direcció orquestral 
amb S. Mas. Entre 1999 i 2002 estudia direcció orquestral a la 
Universität für Musik de Viena amb L. Hager i direcció coral 
amb G. Theuring i H. Arman. El 2002 guanya la plaga de 
Director Assistent de la JONDE i el 2003 la de Director 
Assistent de l'OBC. Actualment és director titular del Cor de 
Cambra de TAuditori "Enric Granados" de Lleida, de la Coral 
Ginesta de Cervera, i de la companyia d'opera de cambra 
l'Opera de tres rais. Ha estat director convidat per diferents 
orquestres de prestigi internacional. Ha estat professor dels 
cursos de direcció de la FCEC i de la FESTCAT Actualment és 
professor de Direcció d'Orquestra Secundaria a l'ESMUC. 

Taller B 
(per veus mixtes) 
MÚSICA DELS 
PÁÍSOS BALTICS 

Director 
RAUL TALMAR (EE) 
Nascut l'any 1959, graduât per la Tallinn Music Academy ( 1982) 
ha estat lligat al cor mixt Noorus des de l'any 1977- primer 
com a cantaire, I des de 1991 en endavant, com a director. 
Raul Talmar ha dirigit un gran nombre de corals (Male Choir of 
Tallinn Technical University, Mattone chamber choir, Russian 
Choral Capella, KYL Male Choir in Helsinki); ha estat entre els 
directors de festivals de canço juvenils, I ha estat director ariistic 
dels festivals internacionals de cant coral "Tallinn 1997" I "Tallinn 
2001". 

Actualment, Raul Talmar és director del cor mixt Noorus, del 
Female Choir of Tallinn Technical University, y del Leelo Girls 
Choir of Estonian Female Song Society. També és el president 
de la Estonian Mixed Choirs Association. 

Taller C 
(per veus mixtes) 
MÚSICA CORAL 
ARGENTINA 

Director 
NESTOR ANDRENACCI (ARG) 
Nascut a Bahía Blanca l'any 1951, dirigeix cors des de 1970. Ha 
créât i/o dirigit diversos cors, entre els quais el Conjunto Vocal 
de Cámara de la Municipalidad de Qui/mes, i el Coro del 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Actualment dirigeix 
el GCC-Grupo de Canto Coral, el Coro 7r//ce (de la Direcció 
General del Llibre I Promoció de la Lectura del Govern de la 
Ciutat de Buenos Aires), el Coro del Banco de la Nación 
Argentina, i el Coro del 99. Es codirector del Orfeón de 
Buenos Aires, cor d'oratoris. Treballa com a docent de direcció 
coral, ha actuat també com a director convidat, ha impartit 
cursos i ha format part de jurats a I' Argentina i a l'estranger. 

Taller D 
(per veus mixtes) 
MÚSICA ROMÁNTICA 
Réquiem de Brahms 
(extractes) i altres 

Directora 
EVA KOLLÁR (HU) 
Es doctora en l'Académia de Música Liszt Ferenc de Budapest. 
Des de 1997 dirigeix el departament per la formació de 
Professors de música y de direcció coral d'aquesta Universität. 
Ha participât en nombrases ocasions en cursos de 
perfeccionament, conferencies sobre el mètode d'ensenyament 
musical a Hongria, en cursos de direcció coral, i com a jurât en 
concursos de coráis tant en el seu país corn a l'estranger. Ha 
estat la directora del cor "Eurochor-Agec" a Budapest, essent 
responsable de Taller a Marktoberdorf i durant el festival "La 
semaine européenne des Cantates" a Veszprém. Es presidenta 
del "Conseil Artistique de la Société de Choeurs", vice-
presidenta de la "Société Kodály Hongroise", membre de la 
Comissió musical de AGEC i consellera a la Comissió europea 
de Cant Coral. L'any 1994 obté el premi Liszt Ferenc concedit 
per Testât hongarès. 

T r o b a r e u 

i n f o r m a c i ó 

sobre la inscripció 

i l a B u t l l e t a , 

a la pàgina web: 

w w w . f c e c . i n f o 
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BAGES BERGUEDÀ 

El dia 10 de juliol, els integrants de les corals que formen la demarcado Bages-Berguedà ens vam reunir a Balsareny per 

homenatjar els mestres directors Josep Maria Descarga, Joan Bajona, Ramon Noguera i Pere Diez, tots persones de gran 

prestigi dins el nostre món del cant coral. Va ser, abans que res, un acte d'agráiment per la feina que han fet com a precursors 

del moviment coral i associatiu a la nostra demarcació. 

L'acte va comencar amb una missa, interpretada pels 

cantaires assistents i dirigida pels homenatjats. El mestre 

Josep Maria Descarga ens va adelitar cantant un coral de 

Bach que va fer emocionar a tots els assistents. A 

continuado, vam celebrar el dinar de germanor que 

havien preparat els bons companys de la Coral Sant 

Esteve, de Balsareny. Des d'aquestes ratlles, un «visca» per 

a ells. 

A les sis de la tarda es va efectuar el concert de cant coral. 

Cada formació va cantar una canço i, després, totes juntes 

van interpretar quatre peces de cant comû. Per arrodonir 

la festa es va lliurar a cadascun dels quatre directors una 

placa commemorativa de la diada. 

Moites gracies, Josep Maria, Joan, Ramon i Pere, pel 

vostre tre ball! 

Carme Quintana i Tort 

Delegada 

Entre concert i concert, va bé una bona 

i dolca felici tac io 

Els quatre mestres, emocionats, reben un obsequi 
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X X V I Festival In ternacional 

d e C a n t Cora l Cata lunya 

C e n t r e 
La Capella de Mùsica Burés i la 
Polifònica de Puig-reig hem organitzat 
una altra edició del Festival Internacional 
de Cant Coral Catalunya Centre, i nova-
ment podem expressar la satisfaccio 
d'haver complert eis nostres objectius. 

L'organització del Festival és una tasca 
en la qual s'ha de treballar tot l'any a fi 
que la setmana en què es presenten eis 
concerts tot rutili i vagi a l'hora. 

Les dificultats per a fer venir quatre 
corals estrangeres són cada vegada mes 
perceptibles. Les relacions amb països 
de fora de la Unió Europea -dels quais 
provenen la majoria de formacions- son 
mes complexes cada any i requereixen 
moites hores de feina, de manera que 
eis e-mails que van amunt i avall es 
compten percentenars. 

Tot i la selecció prèvia, que s'efectua a 
partir de les referències consignades en 
eis curriculums i mitjançant l'audició d'en-
registraments, la qualitat de les corals 
participants sempre és una incògnita, 
perquè hi ha molts éléments que poden 
haver transformat profundament una 
coral en molt poc temps. 

El cartell del Festival anunciava la presè-
ncia del Grupo Vocal Leo, de l'Havana 
(Cuba), el Cor de Cambra de la 
Universität de Brest (Bielorussia), el Cor 
Belcanto, de Belgrad (Serbia i 
Montenegro), el Coro Polifònico de 
Almada (Portugal), i la Capella de 
Musica Burés i la Polifònica de Puig-reig, 
totes dues de Catalunya. 

Podem assegurar que les quatre corals 
internacionals convocades enguany van 
respondre plenament a les expectati
ves; i, aixî, el Festival va aconseguir reu
nir estils diversos mantenint en tots eis 
casos un nivell qualitatiu excellent. 

La coral cubana era l'aposta mes segura: 
la coneixîem de la seva participació en 
l'edició del 2003, és professional i la 
mùsica que fa és coneguda; d'altra ban
da, les coreografîes que acompanyen 
moites de les sèves interpretacions van 
entusiasmar el public que omplia el nos
tre local. 

L'altra coral hostatjada al nostre pöble, 
el Coro Polifònico de Almada (Portu

gal), és la que havia desvetllat menys 
expectació, segurament a causa de la 
relativa proximitat geogràfica i de l'afini-
tat cultural respecte ais nostres paràme-
tres; amb tot i això i a pesar d'actuar 
mancada d'efectius, fou la sorpresa posi
tiva del programa: va oferir un bon con
cert i ha deixat per al record i l'anecdo-
tari del Festival, una cangó molt originai 
en qué els cantaires imiten els sons de la 
selva amazónica d'una manera sorpre-
nent. 

L'actuació del cor universitari de 
Bielorussia, seguint la linia de molts con-
junts de l'antiga Unió Soviètica, va ser 
presidida per la potencia i la tècnica apli-
cades a una bona selecció de cangons 
de la cultura propia, i es va arrodonir 
amb les intervencions d'una solista de 
grans recursos. 

Per finalitzar els concerts individuáis, va 
actuar la coral serbia, formada per can
taires molt joves que van fer una autè
ntica exhibido al voltant de les cangons 
tradicionals del seu país. L'estil tan pecu
liar de cantar-les -a un ritme molt acce
lerai- evocava el d'altres corals d'aque-
lles contrades que van participar en les 
primeres edicions del Festival i que ens 
han deixat molt bon record. 

En el concert de cloenda, a mes de les 
corals esmentades, també hi van partici
par la coral amfitriona, la Capella de 
Música Burés, i la coral femenina de 
SantVicengde Castellet, Eumélia. 

Tots els concerts es van fer al Casino 
Burés de Castellbell i el Vilar, i, seguint el 
costum acreditat durant els vint-i-sis 
anys de trajectòria del Festival, van teñir 
l ' opor tuna r e p e t i d o al Pavelló 
Poliesportiu de Puig-reig. 

Fins aquí arriba la crònica de la parí musi
cal; tanmateix, com segurament supo-

seu, el Festival présenta moites altres 
facetes, potser amagades per al public 
perô prou significatives i que sens dubte 
formen part de la seva essència. 

El nostre Festival té unes peculiaritats 
cada cop mes dificils de trobar en un 
mon que es fa mes i mes complex, 
dominât per tècnics i professionals i 
arreu del quai proliferen festivals de tota 
mena que solen disposar de pressupos-
tos generosos, avalats per l'Administra-
ciô o per grans empreses, i que tiren 
endavant funcionaris o bé professionals 
experts en la gestiô de grans esdeveni-
ments. 

El nostre Festival, en canvi, es construeix 
sobre la bona voluntat de persones que 
treballen de manera totalment aftruista i 
assumint responsabilitats i patint la pres-
siô d'haver de fer front a unes despeses 
importants sensé la seguretat que siguin 
cobertes i a una organitzaciô força com-
plexa i prolongada (la coral cubana, per 
exemple, va estar-se deu dies entre 
nosaltres). "lots aquests factors confluei-
xen en el marc d'una societat que a 
mesura que va progressant fa que les 
persones siguin mes independents i per 
tant mes individualistes i menys propen
ses a participar voluntàriament en esde-
veniments d'aquest caire. Tôt i aixî, cal 
dir que estem molt contents perquè, un 
artre any, tots els cantaires estrangers 
han estât allotjats en famîlia i l'espeht de 
convivència entre cultures ha continuât 
ben viu; novament, el nostre poble ha 
donat una lliçô d'humanrtat. 

Finalment, després d'haver contemplât 
la cara d'agraïment dels cantaires a l'hora 
de l'adéu i amb la satisfacciô d'haver tor-
nat a compartir experiències humanes 
dificils d'expiicar, us convoquem per a 
l'any que ve a la 27a. ediciô del Festival. 

www.capellabures.com 
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N o r a n t è aniversari de la 

Capel la d e Música Burés 

Bares 
El dissabte 2 de juliol del 2005 va tenir 

Hoc el concert commemoratiu del 

norantè aniversari de la Capella de 

Música Burés. 

El format del concert era força espec

tacular: hi participaven tres coráis, for-

mades per uns setanta-cinc cantaires, i 

les acompanyava una orquestra de 

setze instrumentistes. Aquesta és una 

fórmula que permet abordar reperto-

ris mes ambiciosos i élaborais i que es 

va imposant gradualment en l'àmbrt del 

cant coral. 

El programa del concert, dividit en 

dues parts, l'integraven exclusivament 

obres de W.A. Mozart. En la primera 

Impromptu, de Barcelona, i la Capella 

de Música Burés, de Castellbell i el 

Vilar, i l'Orquestra de Cambra I 

Dilettanti, de Barcelona, sota la direc-

ció de Daniel Antoli, que també és el 

titular de totes tres coráis i de l'orques-

tra (veure página 23, demarcació del 

Maresme). 

L'assisténcia de public s'ha de qualificar 

de força satisfactoria; cal subratllar la 

presencia de représentants de l'Ajunta-

ment i de la presidenta de la FCEC, 

Montserrat Cadevall. 

Eis actes commemoratius deis noranta 

anys, eis va encetar el président de la 

Capella de Música Burés, Josep Torras, 

que va dedicar el seu diseurs a desta

car eis trets ¡dentitaris mes importants 

de l'entitat, eis quais l'han acompanya-

da en tota la seva trajectória i l¡ han 

permès d'arribar fins avui. Aquests trets 

¡dentitaris, que l'han dotada d'una forta 

Personalität, eis va resumir en tres: l'e-

xigèneia, perqué l'entitat sempre ha 

estât impulsada per unes inquietuds 

cipació de moites persones que, sem

pre de manera desinteressada, han 

assumit la responsabilitat de dirigir l'en

titat, i per aquest motiu vam creure de 

justicia expressar un senzill reconeixe-

ment a tots els col-laboradors que han 

format part de la Junta Directiva en 

una època o una altra. Aquest acte de 

gratitud va exigir una notable feina 

prèvia de recerca, encaminada a no 

ometre cap de les moltíssimes perso

nes que al llarg d'aquestes nou décades 

hi han esmerçat feina i abnegado. 

El résultat final de les gestions va ser la 

tramesa de prop de cinquanta cartes 

d'invitació ais intégrants de les successi

ves juntes directives. En acabar el con

cert, tots van ser convocáis a pujar a 

l'escenari, on van ser obsequiáis amb 

un record d'aquest aniversari. 

L'últim esment fou per a la senyora 

Maria Gibert, que, després d'haver can-

tat a la coral durant trenta-quatre anys, 

va ser objecte d'un reconeixement tan 

emotiu com merescut. 

Acabat el concert, public i cantaires van 

compartir cava i gaietés. 

Capella de Música Burés 

www.capellabures.com 

C o r A r t e s e n c d 'Ar tés 25 

anys 
El Cor Artesenc es va formar amb 

t v 

~?tWf VÌE»-

ARTESENC 

Fa 90 anys... eis cantaires eren uns altres. Ara estarien contents 

part, l'orquestra tota sola va tocar un 
divertimento mozartià i, tôt seguit, les 
très corals i l'orquestra van oferir très 
peces: Laudate Dominum, Ave verum 
corpus i Sancta Maria, Mater De/. La 
segona part l'ocupava la interpretaciô 
de la Missa brevis en sol major, KV 49. 

El concert, en el quai també van inter
venir quatre solistes vocals, va ser pro-
tagonitzat per la Coral L'Amistat, de 
Premià de Mar, el Cor de Cambra 

que han anat més enllà de les d'una 
coral estàndard; la innovació, per la 
qual en tot moment ha fet un esforc 
per adaptar-se a la realitat canviant del 
cant coral, i alhora ha promogut la 
renovació constant de persones, i la 
constancia, imprescindible per a per-
viure tants anys sense rebaixar mai l'e-
xigència de qualitat. 

Perqué una entitat aconsegueixi arribar 

a fer noranta anys, cal l'esforg i la parti-

motiu de la Festa Major d' Artés de I' 
any 1980 per voluntat expressa del 
Bisbat de Vie. Es pot dir que va recollir 
el relleu del que havia estat la Capella 
de Mùsica d' Artés, que durant cin
quanta anys gairebé ininterromputs 
havia cantat a I' església sota la direcció 
de Mn. Lluis Canyellas i Bonet. De fet, 
molts dels cantaires de la Capella ara 
ho són també del Cor Artesenc. El 
Cor Artesenc, dirigit per Mn. Pere 
Soldevila i Plans, el formen una qua
rantena de persones, d' edats molt 
variades. El que uneix persones tan 
diverses són les ganes de cantar bé, es 

a q u a t r e v e u s 

http://www.capellabures.com
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valora sobretot I' entusiasme i la senzi-

llesa, que permeten de crear un bon 

clima de grup i que, alhora, porten 

altres persones a voler participar del 

goig del cant. 

A mes del concert de Nadal, que des 

de I' any 1981 es fa cada any per Sant 

Esteve a Artes, el Cor ha participât en 

eis cants de moites parròquies del 

Bisbat de Vie, a la Missa Crismal ( 1987, 

1991 i 1995), i amb motiu de I1 onze 

centenari de la restauració del bisbat. 

Pel setembre de I1 any 1986 va fer un 

intercanvi cultural amb el Kirchenchor 

Cacilia de Königswinter (Alemanya). 

Pel maig de 1987 va participar en la 

"Rassegna Polifonica Internazionale 

Città di Priverno" (Italia), pel Nadal del 

mateix any presenta la Clavellina 

Nadalenca, de Francese Blancher amb 

Caries Casas i Jordi Fàbregas. 

Pel Nadal de 1988 va organitzar i parti

cipar en el Concert del Poema simfòni-

co-coral "Nadal", obra de Möns. 

Valenti Miserachs conjuntament amb 

eis "Cantori Materani" i ¡"'Orquestra 

simfònica Lucana" (de Matera-ltàlia), 

amb la coHaboració també de músics 

de I' escola "TL. da Victoria" (Roma). 

L' obra es va interpretar a Artés, Prats 

de Rei, Manresa, Igualada i Vie. 

L' agost de 1989, va portar a terme 

una gira per diverses ciutats de 

Iugoslavia, invitats pel "Cor Pélagie" de 

Banja Luka. 

El 1990, amb motiu del desè avversa

ri, estrena I' "Esclat Berguedà", fantasia 

coral sobre la Patum de Berga, com

posta expressament per Möns. Valenti 

Miserachs. 

El Nadal de 1991, interpreta l'EscIat 

Berguedà i la "Suite Manresana" con

juntament amb la Coral Eswèrtia (Man-

resa) i l'Orquestra Simfònica de l'Escola 

de Música T L. da Victoria de Roma. 

Pel setembre de 1992, estada per 

segona vegada a Kònigswinter (Ale

manya). 

U any 1994 va viatjar a Roma per par

ticipar a í audiencia papal i a la missa 

que el mateix Sant Pare va celebrar a la 

basilica de Santa Maria la Major, en la 

solemnitat de la Purissima, interprétant 

a I' ofertori el "Tota pulchra" de Pau 

Casals. També va oferir diversos con

certs acompanyats a T orgue per 

Mons. Valenti Miserachs. 

L' any 1995 estrena el musical "I l lu

sions", un recull de cançons de peHícu-

les com West Side Story, Dr. Zhivago, 

la coreografia va anar a carree del Sr. 

Antoni Garcia (de Sabadell), se'n van 

fer 21 representacions per diferents 

comarques de Catalunya. 

Durant I' any 1996, presenta la prime

ra mostra de cants per a la liturgia de 

Mons. Valenti Miserachs i Mn. Josep 

Ruaix, al Palau Episcopal de Vie; i al 

mes d'agost viatjà a Paris on va partici

par en una missa i concert a I' església 

dels Pares Claretians. 

L' any 1998, estrena el musical "El so 

de la música", de Richard Rodgers, con

jun tament amb la Cora l N o v a 

Harmonía (de Salient), del quai se'n 

van fer 21 representacions. 

L' any 2000, interpreta la mateixa obra 

"El so de la música" en versió teatral. 

Celebra els vint anys de I' entitat, con

cert d'aniversari i viatge a Menorca 

amb motiu de l'efemèride amb con

certs a Ciutadella i Sant Lluís. 

Amb motiu del primer centenari de la 

mort de Mn. Cinto Verdaguer, I' any 

2002 realitzà diferents concerts amb 

cançons i poèmes de temàtica verda-

gueriana. Dins al mateix any homenatjà 

a Mn. Lluís Canyellas en els 25 anys de 

la seva mort, mestre fundador de l'an-

tiga Capella de Musica d 'Artés. 

Any 2004, estrenà el musical "Mary 

Poppins". 

Homenatjà al Sr. Francese Blancher 

(Creu de Sant Jordi) amb motiu del 

I er. aniversari de la seva mort. 

S' han fet molts concerts amb la col-la-

boració de mósics tan coneguts com 

en Caries Casas i Jordi Fàbregas. S' han 

fet nombrosos concerts de polifonia 

religiosa per la Quaresma, en els que s' 

ha inclòs, entre d' altres obres, els "Res-

ponsoris" de Setmana Santa de Narcis 

Casanovas (monjo de Montserrat del 

segle XVIII), i també de cançons popu-

lars catalanes. 

A més, hem participât en moites festes 

majors, casaments, inauguracions i 

altres festes civiques de les comarques 

del Bages, Berguedà i Solsonès, aixî 

com de d' altres poblacions de 

Catalunya. Ha coflaborat molt activa-

ment en actes populars de la mateixa 

vila d'Artés. 

Activitats 

Durant aquest any s'han portât a terme 

un seguit d'activitats i concerts amb dife

rents formacions i grups que durant els 

25 anys en "algun moment o altre" 

han acompanyat o han coHaborat amb 

la nostra coral. 

L'acte central d'aquest aniversari és el 

diumenge dia 20 de novembre amb 

l'estrena del concert del 25è. aniversari 

a la ciutat de Vie, a l'església de Sant 

Domènec, a les 6 de la tarda. 

Com a cloenda d'aquest any d'aniver

sari, el cor farà un viatge a Roma 

durant la primera setmana de desem-

bre. 

A par t i r de l 'estrena ni ha previstos una serie de concer ts a d i ferents poblacions: 

26/1 1/05 C o n c e r t a l'església parroquia l de Berga, a les 10 de la nit . 

8 /12/05 Missa a l'església de Santa M a La Major de Roma. 

10/12/05 C o n c e r t a l'església de Mon tse r ra t de Roma. 

26/12/05 C o n c e r t de Nadal a Cal Sitges, A r tés a 2/4 de 7 de la ta rda. 

1/1/06 C o n c e r t a l'església parroquia l d 'Avinyó, a les 6 de la tarda. 

7/1/06 C o n c e r t a l'església parroquia l de Moiá , a les 6 de la ta rda. 

8/1 /06 C o n c e r t al Santuari de Rocaprevera (Torel ló) , a les 6 de la tarda. 

12/2/06 Missa, amb peces del conce r t incloses, al Cambr i l del Mones t i r de Mon tse r ra t , 

a la I del migdia. 

aquatreveus 
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DEMARCACIO DEL BAIX LLOBREGAT 

Aplec d e Corals del Baix 

L lobregat 
Aquest 2005, PAplec que es fa any rere 

any des de 1977, s'ha célébrât a 

Castelldefels el 23 d'octubre, dins dels 

actes de celebraciô del 25è aniversarl 

de la Coral Margallô. 

Amb un dia que es llevà amb 

climatologia insegura, la mogu-

da va començar a les 10 del 

matí amb l'esmorzar al pati de 

l'Institut Les Marines, que ens 

van prestar amablement. El 

regidor de Cultura de la ciutat 

va donar la benvinguda. 

A continuado, unes dues-

centes persones membres de 

diverses corals, vam anar a fer 

un tomb al Mac de la zona de 

Les Marines. Carme Cornet, 

biologa, i Eladi Gandia -tots 

dos cantaires de la Coral 

Margalló- van explicar el per

qué de tot plegat: aigua, plan

tes, arbres, aus... i també eis 

edificis de la Universität 

Politècnica de Catalunya, situa

da en aquesta zona, fets amb 

criteris d'estalvi d'energia. 

Tots dos responien les pregun

tes de to thom i, en un 

moment donat, algú fent 

broma va engegar: El, quins 

son aquests ocellots tan gros-

sos i que fan tant de soroll? I 

l'Eladi, l'ornitòleg, que com a 

bon baix que és té sempre la ironia a 

punt, va respondre: Son Ibèries! 

Després d'una hora de caminada, ens 
vam distribuir entre tres places de la 
vila, on havien de cantar tres corals en 
cada una. Sabem que el carrer no és 
l'espai que millor sona, però tenim l'ex-
periència d'altres Aplecs en diferents 
localitats, que a la gent que passa li agra
da, s'assabenta que hi ha l'Aplec, i molts 
vénen a la tarda a sentir el concert. El 
problema, aquesta vegada, era la por a 
la pluja. Ens va estar amenaçant tot el 
matí, però al final fins i tot va sortir el 
sol. Les corals que van participar en 
aquests concerts son: Columba de 
Santa Colonna de Cervello, l'Esclat de 

Vallirana, La Vali de Sant Climent de 

Llobregat, La Perdiu del Papiol, la de 

l'Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de 

Llobregat, Ferran Sors de Sant Andreu 

de la Barca i Renaixença, Pedrés 

Blanques, Ressò de Sant Boi de 

Llobregat. 

La Carme i l'Eladi pensen quina en dirán a continuado 

El dinar per a 270 persones al menja-

dor del CEIP Can Roca, va ser 

esplèndid i bonissim, igual que ho havia 

estât l'esmorzar. 

A continuació hi va haver un temps per 
assajar els ternes del concert, i perquè 
anessin arribant algunes corals que 
només van venir a la tarda i, finalment, 
el concert de cloenda a la Sala 
Margarida Xirgu, piena de gom a gom. 
L'alcalde va obrir l'acte i va responsabi-
litzar les corals que havien cantat tan bé 
al matî del fet que no hagués plogut. 

El concert el van fer très grups de 

corals, que cantaven conjuntament: La 

Perdiu del Papiol i la Coral de l'Ateneu 

Santfeliuenc; l'Orfeó Vicentí de Sant 

Vicenç dels Horts, les corals Ferran 

Sors de Sant Andreu de la Barca, 

Montau de Bègues i Margalló de 

Castelldefels; les corals La Vall de Sant 

Climent, Columba de Santa Coloma de 

Cervel ló i L'Esclat de 

Vallirana. 

Hi havia représentants d'al

tres corals que no van can

tar perô ens van voler 

acompanyar al llarg del dia: 

Ars Nova de Martorell, 

Auria de Cornelia, Sant 

Esteve de Sant Esteve 

Sesrovires i Unió Coral de 

Sant Feliu de Llobregat, 

així com un cantaire del 

C o r D r a s s a n e s de 

Barcelona. 

Es va fer també el concert 

final del Taller de Gospel 

del Baix Llobregat, al quai 

hi han participât 70 cantai

res de corals de la comar

ca. El résultat va ser espec

tacular. 

Finalment, tots els cantai

res que hi havia a la sala, 

junts, vam cantar El cava

lier enamorat i Muntanyes 

del Canlgó, acompanyats 

de la Banda Simfônica de 

Castelldefels, entitat que 

encara no té un any de 

vida i que coHabora amb 

la Coral Margalló amb molta frequèn-

cia. 

Durant el concert, hi havia a la sala l'ex-
posició d'aniversari de la Coral 
Margalló, que moites persones partici
pants van poder contemplar. 

Els régals a les corals i els parlaments de 
rigor, van tancar un dia que feia molt de 
temps que preparàvem i que va sortir 
ben rodó. Gracies a tots els que hi 
éreu! 

Coral Margalló 

Castelldefels 

aquatreveus 



DEMARCACIO DEL BARCELONÉS 

2 3 a S e t m a n a d e C a n t Cora l a l 'Hospitalet d e L lobregat 

Oberta a coráis amb projectes Intéressants i posslbllltat de participar en un deis concerts programáis durant la darrera 

SETMANA de maig 2006 a la Sala Barradas de L'Hospitalet. 

Si esteu intéressais a participar-hi, envieu propostes per e-mail a: rocovila@terra.es 

Per informado: Jesús Rocosa (Coral Xalesta). Tel. 933 376 322 

Pere Riera (Coral Heura). Tel. 933 376 184 

Vicenç Adrubau (Coral Elisard Sala). Tel. 933 375 457 

ra, Lemigrant o Els 
segadors. 

El dia 3 vam oferir un 
c o n c e r t a l a 
U n i v e r s i d a d de l 
Aconcagua, organit-
zat peí Casal Cátala 
de Mendoza i PAgru-
p a c i ó n M o n t -
serratina. Aquest con
cert va ser declarat 
d'interés cultural peí 
govern de Mendoza. 
Extraordináriament ben rebuts pels 
membres del Casal Cátala, várem visitar 
la ciutat i també ens vam acostar ais 
Andes, fms al Mirador del Aconcagua i el 
Puente del Inca. 

La Canticela gaudint d'un paisatge insòlit 

argentins que ens havien visitât a 
Catalunya per última vegada durant la 
tardor del 2004. Várem ser objecte 
d'una acollida molt especial al nou Casal 
Cátala de Santa Fe. 

Gira de la Coral Canti
cela per l'Argentina 
Aquest agost del 2005 s'ha matenalitzat 
un veli somni de la Coral Canticela: fer 
una gira de concerts per l'Argentina. Un 
seguii de factors afavorien la idea: la Mar
ga amistat entre el nostre diredor, 
Gabriel Miralies, i mestres argentins des
tacáis, com Mario Zepa i Héctor Nardi; 
Testada entre nosaltres, des de Tany 
1994, de cors dirigits per aquests 
músics, com el Coro de la Universidad 
Católica de Santa Fe, el Coro Polifónico 
de Nogoyá, el Coro del Sur, el Coro 
Pau Casais, el Coro Anselm Clavé, de 
Rosario; la col-laboració profitosa des 
de fa anys amb la Generalität de 
Catalunya, etc.; tot plegat hafet possible 
aquesta iniciativad'intercanvi coral. 

Durant tot el curs 2004-2005 vam pre
parar el repertori que hi semblava mes 
adéquat: una antologia de la música 
coral catalana des del segle XII fins als 
nostres dies, passant per la canco popu
lar, la sardana, etc. Vam disposar, dones, 
tots eis éléments oportuns, incloent-hi 
una breu presentado de cada obra que 
la situava en el conjunt de la historia i la 
música de Catalunya. 

Havert arribat a Buenos Aires el 30 de 
juliol al vespre, vam recorrer el centre 
d'aquesta gran capital i vam visitar eis 
barris de San Telmo, de la Boca i del 
Tigre. Vam oferir el primer concert el 
dilluns dia I d'agost a l'emblemàtica sala 
Margarita Xirgu del Centre Cátala local 
molt significatiu en eis anys quaranta i 
cinquanta per a la cultura catalana de 
Texili. Allí, juntament amb la comunitat 
catalana, ens va donar la benvinguda el 
Coro Municipal de Brandsen, dirigit pel 
mestre Maximilino Mancuso, que va 
interpretar obres argentines. El public, 
majoritàriament d'ascendència catalana, 
va demostrar gran Sensibilität, sobretot 
en sentir obres com El cant de la senye-

El dia 5 vam ser rebuts pel Centre 
Cátala de Rosario, el président del quan 
ens guià per tota la ciutat. Vam recorrer 
la rambla de Catalunya, a la riba del 
Paraná, vam visitar el monument a Pau 
Casais i el Monumento a la Bandera... Al 
vespre, durant el concert célébrât a la 
Sala Pau Casais del Centre Cátala, vam 
retrobar el mestre Mario Zepa i amics 
que havien conviscut amb nosaltres 
força anys enrere. 

El 6 d'agost vam dirigir-nos a Nogoyá, 
tot travessant el majestuós Paraná, per 
participar en una trabada de coráis en 
qué se celebrava el vint-i-cinquè avver
sari del Coro Polifónico Municipal de 
Nogoyá. Vam ser rebuts a PAjuntament 
per l'alcalde de la ciutat. 

L'endemà, dia 7 d'agost, vam anar a 
Santa Fe per prendre part en el XIX 
Festival Coral de la Universidad Católica 
de Santa Fe, a la Casa de España. Hi par-
ticipárem juntament amb el Coro de la 
Universidad Católica de Sarta Fe, dirigit 
per Héctor Nardi, i el Coro de Cámara 
de la mateixa ciutat. Aquest concert ens 
va permetre de retrobar els amics 

El 8 d'agost ens desplaçàvem a Rafaela 
per participar en PEncuentro Coral 
Iberoamericano, organitzat per la muni-
cipalitatde Rafaela, la Fundación Frutero 
i la Casa de España. Va ser un concert 
molt reeixit en qué també intervingue-
ren el Coro de la Universidad Católica 
de Santa Fe i el Coro Polifónico de 
Rafaela. 

El dia 9 vam iniciar el viatge vers Iguacú. 
La visita a aqüestes impressionants cas-
cades va ser un descans per a les nos-
tres veus. Deixàvem cantar Paigua!... El 
dia I I , ja de tornada, vam contemplar 
les ruines de la missió jesuítica de San 
Ignacio Mini. Després, cap a Salta, a mes 
de 1.700 quilómetres, el darrer punt 
del viatge. El dia 12, tot just d'arribar-hi, 
vam oferir Púltim concert de la nostra 
gira, corresponent a una invitació molt 
especial de la Facultad de Música de la 
Universidad Católica de Salta i del mes
tre Jorge Lezh. 

El dia 15 d'agost vam iniciar el retom cap 
a Barcelona havent culminât una expe
riencia molt satisfactoria per a tots els 
intégrants de la Coral Canticela. 

aquatreveus 
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DEMARCACIO DE LES COMARQUES DE GIRONA 

X I aplec d e les C o m a r q u e s 

de G i r o n a 
El passat dia 23 d'octubre a Cassá de la 
Selva tingué lloc el XI Aplec de la 
Demarcado de les Comarques de 
Girona. 

segona part estava reservada ais 200 
cantaires que sota la direcció de 
Gemma Tatay interpretaren el cant 
comú. 

Una magnifica vetllada que va servir per 
a retrobar-nos, renovar l'amistat i fer 

cos ta t ais 
c o m p a n y s 
de la coral 
Bell Ressô, 
que reberen 
al final de 
l 'acte una 
p l a c a e n 
recone i xe -
ment a la 
tasca reali
zada durant 
tots aquests 
anys. 

La primera part del concert van ser 
diverses obres a capel-la, i la coral va 
mostrar la maduresa i solidesa adquirida 
al llarg d'aquests 25 anys. 

La segona part fou el Requiem de G. 
Fauré, interprétât juntament amb 
l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i 
Torganista Pere Puig. L'obra fou inter
pretada brillantment, i es 

comunica al public de manera mofe 
fidel la fina Sensibilität de Fauré, espe-
cialment en el darrer moviment "in para-
disum", on les sopranos foren excel
lents. 

Actuaren de solistes Gemma Coma-
Alabert, Xavier Oliver i Francesc Petit, 
tots sota la direcció d'Angels Alabert. 

La Coral Bell Ressô de Cassa, que ha 
célébrât aquest any el seu XXV avver
sari, va invitar a totes les coráis de la 
demarcado celebrar l'aplec a casa seva. 
Ens hi vam reunir uns 200 cantaires que 
a la vegada de celebrar l'aplec, vam fer 
costat als companys de Cassa. 

El dia 23, a partir de les 9,30 ens espera
va al Pavelló pouvaient un bon esmorzar. 

A les 10,30 començava l'assaig del cant 
comú amb totes les coráis amb les 
o b r e s C a n ç o de Tave rna , la 
Raimundeta i Ngai Wie. Cap a les 
12,30 la colla gegantera de Cassa, ens 
va oferir unes danses que foren las deli
cies deis assistents. 

A les 2.30 l'arrossada estava apunt .La 
perfecta organització deis cantaires de 
Cassa permeté una distribuera ràpida i 
ordenada de la vianda. La sobretaula 
fou llarga, animada i amb bona com-
panyonia . La Montse Casanova amb el 
seu acordiô diatônic l'arrodoni amb 
unes peces que foren molt ben rebu-
des i aplaudides. 

Per fi, a les 5 de la tarda el CONCERT 
En Josep M a Marti fou el presentador. A 
la primera part, la coral infantil de Cassa 
l'Esclop amb el grup Burmen Flash ens 
sorprengueren amb un dinàmic reper
tori. Tot seguit la Coral Bell Ressô canta
ren unes peces de caire popular. La 

\^y> a qua trêve us 

C o n c e r t d e Tots Sants del 

C o r Maragal l 

Com a culminació dels actes que el Cor 
Maragall ha estât organitzant el darrer 
any amb motiu del seu XXV aniversari, 
el dia de Tots Sants ha ofert a l'auditori 
de la Mercè de Girona un extraordinari 
concert en el que ha quedat paies que 
el treball, la dedicació i la il-lusiô amb 
que l'han préparât no han estât endeba-
des. 

El Cor Maragall ha institucionalitzat per 
aquesta data de TI de novembre el 
Concert de Tots Sants i es pot dir que 
ja és una referèneia cultural obligada de 
les Fires de Sant Narcis de Girona. 

Les Corals d e G i rona a l'Ofi-

ci de Sant Narc is 
El dia 29 d'octubre Girona célébra la 
festa del seu patrô, Sant Narcis. Es ja 
tradicional que en aquest dia les corals 
de la ciutat de Girona es reuneixin per 
cantar l'Ofici que es célébra a l'Església 
de Sant Feliu. 

El cant d'entrada, l'alleluia i el cant de 
comuniô van ser obres del mestre 
Josep Viader, i la mûsica dels goigs del 
mestre Civil. 

La participaciô de les corals de la ciutat 
de Girona amb el mestre Viader a l'or
gue ha contribuït a donar una major 
solemnitat a aquest acte que com cada 
any ha estât molt concorregut. 

El Cor Maragall ben acompanyat 
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DEMARCACIO DEL MARESME 

M o z a r t : t r e s corals i una 

o r q u e s t r a 
Com en els grans amors de les grans 
novel-les..., Ilarga preparado en la 
distancia, trobades fugaces i esporàdi-
ques de molta intensitat, patiments d'ul
tima hora i final feliç. 

Aquest és el breu resum de l'experièn-
cia que hem compartì: durant la tempo
rada passada la Capella de Música 
Burés, de Castellbell i el Vilar, el Cor 
Impromptu, de Barcelona, la Coral 
LAmistat, de Premia de Mar, i l'Orques-
tra de Cambra I Dilettanti, tots sota la 
direcció de Daniel Antolí, el director titu
lar de totes quatre formacions. 

Tenir un director jove i energie implica 
molts avantatges i algun inconvénient. El 
mou la ¡Musióde íermúsicaperdamunt 
de tot, la de preparar, dirigir i actuar, i exi-
geix de cantaires i músics el seu mateix 
entusiasme i la seva mateixa dedicació. 
N o és fácil seguir-lo. Demana qualitat 
gairebé professional a grups amateurs, 
com ho son les tres corals que vam par
ticipar en el projecte, i no escatima 
esforços ni permet que se n'escatimin 
per a aconseguir un bon résultat. I ja 
sabem que això és, certament, font de 
creixement i de satisfaccio personal i 
col• lectiva... al final. Al final..., però 
mentrestant... 

I no s'hi posava per poc. Programa 
Mozart, amb tres motets: Laudate 

Dominum, KV 339, Ave verum, KV 
618, i Sancta Maria, Mater Dei, KV 273, 
i la Missa brevis en sol major, KV 49. 

El programa era ambiciós i íorganitza-
ció, complexa. Els assaigs van començar 
el mes de gener, però els représentants 
de les corals ja havien començat a reu-
nir-se a la tardor per fer pressupostos, 
determinar d'acord amb el director les 
nécessitais d'assaigs conjunts i confec
cionar el calendan de tot plegat. Un 
grup a Castellbell, un altre a Barcelona i 
l'altre a Premia de Mar no és una combi
nado que precisament faciliti les coses, 
però la bona disposició de tothom ho va 
fer tot mes senzill de com semblava en 
principi. Cada coral es va responsabili
zar de íorganització d'un concert, i es va 
acordar la distribuera de tasques i la con
tribuera econòmica de cada grup al pro
jecte. 

I va arribar el tercer trimestre del curs. I 
van començar les añades amunt i avall 
per mirar de ser equitatius en la distribu-
ció del quilometratge i perqué tots cone-
guéssim, per haver-h¡ assajat, els espais 
que després haurien de ser auditori dels 
concerts. I també va començar la part 
mes intensa i potser mes intéressant del 
projecte: aprendre a cantar al costat de 
persones que acabaves de conéixer en 
la majoria dels casos, per aconseguir 
que tres cors sonessin com un de sol els 
membres del qual haguessin assajat 
junts tota la vida. Feina, feina i feina. 

I calor, calor i calor. Recordarem els 
últims assaigs i els tres concerts, entre 
moites altres coses, per la calor que 
vam arribar a passar-h¡, per l'aigua que 
hi vam consumir i per l'esportivitat amb 
qué ens ho vam prendre. Tots. Músics, 
cantaires, cantants solistes i director. 

Quin va ser el millor de tots tres con
certs? Difícil de dir. Ens vam estrenar a 
Castellbell, en la celebració dels noranta 
anys de la Capella, un acte pie d'emoti-
vitat. Després va ser a Barcelona, a l'au
ditori Eduard Toldrà del Conservatori 
Superior de Música, l'espai que reunía 
les millors condicions técniques -llevat 
de l'aire condicionat- i on vam poder fer 
un enregistrament del concert. I final-
ment, a l'església de Sant Cristòfol de 
Premia de Mar, en plena festa major, i 
on ¡'entusiasme del public va compensar 
tots els petits mais moments del temps 
de preparado. 

Molt probablement, cap de les tres for
macions corals no hauria pogut dur a 
terme aquest projecte en solitari. Fer-
ho conjuntament ens ha périmés gaudir 
d'aquesta experiencia. Ja sabem que la 
música, i el cant coral molt especial-
ment, facilita les relacions humanes, 
però em sembla que en aquest cas ho 
podríem girar del revés i dir que van ser 
les bones relacions humanes les que va 
fer possible el projecte. 

Marta Luna 
Coral LAmistat, de Premia de Mar 

DEMARCACIO OSONA-RIPOLLÈS-CERDANYA 
L'activitat conjunta de la FCEC a la nos
tra demarcació ha consisti ûltimament 
en la realizacra del Cicle Coral de 
Primavera, configurât per très concerts 
en que van participar sis de les v u i 
corals actualment federades. El primer, 
el 15 de maig, es va efectuar a Ripoll, 
concidint amb la festa major, a la Sala 
Eudald Graells, piena de ciutadans, i van 
intervenir-hi la Coral Lloriana, de Sant 
Vicenç de Torello, i la Coral Santa Maria, 
de Ripoll. El segon concert va ser a 
Centelles, l'I I de juny, dins el 25è. 
Festival de Cant Coral, i van actuar-hi la 
Coral Violeta i l'Orfeo Vigatà. El darrer 
va tenir Hoc a Camprodon, el 3 I de 
juliol, dins el Festival Isaac Albéniz, i va 
reunir la Coral Camprodon i la Coral 
Canigó, de Vie, totes dues de la demar
cacio Osona-Ripollès-Cerdanya. 

Paral-lelament, el mes d'abril proppassat 
vàrem trobar-nos tots a Sant Vicenç de 
Torello per fer una primera lectura de la 
Missa alemanya de Franz Schubert. 
Tenim el projecte de presentar-la en 
quatre concerts i d'interpretar-la acom-
panyats per catorze instrumentistes i 
orgue, si tot va bé, a Camprodon, 
Rpoll, Vie i Centelles durant la primave
ra del 2006. Es tracta d'un projecte de 
mes envergadura que les activiats con
juntes que hem fet recentment perqué 
implica un treball comparti per totes les 
corals de la demarcació. El concert es 
completará amb peces d'autors con-
temporanis de Schubert. 

Val a dir que el marc passât vàrem tenir 
el goig d'acollir a Ve l'assemblea general 
de la FCEC. Amb motiu d'aquest aplec 

vàrem poder participar tant de l'assem
blea com del taller de descoberta de 
repertori, del cant comú i del debat; 
aixó mateix, vam fer conéixer als Com
panys de la resta de Catalunya la realiat 
de la demarcació més petita de totes en 
nombre de corals. 

L'agenda d'aquest octubre assenyala per 
al dia 29 la realizado a Camprodon 
d'un dels concerts del cicle Catalunya 
Coral. També consta en programa el 
Cicle Coral de Tardor, format per tres 
concerts que se celebraran un a Sant 
Vicenc de Torello i eis aires dos a Vie; 
d'altra banda, continuarem la preparado 
de la Missa alemanya. 

Jaume Vilarrasa 
Delegat 
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DEMARCACIO DEL VALLES 

Un any mes, i ja en fa tres, des de la 

demarcació del Valles de la FCEC, orga-

nitzem aqüestes jornades de divulgado 

i aprofundiment en el Cant Coral. Si en 

les dues primeres edicions vam apostar 

per conéixer repertori i directors, 

aquesta vegada posem a la vostra dis-

posició un ampli ventali de professionals 

del cant. 

Els professors i professores que hi parti

ciparan, responen a un perfil molt 

eclectic i divers, i representen diferents 

maneres de treballar la veu. Tots 

ells/elles son reputats professionals. 

Esperem que pugueu disfrutar al màxim 

d'aquestes jornades que de ben segur 

enriquiran encara mes els vostres 

coneixements musicals. 

Peí carácter divulgatiu i gratuit d'aques

tes classes, podeu convidar a persones 

que ni tan sols canten en cors perô que 

s'ho estan pensant. Aquesta pot ser la 

empenta definitiva per començar-hi. 

Tôt i que el plat fort d'aquestes jornades 

son els/les cantaires no oblidem la 

importancia dels director/res. Per a ells 

hem organitzat dues xerrades de gran 

interés: 

• "Pedagogía de l'assaig" (per Xavier 

Baulies) 

• "La Direcció Coral" (xerrada-

col.loqui amb Manuel Cabero). 

Pels presidentsAes de les Entitats 

Corals, o membres de les Juntes 

Directives, la presidenta de la FCEC, 

Montserrat Cadevall, oferirà una altra 

xerrada amb el tema genèric de "El 

Mon Associatiu", en la que ens posará 

al corrent dels ùltims canvis que afecten 

a les entitats. 

Joan Martínez Colas, delegat 

C a l e n d a r i d ' a c t i v i t a t s 
Diumenge 20 de novembre (de 17.30 a 20 hores) 

Xerrada-col.loqui "La Direcció Coral" amb 
Manuel Cabero 
Rubí (Rambleta de Joan Miró s/n antic solar del 
camp de fútbol, al costai estació FFCC. de la 
Generalität). 

Dimecres 23 de novembre (de 21.30 a 24 hs) 

Sessió de cant amb Montserrat Bertrai 
(mezzosoprano) 

Casal del Barri de Sant Pere, (Passeig del 22 de 
juliol, 337 al costai de Testado de la Renfe) Terrassa 

Dissabte 26 de novembre (de 11 a 13.30 ¡ d e 17 a 
19.30) 
Sessions de cant amb Jordi Boitas (baix) 

Casa Vilapuig (c/Vilapuig, 15 mateix carrer que 
l'Ajuntament) Sant Quirze del Vallès 

Diumenge 27 de novembre (de 11 a 13.30) 
Sessió de cant amb Eduardo Rios (bariton) 

Local Delme (Centre Parroquial al costat de 
l'església) Llinars del Vallès 

Dimecres 30 de novembre (de 20.30 a 23 hores) 
Xerrada sobre "La Pedagogia de l'assaig" (Xavier 
Baulies, director) 
Edifici "La Patronal" (c/ Barcelona s/n) Sant Quirze 
del Vallès 

Dijous I de desembre (de 21.30 a 24 hores) 
Sessió de cant amb Maria Teresa Vert (soprano) 

Can Gomà (ci Castelao,2 edifici de l'Escola de 
Mùsica Municipal) Mollet del Vallès 

Divendres 2 de desembre (de 21.30 a 23.30 
hores) 
Xerrada sobre "El moviment associatiu avui" 
(Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC) 

Rubi (Castell de Rubi, c/del castell, 35 al final del 
carrer del pont) 

Diumenge 4 de desembre 

l a Sessió 
(de 11 a 13.30) Sessió de cant amb Caries 
Farreras (tenor i logopeda) cai portar roba 
còmoda i màrfaga o tovallola per estirar-se al 
terra. 

Can Gomà (c/Castelao,2 edifici de l'Escola de 
Musica Municipal) Mollet del Vallès 

Il ' Sessió 

(de 16.30 a 19 hores) Sessió de cant amb 
Elisenda Cabero (mezzosoprano) 
Can Gomà (ci Castelao,2 edifici de l'Escola de 
Mùsica Municipal) Mollet del Vallès 

Dimecres 7 de desembre (de 21.30 a 24 hores) 
Sessió de cant amb Josep Benet (tenor) 

Casal del Barri de Sant Pere, (Passeig del 22 de 
juliol, 337 al costat de l'estació de la Renfe) Terrassa 

squatreveus 
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P R E M I S C A T A L U N Y A 
D E C O M P O S I C I Ó C O R A L 

2006 

PRIZES "CATALUNYA" FOR 
C H O R A L COMPOSITIONS 

PREMIOS "CATALUNYA" DE 
COMPOSICIÓN CORAL 

l i l i 
FEDERACIO 
CATALANA 
LVENTITATS 

CORALS 

PREMIS CATALUNYA DE 

COMPOSICIÓ CORAL 2006 
Preàmbul 

Fomentar la creativitat des del punt de vista de la música coral 
catalana ha estât un deis objectius de la historia de les entitats 
coráis del nostre país. Si bé l'Orfeó Cátala fou el pioner en 
aquest afer, altres entitats també s'hi apuntaren i darrerament 
la mateixa FCEC va prendre la iniciativa de convocar dos 
Premis anomenats "Catalunya" de composició coral. Un fou el 
1996 i l'altre el 2002. 

Després de la bona acollida que ha tingut aquesta doble cita 
( 1996 i 2002) la Federació Catalana d'Entitats Coráis convoca 
aquesta nova edició per a l'any 2006. 

Les finalitats principáis d'aquests premis són les següents: 

a) Estimular la creació d'obres coráis sobre poèmes i textos 
literaris en llengua catalana. 

b) Estimular la creació de noves harmonitzacions sobre íex-
tens repertori de canco tradicional deis Páísos Catalans. 

c) Facilitar la renovació i actualització del repertori de les 
nostres entitats coráis mitjançant aqüestes noves compo-
sicions. 

d) Divulgar a nivell internacional la literatura catalana musi-
cada, i donar a conèixer arreu la riquesa del nostre can-
çonertradicional. 

En conseqüéncia, la 3a. edició deis Premis "Catalunya" de com
posició coral es regirá per les següents 

BASES 

1. Participants. 
La convocatoria és de lliure participado, d'àmbit internacional i 

no comporta cap tipus de despesa com a drets d'inscripció. 

2. Modalitats i caractéristiques. 

S'estableixen sis modalitats de participado, segons els tipus d'o-
bres descrits i la seva dificultat d'interpretació: 

A l : Composicions de música coral "a capella" per a cors de 
veus mixtes, sobre un text en llengua catalana. Nivell 
de dificultat interpretativa: mitjà. 

A 2 : Composicions com les anteriors, de nivell de dificultat 
interpretativa baix. 

A3 : Composicions de música coral "a capella" per a cors de 

veus iguals, sobre un text en llengua catalana. Nivell de 
dificultat interpretativa: mitja/baix. 

B I : Harmonitzacions "a capella" per a cors de veus mixtes 
de cançons tradicionals deis Páísos Catalans. Nivell de difi
cultat interpretativa: mitjà. 

B2: Harmonitzacions com les anteriors, de nivell de dificultat 
interpretativa baix. 

B3: Harmonitzacions "a capella" per a cors de veus iguals 
de cançons tradicionals deis Páísos Catalans. Nivell de difi
cultat interpretativa: mitja/baix. 

* Les obres han d'esser origináis, inédites i no premiades amb 
anterioritat en cap altre concurs. 

* La durada máxima estimada de les obres será de quatre 
minuts. 

3. Presentació. 
I ) Les obres han de presentar-se per sextuplicat i hauran de 

ser Ilegibles, clares, sense equívocs ni esmenes, i amb les 
pagines numerades. 

2) A l'encapcalament de cada obra només hi podrá figurar: 
el títol, un lema (que substituirá el nom de l'autor) i la 
modalitat a la que es presenta. 

3) A part, hom presentará un sobre tancat a l'exterior del 
qual hi 

figurará el lema de l'autor. A l'interior s'hi haurá d'incloure la 
butlleta de participado adjunta a aqüestes bases, compli-
mentada amb totes les dades personáis que es demanen 
i degudament signada. 

4) Els autors podran presentar mes d'una obra i concórrer a 
mes d'una modalitat, amb el límit màxim de dues per 
cada modalitat. 
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4. Termini i Hoc de presentació. 
Els treballs s'hauran de presentar o trametre per correu, 
abans del dia 31 de marc de 2006, a la següent adreca: 
FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS 
Via Laietana, 54, despatx 213. 
E-08003 BARCELONA 

5. Jurat. 
El jurat dels segons PREMIS "CATALUNYA" DE 
COMPOSICIÓ CORAL estará format per els següents direc
tors i compositors de prestigi internacional: 

• Pierre Cao 
• Baltasar Bibiloni 
« Benet Casablancas 
• Josep Lluis Valldecabres 
• Manuel Cabero. 

6. Obres guanyadores. 
El jurat seleccionará les dues millors obres de cada modalitat 
(dotze en total). 
El jurat podrá declarar desert qualsevol deis premis, o selec-
cionar-ne un nombre inferior, si considera que la resta d'obres 
no reuneixen els requisits de qualitat pera ésser premiades. 

7. Veredicte. 

El jurat emetrá el veredicte abans de l'l de juny de 2006, el 

qual será comunicat individualment ais guanyadors i publicat a 

la revista A quatre veus de la FCEC, al Magazine d'Europa 

Cantat i a I''International Choral Bulletin de la Federació 

Internacional de Música Coral. 

El veredicte del jurat será inapel-lable. 

8. Premis. 
El premi de les obres guanyadores consistirá en: 

a) Edició: les obres premiades serán editades per la FCEC, 

publicades en la seva Col-lecció Coral, i distribuïdes a 

totes les entitats federades i a altres que ho dermanin. 

b) Enregistrament: la FCEC s'encarregará d'enregistrar en 

C D les obres premiades i de fer-ne la difusió pertinent. 

c) L'acte de lliurament de premis i diplomes ais guanyadors 

es fará en sessió pública en la que s'oferirà un concert a 

carree de cors de qualitat reconeguda, dins del qual s'in-

terpretaran les obres guanyadores. 

9. Drets d'edició i d'enregistrament. 

La FCEC es reserva els drets d'edició i d'enregistrament de les 

obres guanyadores per un période de cinc anys a partir de la 

data d'emissió del veredicte. Aixó no afectará els drets de pro-

pietat, que serán de l'autor a tots els efectes restants. 

10. Devolució de les obres presentades. 
Els participants podran sol-licitar la devolució de les obres no 

premiades a partir de la publicado del veredicte, en el termini 

de tres mesos. Els treballs no recollits podran ser difosos per la 

FCEC llevat del desig exprés de l'autor que ho haurá de comu

nicar per escrit ja sigui, adjunt amb les seves obres, o bé amb 

posterioritat dins el termini esmentat. 

11. Acceptació i interpretació de les bases. 
La participado en aquests premis pressuposa l'acceptació de 

les présents bases. La seva interpretació i qualsevol aspecte no 

previst en les mateixes será resort per l'organització, consul-

tats, si cal els membres del jurat. 

Quan aquesta revista ja era a impremta, ens ha arribat la trista nova de la mort del Pare Ireneu Segarra. 

El Pare Ireneu va néixer el 30 de setembre de 1917 a Ivars d'Urgell i entre eis anys 1927 i 1931 va ser escolà de 

Montserrat, rebent el mestratge entre d'altres del P Anselm Ferrer i de Mn. Angel Rodamilans. L'any 1932 va 

ingressar al Monestir i posteriorment va ampliar els seus coneixements musicals rebent classes de diferents 

disciplines de mestres com Frank Marshall, Josep Barberà, Cristòfol Taltabull i Nadia Boulanger. L'any 1986 va 

rebre la Creu de Santjordi i l'any 1998, i en motiu dels seus 80 anys, se li va fer un concert homenatge al Palau 

de la Musica Catalana. 

Els quaranta-cine anys de director de PEscolania de Montserrat, les seves aptituds musicals, la seva Sensibilität 

artìstica i la seva dedicació a la pedagogia musical i a la composició fan que, en la propera revista, li dediquem un 

apartat per deixar constància de la seva aportació al cant coral del nostre pais. 

a q u a t r e v e u s 



d e s e m b n moviment coral cátala 
MOYIMENT CORAL CÁTALA 

C o m cada any, el M o v i m e n t C o r a l Cáta la organi tza 

el C o n c e r t d e Santa Ceci l ia i el C o n c e r t d 'Advent . 

Les Corals que enguany canten al de Santa Cecilia, son: 

-Cor Jove Vila de Salou. Direcció: M. Rosa Montesinos 

-Coral Czarda de Sant Joan de Vilatorrada. Direcció: Flora Comallonga 

-Coral Bell Ressó de Cassá de la Selva. Direcció: Montse Casanova 

-Coral Escriny de Santpedor. Direcció: Enric Mieza 

-Coral Ressó de l'Arboc. Direcció: Argemí Curto 

-Coral Polifónica Sant Pere de Castelló de la Plana. Direcció: Miguel Miralles 

-Coral Sol Naixent del Pía del Penedés. Direcció: Lluís Valles 

-Coral Anoia-Baix Llobregat. Direcció Francesc Pelfort 

-Coral La Fónica de Freixinet. Direcció: Cristina Koch 

-Coral Puigmal de Barcelona. Direcció: Lluísa Figueroa 

-Orfeó Tortosí de Tortosa. Direcció: Rossend Aymí 

-Coral Briancó de Sant Celoni. Direcció: Emilio de la Linde 

-Coral Sant Bartomeu d'Alpicat. Emy Boira 

-Les Camilleres (Cor Cátala de Cerdanya) de Sallagosa. Direcció: Germain Male 

-Societat Coral "La Perdiu" del Papiol. Direcció: Julia Moje 

-Coral de TMB de Barcelona. Direcció: Xavier Dolg 

-Cor Ciutat de Reus. Direcció: M. Carme Duran 

-Orfeó de Sants de Barcelona. Direcció: Montserrat Tous 

-Cor de LAteneu de Sant Feliu de Llobregat. Direcció: Julia Monje 

-Cor Diaula de Barcelona. Direcció: Jordi Canals 

-Societat Coral "La Badalonense" de Badalona. Direcció: Andrea Escalada 

Les Corals que canten al Concert d'Advent, son: 

-La Fuga deis Lluísos de Gracia de Barcelona. Direcció: Jordi Canals 

-Cor Drassanes de Barcelona. Direcció: Quim Maños 

-Coral Renaixenga de Sant Boi. Dirigeix: Tomás Grau 

-Coral Sinerad'Arenys de Mar. Dirigeix: Eva Martínez 

-Cor Belles Arts de Sabadell Direcció: Emili Fortea 

Coral Laroc de Vilafranca del Penedés, Santa Cecilia 2004 
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S e t m a n a C a n t a n t d e 

Tar ragona 

REFLEXIÓ SOBRE La Setmana 
Cantant "TARRAGONA 2005" 

Aquesta ha estât la quarta edició orga-
nitzada per l'Associació Cor Ciutat de 
Tarragona. 

Com en totes les edicions anteriors, el 
projecte, que es va començar a treba-
llar amb dos anys d'antelació, ha aportat 
¡Musió i preocupado a totes les perso
nes que ni han coHaborat. 

A nivell dórganització ens ha obligat a 
resoldre problèmes tant d'ubicació deis 
tallers, d'allotjament deis participants i 
deis directors, organització de con
certs, adivitats ludiques, etc., i trabar 
un equilibri entre totes les adivitats pro-
posades. 

La implicació de les persones de 
l'ACCT ha estât total i és l'actiu mes 
important amb el que comptem per 
poder dur a terme projectes d'aquesta 
envergadura. Tota la Setmana ha estât 
suportada per voluntaris que en tot 
moment han estât atents al corréete 
desenvolupament de tots els artes i al 
mateix temps han participât com cantai-
res en els tallers oferts. 

El nivell musical, creiem que ha estât 
força remarcable en aquesta edició. Els 
dos cors convidats (GVD d'Argentina i 
Zóngora d'EI Vendrell) han aportat com
promis i qualitat máxima tant en els 
seus concerts, com en la participado en 
els tallers. 
Per altra banda, tant els cors inscrits 
com els participants individuáis, han res-
post perfectament a les expectatives, i 
entre tots es va aconseguir un ait résul
tat musical. 
La nostra Setmana té un élément dife
renciados que és el fet que el cant 
comú constituée un deis eixos princi
páis de projecció a la ciutat amb el gran 
concert de cloenda dins del festival d'es-
tiu. 
Aquest edició, ha comptât també amb 
una novetat: el curs de direcció a carree 
de Johan Duijck. Ha estât una expe
riencia intéressant que haurem d'analit-
zar i revisar específicament. 
Pedagôgicament hem quedat molt 
satisfets, tant peí que nosaltres mateixos 
hem après deis directors i deis cantaires 
amb qui hem compartit la tasca, com 
peí fet que en aquesta edició haguem 
comptât amb la participado de gent 
mol t jove (cor Zóngora i Kor 
FLENSBORGARSKÓLANS dlslàndia). 
Un objectiu que sempre ens plantegem 
en aquest apartat pédagogie, és acon
seguir la participació de cantaires d'al-

tres cors de la ciutat i per aquesta rao 
proporcionem recolzament per la lec
tura de 1'obra del taller comú en dies 
prévis a Finid de la Setmana. D'aquesta 
manera establim contacte mes intim 
amb eis nostres Companys i al mateix 
temps aquests se senten mes segurs 
durant eis primers assaigs conjunts. 

Pensem que la projecció que aquesta 
activitat ens proporciona és doble: 
Per una banda la projecció de l'Associa
ció Cor Ciutat de Tarragona al nostre 
municipi, davant els nostres représen
tants polítics que recolzen i respecten el 
nostre treball, i davant els nostres Com
panys d'altres cors. 

Per altra banda, creiem que la nostra 
Setmana té ja projecció arreu i està ben 
considerada. 

Ara mateix estem en el procès d'anàlisi 
de la Setmana, per detectar errades, 
problèmes i valorar les opinions rebu-
des que puguin resoldre's per properes 
edicions i per buscar noves tendèneies, 
orientacions o innovacions que puguin 
aportar novetats i mes interés, analitzar 
les opinions rebudes, i també el tanca-
ment economic i de la resta de ternes 
administrativ de la Setmana. 

Nuria Francino 
Associació Cor Ciutat de Tarragona 

Dues opinions sobre la S e t m a n a C a n t a n t 

La Setmana Cantant ha estât molt ben organitzada, un élément fona-
mental en adivitats d'aquesta mena, on es reuneixen tantes persones. 
Aquí, l'organització ha estât realment minuciosa, i l'exactitud s'ha notât 
en tot, des deis contactes prévis, fa mes d'un any i mig. Aixô és molt 
important i té un gran valor. 

Jo he treballat molt bé amb els intégrants del taller, i cree que també hi 
han treballat els responsables deis altres tallers, sobretot tenint en 
compte que la feina s'ha de fer en tan poc temps. Ha estât un éxit des 
del punt de vista musical i considero que s'ha assolit la fita que es prete-
nia. 

També pensó que és una idea molt bona preparar una obra de grans 
proporcions i amb orquestra per al concert de cloenda. Aquesta opció 
proporciona íexperiencia de treballar amb un gran director, i espero 
que d'aquí a tres anys es torni a fer així. 

M'han agradat el disseny i l'organització de la Setmana i vull felicitar-ne 
els responsables. 

María Felicia Pérez, directora de taller 

\ ^ / / a q u a t r e v e u s 
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A mi m'ha semblât meravellós, una expe
riencia sensacional. Cree que és increíble 
veure com tanta gent treballa sobre els 
mateixos valors amb la mateixa il-lusió. Jo 
estic molt admirât amb la figura de Pep Prats, 
tant per l'elecció dels qui han dirigit els tallers 
i el curs de direcció, com per la gent que hi 
coHabora, ja que aconsegueix l'homogenéí-
tat en el treball d'un gran equip. Jo sé qué és i 
com costa organitzar una iniciativa tan ambi
ciosa, i ell sap que ho pot fer gracies a la gent 
que li fa costal 

Mariano Moruja, director del Grupo Vocal 
de Difusión (Argentina) 

Una setmana cantant. Que mes volem! 

EL C U R S D E D I R E C C I Ó C O R A L de la S e t m a n a C a n t a n t de Tar ragona 

A carree de Johan Duijk 

Johan Duijk ( 1954) destaca per la seva versatilitat com a pianista, director de cor, compositor i pedagog. 

Va obtenir el primer premi en nou modalitats en el Royal College of Music de Ghent i Brusselles, i el 
Diploma Concert per a piano i mùsica de cambra. 

Es va graduar en la prestigiosa Queen Elizabeth Music Chapel. Els seus mestres han estât Robert Steyaert 
(piano), Peter Cabus (composició) i Laszlo Heltay (direcció). 

Johan Duijk ha realitzat diversos recitals i nombrosos concets de mùsica de cambra com a pianista i com a 
membre del Trio Hans Memling. Ha obtingut els premis Gùnther, Pro Civitate, Tenuto, Ollin i Lefranc. 

Des dels 18 anys dirigeix el Cor Madrigal de Ghent. Ha participât com a director convidat en festivals de 
renom arreu d'Europa. El 1994 la Federació Europea de Cors Juvenils el nomenà director de l'European 
Youth Choir. 

Com a compositor, Johan Duijk es dedica al piano i a la mùsica coral. Ha rebut el premi de l'European Youth 
Festival (Neerpelt), el premi de composició coral de Flandes i el premi de "Composition Prize Epta" 
(European Piano Teachers Association). 

En el terreny pedagogic, Johan Duijk gaudeix d'una excelent reputació com a professor en el Royal College 
of Music de Ghent i en la Queen Elizabeth Music Chapel. 

La opinio dels participants del curs va ser molt positiva. En els pocs moments lliures entre assaigs, concerts i recital de piano li vàrem 
fer alguna pregunta: 

- Quina és la vostra valorado del curs de di recetó r 
Estic molt content amb el curs i hem tingut un molt bon cor pilot. 
Els professors tenim sempre dos problèmes quan fern aquesttipus de 
cursos: el alumnes i el cor pilot; i aquí el cor que hem tingut ha respost 
moltbé. 

Pel que fa ais alumnes hi havia persones de nivell i d'experiéncia molt 
diferents i per la majoria aquesta setmana ha estât molt profitosa. 
D'altres haurien nécessitât mes dies. 

- Com veieu la situado del cant coral amateur a Europa? 
Actualment la gent agafa repertori dels altres páisos i es deixen 
influenciar. Aqüestes realitats enhqueixen i és un bon pas endavant, 
pero també homogenitzen. 

- Aquí també heu fet un concert de piano 

Si, per a mi cal aconseguir un equilibri entre el treball que faig amb les 
altres persones i la "solitud" del piano. Nécessita realitzar les dues 
coses. 
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EUROPA CANTAT JUNIOR 

L'Europa C a n t a t Junior 4 . 

V ie 2 0 0 5 . 
Dos articles des de l'organització 

De fet, quan ens van encomanar l'orga
nització d'aquest esdeveniment jo era el 
més "euroescèptic" de tots els mem
bres de Coordinalo. I ara, en acabat, 
m'alegro d'haver-m'hi deixat "enredar". 
Sobretot, puc deixar constància d'una 
realitat que he comprovat personal-
ment: la força del SCIC. 

En l'organigrama del SCIC, la divisió de 
les tasques permet que no calgui impli-
car-se tot l'any en una comìssió, sino 
tan sols en el moment de la realització 
final del projecte. I el festival ECJ ha con
firmât la validesa d'aquest procediment. 

vacances a la causa. Descarregar, carre-
gar, muntar, desmuntar, posar a punt les 
sales, acomodar, guiar, fer rètols, orien
tar, traduir, fer que es trobin a gust els 
qui vénen de fora i estar una mica per 
tôt, vet-ho aquí. No deu ser aquest, el 
"fet diferencial"? 

Un cop acabat, t'adones que l'EJC ja va 
ho ser força, de catalanitzat, pero 
posant-hi l'apóstrof és encara com més 
d'aquí, no us sembla? 

Abel Castilla i Casamartina. 
Coordinador delSCIC durant /'esdeve
niment 

Acompanyar el r i tme picant de mans, ajuda a cantar millor i a passar-s'ho més bé 

Una comissió, la de l'ECJ, amb l'equip 
vigatà al capdavant (Roser Pugés i 
Angels Blasco), més Toni Gàlvez, n'ha 
absorbit el pes organitzatiu, tot perme-
tent que les tasques ordinaries del SCIC 
(trobades, etc.) continuessin amb plena 
independencia. 

Val adir que aquesta comissió ha fet una 
feina exquisida, per la quai hem rebut feli-
citacions dels participants, dels directors 
de tallers, d'altres membres del 
Moviment Coral Cátala (com la FCEC), 
d'Europa Cantat (la Federado), de ciuta-
dans de Vie i de public en general. 

Però l'élément que marca la diferencia 
entre una activitat ben pensada i un 
résultat final de molta qualitat és la coF-
laboració dels voluntaris i voluntaries 
que han dedicai hores de les sèves 

Fa ben poques setmanes que s'ha aca
bat el festival Europa Cantat Junior 4 Vie 
2005, i tôt el que hem viscut ens ha que-
dat ben gravât en la memoria. Ha estât 
una sort de poder organitzar-lo, mal-
grat els entrebancs lôgics d'un festival 
d'aquesta envergadura i disposant de 
tôt just un any per a preparar-lo. Ha sig-
nificat un gran esforç per al Secrétariat 
de Coráis Infantils de Catalunya i ha exi-
git molta dedicado a un equip de coor
dinado i de voluntaris que s'ha enfortit 
després d'haver-hi treballat de valent. 
Hi han participât cors de procedèneies 
ben diverses: Finlandia, Rússia, Bélgica, 
Suïssa, Israel, Taiwan, Lituània, 
República Txeca, País Base i Catalunya. 
Aquesta diversitat ha enriquit el festival, 
tant en l'aspecte musical com, evident-
ment, en la dimensió cultural. L'activitat 
principal del festival eren els tallers musi-

cals; certament, ens hem endut un bon 
record de cada un deis directors i de la 
música que s'hi ha treballat: els ritmes 
sud-americans i l'energia encomanadis-
sa d'Ana María Raga, de Veneçuela; el 
carácter artístic de Maite Oca i l'increï-
ble résultat musical que va extreure del 
grup inscrit en el taller de música basca; 
íamabilitat i la dolcesa de Gabriella 
Thész, sensé perjudici de la disciplina, 
en la preparado d'un difícil repertori de 
música de l'Est; la comunicado i la com-
plicitat que es van aconseguir en el taller 
de música israeliana dirigit per Naomi 
Faran, i el goig de contemplar el treball 
en directe de Joaquim Piqué defensant 
un repertori de música catalana i mont-
serratina d'alt nivell. De segur que tot-
hom conserva un record fantàstic del 
cant comú dirigit per Elisenda Carrasco, 
que va saber engrescar més de mil 
cinc-centes persones que assistien ais 
concerts i omplien la plaça del Bisbe 
Oliba de Vie amb mélodies i danses d'a-
rreu del món. Els participante a títol indi
vidual van poder fruir d'un Study Tour, 
molt ben organitzat per Margarida 
Barbai i amb molt de contingut intéres
sant, que va oferir la possibilitat de par
lar directament amb tote els directors 
de taller i d'assistir a conferencies i acti-
vitats que els feien viure el festival no 
tan sols com a simples espectadors. 

Si l'activitat musical era una de les princi
páis, en el moment de preparar el festi
val vam decidir que també era igual d'im
portant comptar amb la possibilitat de 
participar d'una experiencia de carácter 
cultural i personal. En diferente ses
sions, la gent de Catalunya vam regalar 
ais participants una part deis nostres cos-
tums i tradicions (música, dansa, 
gegants, sardanes, excursions...), de 
manera que en aquest moment el 
SCIC, la música catalana i la ciutat de 
Vie ja son conegute a escala mundial, i 
esperem que també siguin un réfèrent 
cultural en qualsevol futur encontre 
Europa Cantat Junior, així com per a 
nosaltres ho han estât les ciutate que 
ens han precedit en l'organització d'edi-
cions anteriors: Káposvar (Hongria, 
1996), Wolfenbüttel (Alemanya, 1999) 
i Namur (Bélgica, 2002). 

Angels Blasco 

Secretaria Tècnica del SCIC 

Membre de /'Equip Organitzador de 
l'Europa Cantat Junior 

aquatreveus 
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ASSEMBLEA D'EUROPA CANTAT A LIO 

Els dies 21 , 22 i 23 d'octubre va tenir Hoc a Liô (França) l'Assemblea anual de la Federaciô Europea de Joves Corals. Es van aprovar 

les activitats realitzades i els comptes de l'any 2004 i es van presentar les activitats futures. Un dels punts mes destacats que es va 

posar a débat entre els assistents és una modificaciô de la classificaciô dels diferents països que fins ara estaven enquadrats en els 

quatre grups A, B, C i D per deixar-ho nomes en très. Davant les opinions dels països que passen dels C al segon grup, es va dei-

xar el tema sobre la taula per a continuar el seu estudi. 

Les activitats que es van realitzar en motiu de l'Assemblea varen ser tres 

tallers: 

La música coral contemporània sobre la base del folklore 

- Identitat cultural i mobilitai 

- Taller pràctic d'lmprovització 

En el taller d'identitat cultural i mobilitat hi va participar en Xavier Baulies 

membre de l'equip tècnic de la Fcec. La seva exposició va ser molt intéres

sant i va agradar molt. Europa Cantat ha félicitât a la Fcec per haver propo

sât que fes la ponencia. Des de la Fcec també us farem aquesta presenta

do en la propera assemblea a Vila-seca. 
Touch the future.. 

COMITE EUROPA CANTAT JOVE 

IbudifelAlS 
and join the 

Wim 

Amb el lema Toca el futur i uneix-te a Europa Cantat Júnior el Comité Jove, que va 

néixer el 2002 per impulsar la participado de la gent jove al treball de la Federado. Arafa 

una campanya de captació de joves perqué s'inscriguin, collaborin i facin arribar idees. El 

fet de pertányer al Comité de joves proporciona un camí per aconseguir fer realitat 

aqüestes idees. 

EUROPA CANTAT A MAINZ, 2006 

Del 28 de juliol al 6 d'agost de 2006, la ciutat alemanya de Mainz i la comarca de 
Rhineland-Palatinate, acolliran el XVI Festival Europa Cantat. Fa 45 anys que no es feia en 
una ciutat alemanya. 

La música coral té una llargatradició en aquesta comarca, amb diferents manifestacions al 
llarg de tot l'any. Europa Cantat será l'esdeveniment principal de 2006. 

Mainz convida els cors joves i els grans a descobrir la ciutat i a participar al Festival, al 
qual s'esperà la participado de 3.000 cantaires d'Europa i d'arreu. Convida a ampliar el 
repertori coral, a fer concerts a la ciutat i a cantar amb d'altres cantaires ais cors oberts. 

Durant deu dies, Mainz será l'escenari de la música coral i en presentará la seva diversi
t à ! 

Hi haurà més de 50 concerts a esglésies, sales i places de Mainz. Un d'aquests concerts 
sera a la Vali del Rhin, declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat. 

El tema del Festival és el pont: entre la música antiga i la moderna, entre un país i els 
altres, entre les corals i els compositors, entre les generacions, i també un pont sobre el 
Rhin. 

El programa és flexible, i permet participar a tot el festival, a una de les seves dues parts 
o a un taller d'un dia. 

Per a informado més detallada visiteu la pàgina web: www.ac2006.de 

aquatrevens 
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LA IFCM 

La International Federation on Choral 

Music (IFCM) va ser fundada l'any 1982 

amb la finalitat de facilitar la comunica

do, la cooperado internacional i els 

intercanvis entre els musics de cant 

coral d'arreu del món, essent com és el 

cant coral íactivitat musical que aplega 

més persones. 

Per aconseguir aquests objectius, la 

IFCM organitza trobades d'abast mun

dial i regional, treballa per formar direc

tors i cantaires i publica una revista. 

Entre les seves activitats cal destacar les 

següents: 

• Els simposis ¡nternacionals que orga

nitza cada tres anys coincidint amb l'as-

semblea general de la institució. 

• El World Youth Choir (Cor Mundial 

de Joves), que va crear l'any 1989 

desenvolupant un projecte conjunt 

amb Joventuts Musicals Internacionals i 

Europa Cantat. Aquest cor, format per 

joves tot el món seleccionáis a partir de 

les inscripcions rebudes, treballa en ses

sions bianuals una d'hivern, durant les 

vacances de Nadal, i una d'estiu amb 

directors prestigiosos i ofereix diversos 

concerts que inclouen les peces treba-

llades. La próxima sessió de treball, que 

sera condui'da per Frieder Bernius, 

tindrà Hoc entre el desembre i el gener 

vinents a Normandia, i els concerts es 

faran a Caen i a diverses poblacions bel-

gues. 

• El Word Chamber Choir (Cor 

Mundial de Cambra), concebut com a 

cor preprofessional i orientât a trans-

metre un missatge de pau a tot el món 

a través del cant coral. Es compon de 

dos grups: un de 24 cantaires que hi 

ingressen per selecció i en formen part 

dos anys, i un altre de 12 que son direc-

tament invitais a participar-hi. 

• El Songbridge, que és un projecte de 

cooperado universal entre cors infantils i 

compositors. La setena edició d'aquesta 

iniciativa es va celebrar l'any 2003 a 

Barcelona, dins el marc de l'Europa 

Cantat XV i va participar-hi el Cor del 

SCIC dirigrt per Jaume Sala. El composi

tor cátala que hi va col-laborar va ser 

Salvador Bro-tons, de qui s'hi vatreballar 

i estrenar l'obra La sardana universal. 

Des del 1990, la IFCM ha instaurât el 

Dia Internacional del Cant Coral, que 

s'organitza el segon diumenge de 

desembre de cada any. 

La IFCM és la institució que representa 

el cant coral dins del Consei l 

Internacional de la Música (CIM) de la 

UNESCO. 

Actualment, formem part de la IFCM 

uns 1.200 associais de 82 països, classi-

ficats en quatre catégories: membres 

individuáis, cors, organitzacions i 

empreses. La majoria dels intégrants ho 

són a títol individual, i a hores d'ara n'hi 

ha més de l'America del Nord que d'Eu

ropa, tot i que al començament era al 

revés. 

Formen part del Board (Conseil 

Directiu) 24 persones, més diversos 

membres honorífics, com els prési

dents anteriors i persones que han estât 

responsables de les oficines de la IFCM. 

Sis dels 24 membres ho són en repre

sentado de diferents entitats internacio

nals (com és el cas de Jeroen Schrijnen 

com a président d'Europa Cantat, o de 

Noël Minet, com a président d'A 

Coeur Joie International). Uns altres 

cinc són nomenats per a ocupar-se de 

diferents tasques, i la resta són repré

sentants elegits per tercos per l'Assem

blea. El Conseil també pot sol-licitar la 

col-laboració d'assessors, que actual

ment són catorze. 

7 t h W o r l d Sympos ium on Chora l Music: Dues opinions: 

La IFCM organitza thennalment un sim
posi internacional de cant coral, el marc 
del quai s'aprofita per a realitzar-hi l'as
semblea corresponent. 

Enguany, a Kyoto, han participât en 
aquest esdeveniment d'envergadura 
mundial 2.691 delegats d'arreu i 32 
cors convidáis, intégrais per I. I I I can
taires, que van oferir 13 concerts al 
Kyoto Concert Hall i 15 al Palau de 
Congressos, seu del Simposi. 

Les activitats del Simposi comprenien 
tallers, conferencies, cant comú i con
certs, que permeteren submergir-se en 
la interculturalitat i gaudir d'un ampli ven
tali d'expressions diferents del cant coral 
de tants i tants països. També s'hi va pre
sentar una exposició en qué diverses 
organitzacions i éditorials oferien als visi
tants els seus productes i les seves acti
vitats. 

Els 28 tallers, conferencies i seminaris 
eren molt diversificáis, i la majoria es 
realitzaven més d'una vegada, a fi que 
poguessin assistir-hi el màxim nombre 
de delegats: master classes de direcció i 
de técnica vocal, presentado de peces 
coráis de diferents indrets, sessions de 
tècniques d'assaig i d'interpretació per a 
diversos tipus de música, etc., tôt des-
plegant el panorama coral de països 
ben distants. Entre els conferenciants i 
responsables de tallers podem esmen-
tar Dan-Olof Stenlund, Frieder Bernius, 
T h e o d o r a Pav lov i t ch , L ipw ish i 
Mbuyamba, Kaspars Putnins, Edson 
Carvalho, Masaaki Suzuki o Yozo Sato. 

L'idioma del congrès era l'anglès, perô 
la documentado i la presentado dels 
concerts eren en angles i japonés. 

L'obra creada expressament com a 
himne del Simposi -Cantus omnibus 

unus- va ser composta per Ryuichi 
Sakamoto (en versions de quatre veus 
mixtes i de tres d'iguals) sobre el text 
facilitat per la federació japonesa en llatí: 
"Cantus populi, cantus mundi. Cantus 
omnibus unus"('Cants del poblé, cants 
del món. Els cants ens uneixen'), mots 
que també constrtuién el lema del 
Simposi. 

De les obres que consten en el llibre de 
cant comú n'hi ha moltes que han estat 
compostes ja en aquest segle XXI . No 
hi figura cap caneó catalana. Del base 
Javier Busto hi ha la pega Esta tierra. 
Dels programes que les corals convida-
des -tampoc no n'hi havia cap de nos
tra- van oferir en els concerts cal desta
car la interpretado de música dels pa
sos respectius; també, que la gran majo
ria de peces -fossin própies o arranja-
ments- eren d'autors nascuts durant el 
segle X X i que molts encara viuen. 
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Les coráis ¡nvrtades per íorganització 
teneri pagat l'allotjament dels dies 
necessaris per a materialitzar la seva par
ticipado; certament, les despeses del 
viatge van a carree de cada entitat, però 
és un esforç compensât pel reconeixe-
ment de qualitat que implicará la inclu-
sió d'aquesta participado en el curricu
lum propi. 

La valorado que pue fer d'aquest 
Simposi és positiva, però val a dir que 
no totes les conferencies i tallers tenien 
el mateix nivell i que no es va aprofun-
dir en els ternes tant com es podia espe
rar. D'altra banda, potser alguns dels 
ternes escollits pels organitzadors tam-
poc no responien a l'interès real dels 
delegats participants. Dels concerts, cal 
dir que van estar en general molt bé; 
pel que fa a alguns, però, penso que a 
casa nostra en podem sentir de millors. 

Quant a Porganització del Simposi -que, 
juntament amb la IFCM, correspon a 
una organització del país en qué se cele
bra, i que en aquest cas era PAssociació 
Coral Japonesa-, puc assegurar que ha 
estât molt bona. I quantes salutacions, 
reverencies i somriures... ; realment, és 
una altra cultura! El Simposi, dotât amb 
un pressupost pròxim al milió i mig d'eu-

Concert coral, amb una misse en scene espectacular. Foto Dolf Rabus 

El pròxim simposi sera a Copenhaguen, 
del 19 al 26 de juliol del 2008, i les dife
rents federacions daneses ja hi están tre-
ballant. 

I, finalment, convé anotar la llicó apresa 
en el Simposi, que constitueix un objec-
tiu per al qual ja he començat a treballar 
i hem de treballar tots: la projecció exte-

Sortint dels concerts del migdia 

ras, es desenvolupà a l'International 
Conférence Centre, palau de congres-
sos situât al nord de la ciutat, davant 
d'un Mac i enmig d'un pare. Els concerts 
es van efectuar al Kyoto Concert Hall, 
inaugurât recentment, un auditori molt 
modem amb capacitai per a unes mil 
cinc-centes persones i d'una acustica 
perfecta. 

rior del cant coral cátala, és a dir, que en 
el Vili Simposi de Copenhaguen, l'any 
2008, ha de participar-hi almenys un 
cor cátala. Ja n'he parlât amb membres 
del Board i amb la Generalität; per tant, 
ja podem començar a fer propostes... 

Montserrat Cadevall 

L'estiu passai, l'indret mésatraientperai 

col-lectiu coral va ser la fascinant ciutat 

japonesa de Kyoto, que des del 27 de 

juliol fìns al 3 d'agost va acollir el 7è. 

Simposi Mundial de Música Coral. 

Prenent el relleu de les edicions 

efectuades a Viena (1987), Estocolm, 

Hélsinki i Tallin ( 1990), Vancouver 

(1993), Sydney (1996), Rotterdam 

( 1999) i Minneapolis i Saint Paul (2002), 

aquesta gran cita coral ha tingut Hoc per 

primera vegada a l'Asia. 

Kyoto és una ciutat singular per la 

combinació deis mil dos-cents anys 

d'història que acumula i per les 

modernes instal-lacions de qué disposa. 

Va ser la capital del Japó des de l'any 786 

fìns al 1863 i encara conserva mostres 

de la seva gloriosa fradicio com a bressol 

de la cultura japonesa. Si l'antic Palau 

Imperial, els temples, les capelles, els 

Castells, els jardins, etc., tots magnifics, 

semblava que se'ns enduien de viatge en 

el temps, edificis com el Kyoto 

International Conference Hall i el Kyoto 

Concert Hall, que va ser Peix del 

Simposi, ensfeien tornar al present. 

«Sol ixent»: aquest és el lema que van 
escollir els companys japonesos per al 
concert d'obertura. L'espectacular pro
grama de la sessió l'integraven treballs 
coráis que empraven la música tradicio
nal japonesa com a base principal: gaga-
¿¿/(músicade la cort japonesa), merave-
lloses cancons populars (arranjades o 

aquatreveus 



mentessencial de res
tructura del Simposi. 
Segons les preferèn 
cies, els participants 
podien escollir entre 
diferents matèries i 
modalitats: 

• estils musicals diver
sos, des de la música 
coral del Renaixe-
ment o del romanti-
cisme inicial i tarda, 
fins a la música coral 
delsseglesXXiXXI; 
• música coral de dife
rents països i continents; 

• ternes referents a restructura del so 
vocal. 

No podem deixar de banda un dels 
ingrédients mes atractius del programa 
del Simposi: el cant comú (Open 
Singing) de cada dia, dirigit per Gary 
Graden (USA/Suècia), amb Jens 
Johansen (Dinamarca), Jonathan Velasco 
(Filipines) i Yoichi Adachi (Japó) com a 
directors invitais. 

Entre els llibres exhibits en la World 
Choral Expo, els assistents podien tro-
bar informació relativa a les organitza-
cions coráis mes importants (IFCM, 
Europa Cantat, AGEC) i a les principáis 
éditorials (Carus Verlag, Ox fo rd 
University Press, Novello, Chester 
Music, SULASOL, Norsk Korcenter, 
Música Russica, etc.), com també infor
mació sobre festivals coráis, agencies de 
concerts i gires i empreses subministra-
dores d'equipaments tècnics i d'instru
ments musicals. 

A mitjan Simposi va tenir Hoc un acte de 
gran transcendencia: l'Assemblea 
General de la Federado Internacional 
per a la Música Coral (IFCM). S'hi va ele-
gir un nou président: Lupwishi 
Mbuyamba, de Moçambic, que era el 
président de l'International Music 
Council i de la International Society for 
Music Education. 

Multitud de cantaires i directors al Symposium. 
Foto Dolf Rabus 

Cal fer un esment molt especial de la gala 
de clausura del Simposi, presentada sota 
eltrtol de «Heaven on Earth». La primera 
part del concert incloïa una obra moder
na, Nirvana Simfonia, de Toshiro 
Mayzynu, que va ser interpretada pel 
Choeur Joyeux, Naniwa Choralies i la 
Kyoto Symphony Orchestra sota la 
direcció de Naoto Otomo. Obres de 
dos dels compositors mes eminents del 
segle XIX -el Schicksalslied, de Johannes 
Brahms, i el Salm 42, de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy-, en una emo-
cionant versió dels BBC Singers, el 
WSCM Festival Choir i la Kyoto 
Symphony Orchestra sota la direcció de 
Frieder Bemuis, van fornir els acords fi
nals d'aquest remarcable esdeveniment. 

Moltes gracies i felicitacions sincères per 
la meravellosa organització i per I'am-
bienttan amicai del 7è. Simposi Mundial 
de la Musica Coral, a l'Associació Coral 
Japonesa i als milers de membres que 
apiega, els quais van garantir l'hospitalrtat 
i l'assistència professional als participants i 
hostes durant el Simposi. 

Els vuit dies del Simposi célébrât a Kyoto 
seran inoblidables per a tots nosaltres -
directors de cors, compositors, cantai
res, editors, etc.-, que ja esperem amb 
ànsia el pròxim Simposi Mundial de la 
Mùsica Coral , que s'efectuarà a 
Dinamarca I'any 2008. 

escrites per compositors japonesos 
famosos, com Ro Ogura, Ko Matsushita, 
Akira Miyoshi i altres), i I'estrena mundial 
d'obres de Shinichiro Ikebe i Teruaki 
Suzuki, encarregades especialment per 
a aquest Simposi. Totes aqüestes peces 
van ser interpretades per diferents cors i 
conjunts japonesos en un acte inoblida-
ble per I'encantadora presentado que va 
revestir en el Kyoto Concert Hall i per la 
participado de centenars de cantaires al 
final del concert. 

Un altre obsequi agradable del país aco-
llidor va ser el concert especial «In 
memoriam...», dedicai a la música de 
Johann Sebastian Bach. El professor 
Masaaki Suzuki, famós intemacionalment 
per les seves interpretacions de Bach, i el 
Bach Collegium Japan, fundat per ell 
mateix el 1990, van interpretar els 
motets Jesu, meine Freude, Herr Jesu 
Christ, wahr'Mensch und Gott i Singet 
dem Herrn ein neues Lied. L'excel-lent 
qualitat de la interpretado es va refledir, 
un cop extingida la darrera nota, en les 
ovacions que el public, dret, va tributar 
als musics durant vint minuts. Un nivell 
vocal extremament alt, una expressió 
dramática basada en una comprensió 
profunda del text i una perfecció tècnica i 
artística en totes les obres programades 
converteixen aquest concert en un epi
sodi destacat en el conjunt dels actes del 
Simposi. 

Un altre dels cors invitats especialment 
van ser eis BBC Singers, dirigits per 
Stephen Cleobury, que van basar el seu 
concert en una compilado d'obres 
corals de compositors britànics actuals, 
entre eis quais PM. Davies, Gabriel 
Jackson, James MacMillan, Judith 
Bingham i Bob Chilcott. 

El programa del Simposi també incloïa 
l'actuació de cors i conjunts ben cone-
guts; per exemple, Nordic Voices i l'Oslo 
Chamber Choir, de Noruega; Vocal 
Line, de Dinamarca; el Netherlands 
Youth Choir; el Vocalensemble Anima, 
de Russia; The Wnnipeg Singers, del 
Canada; cors d'Australia, la Xina, 
Finlàndia, Alemanya, Guatemala, 
Indonèsia, Corea, les Rlipines, Suècia, 
Turquía i eis Estais Units d'America, i, 
naturalment, una selecció ¡mpressionant 
de cors japonesos. Tots van presentar 
música dels països respectius, combinant 
una mostra d'estils i tradicions especifi
ques reaiment molt interessant. 

Eis tallers i els seminaris eren un altre ele-

Europa Cantat EFYC hi va ser àmplia-
ment representada pel president, 
Jeroen Schrijnen per la secretaria gene
ral, Sonja Greiner (representant oficial 
d'Europa Cantat), per Aarne Saluveer, 
membre del Consell Directiu d'Europa 
Cantat, i per mi mateixa, que hi era per 
altres questions però que vaig tenir l'o-
portunitat de reunir-me amb delegats 
d'altres organ itzacions i dialogar-hi sobre 
diversos projectes. 

Theodora Pavlovitch. 
(Theodora Pavlovitch és directora i pro-
fessora associada a l'Acadèmia de 
Müsica de l'Estat (Sofia) i a la Universität 
de Sofia, vicepresidenta d'Europa Cantat 
i membre del Consell Directiu de la 
IFCM. Durant el 7è. WSCM, a Kyoto, 
va donar una masterclass de direcciô 
coral i va dirigir un taller sobre el tema 
«Mùsica ortodoxa a Bulgaria. Tradiciô i 
temps modems») 

a q u a t r e v e u s 
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Assemblea d e la Federació 

In ternacional d e la Mùsica 

Cora l ( I F C M ) 
Cada tres anys, la IFCM (International 

Federation for Choral Music) convoca 

assemblea general. L'ultima es va efec

tuar a Kyoto els dies 3 I de juliol i I d'a-

gost d'aquest any 2005, dins el mare del 

7è. Simposi de Música Coral, 

L'assemblea, que va reunir représen

tants de 59 països, va ser presidida per 

la vicepresidenta i presidenta en fun-

cions, Maria Guinand. Recordem que 

l'anterior président, Eskil Hemberg, va 

morir l'any passât. 

En el curs de l'assemblea es va presen-

tar la ressenya de l'activitat dels diversos 

centres de la Federaciô Internacional -

situats a Altea (Alacant), Namur (Bèlgi-

ca), Vigevano (Itàlia), Busan (Corea del 

Sud) i Caen (França)-, de les tasques de 

les comissions -Cors de Nens i Joves, 

Etnica i Multiculturalitat, Directors i 

Légal- i de les activitats organitzades per 

la mateixa Federaciô i d'aquelles en les 

quais ha col-laborat durant els anys 

2002-2005. Diversos membres del 

Conseil de la Federaciô van exposar els 

projectes que es pensen desenvolupar 

els prôxims anys (durant la resta del 

2005 i fins al 2007) i les activitats corals 

previstes en diferents indrets del mon. 

També s'hi van aprovar els comptes 

dels exercicis 2002, 2003 i 2004 i els 

pressupostos dels anys 2005 al 2007. 

Un dels punts destacables de l'ordre de 

dia va ser la modificaciô d'alguns articles 

dels Estatuts i del Reglament de 

Normes de Procediment. El mes des-

tacat és el canvi de seu légal, que fins 

ara era a Altea (Alacant, Paîs Valencià) i 

que s'ha traslladat a Lawton (Oklaho-

ma, Estats Units). El motiu del trasllat és 

que, des del 2003, l'Ajuntament de la 

població alacantina no ha satisfet les sub-

vencions estipulades. Aixî mateix, hi ha 

hagut canvis que afecten el funciona-

ment intern, els membres de les comis

sions de treball i els membres honori-

fics que formen part del Conseil, al quai 

també s'incorporarà un représentant 

de cada Hoc on la IFCM té una oficina 

permanent. 

Un altre punt desta-

cat van ser les elec-

cions per a la renova-

ciô de la tercera part 

dels membres que 

f o r m e n par t de l 

Conseil per elecciô 

de l ' A s s e m b l e a . 

D'entre vuit candidats 

presentata, van sortir 

elegits (o reelegits) 

T h o m a s R a b b o w 

(Alemanya), Lupwishi 

Mbuyamba (Moçam-

bic), Philippe Brunelle (Estats Units), 

Daniel Garavano (Argentina) i Maya 

Shavit (Israel). Un cop coneguts els 

résultats, el nou Conseil es va reunir i 

va nomenar nou président de la 

Federaciô Lupwishi Mbuyamba. Maria 

Guinand hi continua de vicepresidenta. 

Lupwishi Mbuyamba treballa a la 

UNESCO a Moçambic, és membre de 

l'Observatori de Politiques Culturals a 

l'Africa i va participar en un dels débats 

del Fòrum Barcelona 2004 sobre drets 

culturals i desenvolupament huma. 

Es molt intéressant conèixer la situaciô 

existent als diversos països, la forma de 

treball prédominant i les activitats que 

s'hi organitzen, corn també el desenvo

lupament de les activitats de la mateixa 

Federaciô, les quais, encara que ens 

semblin llunyanes, també son activitats 

nostres com a membres que som de la 

IFCM. Tot i que hi ha cantaires catalans 

que ja han participât en el Cor Mundial 

de Joves, penso que ens falta molta 

mentalització per a fer conèixer la tasca 

del nostre dia a dia pel que fa al cant 

coral a Catalunya, i participar en les acti

vitats que es despleguen a escala mun

dial, per a enriquir-nos i per a enriquir la 

cultura mundial. Aquest és un repte en 

el quai tots els membres de la FCEC 

hem detreballar. 

També son intéressants els contactes 

que s'estableixen amb gent de països 

molt diversos, i és gratificarti comprovar 

el bon regust que va deixar l'Europa 

Cantat de Barcelona de l'any 2003 (ex

cepte la calor, que, evidentment, no 

depenia de nosaltres). 

L'oportunitat de participar en aquesta 

assemblea m'ha fet pensar que els can

taires i els cors catalans hem d'aprendre 

a saber vendre la nostra produccio 

coral, tant pel que fa a obres com a 

actuacions; que hem d'aspirar a ocupar 

un dels llocs del Conseil de la IFCM, i 

que, ja que s'ha tancat l'oficina d'Altea, 

per qué no tenir-ne una a Catalunya? 

Però per a aconseguir tot això cai la 

implicació de tothom i que el treball del 

dia a dia sigui constant i de qualitat. 

Montserrat Cadevall i Vigués 

El nou Board, acabat d'estrenar 

aquatreveus 
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UNA VISITA CORAL CURIOSA 

- Ring 
- Fcec, bon dia 

- (en alemany) Bon dia. Miri som uns cantaires sui'ssos que voldnem fer un concert a Barcelona. Ens 

podrien ajudar a organitzar-lo? 

- Prou. Quan hauria de ser? 

- El divendres 14 d'octubre a les 17,00 hores. 

- Ales 17,00 hores? 

- Si, és que arribem a Barcelona a les 9,00 del mati i a les 18,30 ja hem de marxar de Barcelona. 

- I com arriben? 

- En vaixell. 

- En vaixell???!!!! 

Doncs, sî. Aquests cantaires süfssos 

van arribar el 14 d'octubre a Barcelona 

i durant el matf, i a pesar de la quantitat 

de pluja que queia, van fer la visita a 

Barcelona. A les quatre de la tarda ja 

eren a la Capella de l'Esperança per fer 

l'assaig i a les eine va començar el con

cert. Llàstima que el dia no va acom-

panyar a que la gent hi assistis. Hi havia 

gent de la Fcec i també del Consulat 

suis que des de la federaciô s'havia con-

vidat. També altres viatgers del mateix 

vaixell van assistir al concert. 

I com es aixô?, us estareu preguntant. 

La resposta és aquesta: A uns cantaires 

de la Suïssa alemanya se'ls va acudir 

que podrien fer un creuer pel 

Mediterrani i de passada aprofitar per 

cantar. I van obrir la convocatôria a 

totes les corals. Resultat: mes de 60 

cantaires de 40 corals s'hi van apuntar. 

Van buscar dos directors (Hansruedi 

Kämpfen i Rainer Held) i van preparar 

un llibret amb les cançons que treballa-

rien durant el viatge. Cada dia després 

del sopar (que ho fan en el primer 

torn) fan una hora i mitja d'assaig. Aixó 

és un taller coral flotant!!!!!!!! I van pro

gramar tres concerts, dos al vaixell i un 

a Barcelona. 

Algú encara dubta que els cantaires ens 

ho passem molt bé cantant? 

Amb tota la precisió de rellotge suis... i amb máxima expressió 

aquatreveus 
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24 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS 
DEL 13 AL 16 DE JULIOL DEL 2006 

24 Festival 
Internacional 
de Música 

Del 13 al 16 de juliol de 2006 
Cantonigrós-Espanya 

És una competido i exhibido de música coral mixta, veus iguals femenines, cors 

infantils, cors per a música popular i danses populars. 

Els grups s'inscriuen en la categoria on volen participar, i competeixen amb els 

altres grups que es trobin inscrits en la mateixa competició; també preñen part en 

algún dels concerts que diàriament es celebren al final de la jornada. 

Hi poden participar grups de tôt el món que estiguin disposais a complir les nor

mes establertes i a identificar-se amb l'esperit del Festival; el seu nivell artístic i for-

matiu ha de respondre al nivell exigit. 

Per a inscriure's cal omplir el full d'inscripció per a cada tipus de competició en la 
qual es vulgui participar, on cal fer constar les obres lliures seleccionades. 

Un cop realitzada una revistó i selecció, el Comité Organizador ho comunica ais 

grups seleccionáis. 

Secretaria/1 nformació: 

dValencia435, Ir, la 

08013 Barcelona 

Tel. 93 232 64 44 93 852 59 86 

Fax. 93 246 36 03 

www.fimc.es 

e-mail: fimc@fimc.es 

MÚSICA INTERNACIONAL LA BASE DE DADES INTERNACIONAL 
DE CANT CORAL, A INTERNET I EN CD-ROM 

El repertori coral de tot el món al teu 

abast: una eina indispensable per a tots 

els professionals o aficionáis a la música 

coral. 

Quin director de cor no ha somniat 

alguna vegada amb una eina capac de 

proporciona-l¡ una Mista exhaustiva de 

totes les partitures del món que res-

ponguin a uns criteris de busca preci

sos? 

MÚSICA és actualment una eina de 

busca documental coral i alhora una 

eina pedagógica al servei dels directors 

de cor, musicólegs, conservatoris, esco

les de música, federacions musicals, 

comercos de música, etc. 

L'estructura documentai de cada fitxa 

es composa de 100 tipus d'informa-

cions diferents (compositor, harmonit-

zador, tftol, editor, génère i forma, grau 

de dificultat, tipus de formaciô coral, 

llengua, època, instrumentaciô, etc. 

Podeu trobar-ne mes informació a: 

www.musicanet.org 

MÚSICA Internacional 

C/ La Fabrique de Théatre 

13 rué de Phalsbourg - F-67000 STRASBOURG 

e-mail: Office@musicanet.org 

Tel. 33 3 88 36 17 54 - Fax. 33 3 88 36 57 83 

aquatreveus 
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EL CANÇ0NER POPULAR DE PONENT 

"Voldríem fer un corpus musical de 

totes les cançons populars nostres: les 

que ja son publicades; les moites que hi 

ha recollides, empero romanen inédi

tes; les que encara ignorem, per mor 

de que vaguen esquerpes per les nos

tres contrades, on caldrà sobtar-les". 

Amb aqüestes paraules el mécènes 

Rafel Patxot encarregava a l'Orfeó 

Cátala, l'any 1921, el que seria la 

magna Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. Amb Francesc Pujol com a 

director, organitzaren "Missions de 

Recerca " formades per dos dels mes 

reconeguts etnomusicôlegs i etnôgrafs 

del país, per tal de recopilar totes les 

tonades populars de les terres de parla 

catalana, en perill d'extinció degut a la 

pèrdua de la transmissió musical oral 

entre les generacions. 

Tot i quedar el projecte ¡nacabat per 
l'esclat de la guerra civil i la posterior dic
tadura, lObra del Cançoner Popular 
havia recollit mes de 50.000 fitxes (can
çons), a mes d'intéressants "memôries" 
narrant les caractéristiques de la recer
ca i altres vicissituds del seu pas pels 
diferents pobles, un bon nombre de 

fotografíes de cantaires i diversos enre-

gistraments en cilindres de cera. També 

es recopilaren materials d'altres collec-

cions anteriors, es convocaren concur

sos de reculls de cancons populars (pre-

cisament n'hem utilitzat del recull pre-

miat al Mestre Güell de Tàrrega), i s'e-

laboraren estudis analítics 

sobre el material musical 

recollit. Afortunadament, les 

terres de Lleida quedaren 

minuciosament rastrejades, 

entre eis anys 1922 i 1934, 

per noms tant notables com 

Joan Amades, Joan Tomás, 

H i g i n i A n g l é s , Josep 

Barbera, o Palmira Jaquetti, 

entre d'altres. 

Però la voluntat del Sr.Patxot 

no era només recopilar 

totes les cancons per guar

dar-íes en un arxiu, com a 

record d'una vitalitat musical 

oral perduda, sino que aspi

rava a que servissin d'inspi-

ració ais compositors. Així 

cloi'a la carta de 1921 : "quin 

goig fa de pensar l'abundor 

del prove'fment temàtic que 

aixís'oferirà als nostres com

positors; quin consol de 

poder esvair aquel/ esgarria-

ment dels inexperts joven-

gans, qui pretenen anar 

molt lluny a cercar una Universalität que 

tenim a casa nostra". L'Obra del 

Canconer Popular de Catalunya es con

serva a l'Abadia de Montserrat, qui 

l'està editant progressivament, i n'hi ha 

una còpia microfilmada a la Biblioteca 

del Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana. 

Des del Cor de Cambra de l'Auditori 
de Lleida hem volgut contribuir a 
aquest projecte, tot triant melodies de 
totes les comarques de les terres llei-
datanes, i servir-les a sis compositors 
de ponent amb l'encàrrec de fer-ne les 
versions coráis. Així sorgeix el 
Canconer Popular de Ponent: un recull 
de 22 cangons per a cor mixt "a capeó
la" o amb acompanyament de piano. 
Entre eis compositors escollits, n'hi ha 
d'una gran experiencia en el terreny 
coral i de l'harmonització de caneó 

popular, com en Josep Lluîs Guzmân-

Antich, establert de fa anys a Pons, o en 

Josep Prenafeta de Lleida, al costat de 

joves mûsics com el targarî Ramon 

Andreu, els lleidatans Antoni Tolmos i 

Pedro Pardo (qui ha estât, a mes, pia-

nista acompanyant del projecte, i col-la-

borador en l'ediciô del cançoner), o jo 

mateix, cerveri i director del cor. Axô 

ens dôna una volguda diversitat d'estils i 

de nivells per a les diferents necessitats 

de l'ample teixit coral del nostre pais. 

En tots els casos, la melodia original 

s'ha respectât fidelment amb tots els 

seus girs mélodies i també el text en les 

varietats originals del recull; tot i aixô, 

cada compositor ha triât de fer-ne la 

sola harmonitzaciô o glossar-la amb 

expansions de nova creaciô. En qualse-

vol dels casos, la melodia original és 

ben reconeixible. 

A mes de donar vida a aquelles melo

dies que cantaven els nostres avantpas-

sats, considerem haver contribuït a l'am-

pliaciô del repertori coral popular (que 

acostuma a insistir en un reduït nom

bre de partitures), i a la descoberta d'es

tils mélodies populars catalans poc habi

tuais, i que rarament han arribat fins a 

nosaltres. Igualment, esperem haver 

estimulat la composiciô coral entre els 

compositors de ponent, oferint-los un 

instrument vàlid per a la creaciô actual. 

A mes de l'encàrrec del Cor de 

Cambra, el Cançoner també aplega tre-

balls anteriors, poc o gens divulgats, 

sobre melod ies de l 'Obra del 

Cançoner Popular a les comarques llei-

datanes. Aquest és el cas d'algunes can

çons de la Segarra, del Solsonès i de la 

Noguera. 

Ens acompanyaran, en aquest recorre-

gut musical, les paraules que ens dedica 

en Josep Borrell, a mes de les descrip-

cions de cada comarca de la mà de 

Josep Vallverdû (extrets de la série de 

volums "Catalunya Visio"). Desitgem 

que gaudiu d'aquest "passeig" per les 

cançons de Ponent. 

Xavier Puig Ortiz, 

director del Cor de Cambra de l'Audi-

tori "Enric Granados"de Lleida 
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ALGUNES VISIONS DE LA VIDA CORAL 
A ANDALUSIA 

treball no trans

cended tant com 

hauria de trans

cendí. 

El meus primers 

projectes van ser 

a Almeria: música 

coral amb solistes 

i petits grups ins

trumentais (me-

talls, percussió, 

c o n t i n u . . . ) ; el 

r e p e r t o r i , 

R e n a i x e m e n t , 

barroc i segle XX; 

n'es exemple l'estrena i l'enregistrament 

de la Misa de Requiem de José Maria 

Azurmendi, una obra contundent que 

requereix un cos sonor ampli i que 

conté molts passatges reaiment espec

tacular i mélodies molt inspirades. He 

escrit que no s'ho creuen gaire, i n'es un 

exponent el fet que vaig ser jo qui va 

haver d'animar el compositor a acabar 

l'obra. El cor era el Ciudad de Almería, i 

l ' a c o m p a n y a v a e l C o n j u n t o 

Inst rumenta l del Conse rva to r i o 

Profesional de Música de Almería. La 

Coral Mixta d'lgualada va participar en 

l'enregistrament i va encarregar-se de la 

producció del disc. 

Durant una de les estades a Almeria, 

cap ais volts del febrer del 2001, José 

Maria Azurmendi em va proposar de 

fer un curs de direcció coral. Van parti-

cipar-hi una dotzena d'alumnes, entre 

professore i estudiants del Conservatori 

i cantaires del Coro Ciudad de Almería. 

A causa de l'exit, aquest curs ha anat 

creixent. L'any següent, ja aposentats al 

Conservatori durant vuit dies de juliol, 

el van seguir uns setze alumnes; i, l'any 

següent, més d'una vintena d'inscrits, 

més oients, i un quadre de quatre pro

fessore (un d'ells, d'Alexander) consoli-

daven plenament la tasca pedagògica. 

Van venir-hi alumnes de les Canaries, 

Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Màlaga, 

Jaén, Granada i, naturalment, d'Alme-

ria. 

Es to t el cos qui canta. Preparem-lo 

fradicio coral i dotada d'un conservatori 

de més possibilitats. Cal anotar que 

aquell quart any també van venir-hi 

alumnes de Segovia, Valladolid i 

Catalunya. 

ParaHelament al Curso de Dirección 

Coral de Andalucía (així es diu des que 

s'imparteix a Granada), van aparéixer 

els Encuentros de Dirección Coral, 

unes trobades de cap de setmana en 

qué els alumnes del Curso poden 

retrobar-se i treballar obres amb pro-

funditat durant la temporada, abans de 

l'arribada de l'estiu. Un avantatge d'a-

quests Encuentros és que son itine-

rants. Se n'han fet a Almeria, Granada i 

Sevilla, i s'està estudiant la possibilitat de 

convocar-ne a Jaén i Màlaga. Se n'han 

arribat a fer tres per temporada, i el fet 

que s'hi impliqui un cor de la localitat 

aporta molta riquesa a la trabada. 

Suposo que també coneixeu el projec-

te de la Fundació "la Caixa" anomenat 

"Messies Participatiu" que s'organitza a 

Barcelona des de l'any 1995. L'any 

2000 es va comencar a convocar a 

Sevilla, i el 2003 a Granada. S'interpreta 

amb íorquestra del Hoc, però això sí, 

amb diferents directors convidats, igual 

que a Barcelona; hi han passai Robert 

King, Harry Christophers, Josep Pons, 

Ben Parry, Manel Valdivieso, Alfred 

Cañamero , Chr is toph Spering i 

Stephen Layton. 

Quan la Montserrat Cadevall em va 

demanar un article sobre la música 

coral a Andalusia, vaig haver d'objectar-

li la dificultat que representa el fet de 

parlar d'un territori tan extens i alhora 

tan amagat al professional que viatja 

sovint per aquelles contrades per 

desenvolupar-h¡ determináis projectes, 

però que no hi viu i a qui, per això, li 

costa sentir el batee real de la vida coral 

quotidiana. 

Centraré aquesta visió en les meves 

pròpies experiències, que al llarg de 

cinc o sis anys s'han anat multiplicant i 

han engrandit el radi d'acció. Encara 

que els meus compromisos també 

inclouen projectes orquestrals, parlaré 

exclusivament de la música coral. 

He de reconéixer que la perspectiva 

que tinc d'aquesta ja no pas curta etapa 

de treball en aquell territori, em fa plas

mar un somriure de plaer, justificat per 

la coneixenca de persones i col-lectius 

meravellosos. Avui puc parlar amb 

coneixement de la gran disciplina que 

mantenen els andalusos en el treball 

rigorós. En els seus conservatoris hi ha 

joves amb molt de talent, grans instru-

ment is tes, compos i to rs novel ls, 

musicòlegs interessants...; en el carrer 

sempre trobem l'ambició de la música, 

sigui tradicional, popular, escolàstica o 

culta o experimental, i alhora lligada a la 

pintura, al teatre, a Parquitectura o a les 

arts plàstiques. En més d'una ocasió he 

sostingut converses i debats amb arqui-

tectes, metges, pintore, actore, profes

sore universitari... al més alt nivell. 

Es una terra on la "música clàssica" sem

pre ha tingut el seu Hoc, encara que hi 

ha hagut interessos perqué la "culture-

ta" tapi i reclogui la veritable "cultura". 

Això ha passat i continua passant també 

en altres llocs. 

Els andalusos no s'ho creuen gaire, i 

encara no han creat, potser per falta de 

temps, els líders que poden arrossegar 

aquesta gent tan disciplinada i tan con

tenta de poder treballar a fons. Els pocs 

que hi ha, treballen molt al voltant seu, 

de manera forca tancada, i no es comu

niquen gaire. En conseqüéncia, el seu 

L'any següent, el cure es va fer gran i 

vam haver de traslladar-ne la seu a 

Granada, ciutat més céntrica, amb més 

Jo sempre m'he encarregat de la prepa

rado dels participants, tal com he fet a 

Barcelona en la majoria d'edicions, i Pa-
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collida d'aquest projecte entre el public 

sempre ha estât magnífica; a Sevilla ha 

estât desbordant. D'altra banda, m'ha 

permès intensificar el contacte amb les 

entitats locals que hi han fet de cors de 

suport. 

Va ser l'any 2003 quan gent de diversos 

cors i alumnes del Curso de Dirección -

després d'haver assistit corn a partici

pants individuals a l'Europa Cantat de 

Barcelona, i d'haver-se enamorat de l'i-

deari del Festival, tan diferentde l'orien-

tació tradicional dels cors a Andalusia-

van demanar-me si podría liderar un 

projecte innovador a Sevilla. 

I el projecte ha reeixit. Es va fundar una 

entitat que reunia un nombre de socis 

suficient per a fer realitat la creado d'un 

cor amateur animât per uns criteris dife

renciáis de la fradicio andalusa, organit-

zat per a traballar en formats intensius i 

per a la producció de programes con

crets a l'entorn de repertoris molt dife-

rents i préparais amb rigor, i orientai a 

convertir-se en un réfèrent d'una mane

ra distinta d'entendre la música coral. 

Alhora, laformació constant deis cantai-

res s'hauria d'assegurar per mitjà de clas

ses de cant i llenguatge musical. 

La Sociedad Musical de Sevilla 

(www.sociedadmusicaldesevilla.com) 

es va crear el setembre del 2003. El 

gener del 2004 van sotmetre's a audició 

prop de noranta persones, de les quals 

55 van formar el cor. 

Fins ara s'han enllestit cinc productions: 

una al voltant de Mendelssohn; una 

altra sobre Victoria, Guerrero i 

Morales; una altra a l'entorn de Kodály; 

una altra sobre Debussy, Ravel, 

Poulenc, Duruflé i Saint-Saëns, i la cin-

quena, dedicada Mozart, collaborant 

amb l'Orquesta Barroca de Sevilla (diri

gida per la violinista Monica Huggett). 

Ara estem préparant un programa de 

música del segle XX. 

La mertat deis intégrants del cor han 

començat a estudiar cant, i també s'han 

organitzat dos cursos de llenguatge 

musical, de nivells diferents. 

La Sociedad Musical de Sevilla és un 

exemple de voluntat popular decidida a 

engegar canvis i a responsabilitzar-se'n. 

Peí que fa a l'organització, val a dir que 

son gent impecable, amb ganes de 

superar-se i d'aprendre constantment. 

*** 

A m b aquest recorregut per 

la meva vivencia professional 

i personal en terres andalu-

ses he prêtés presentar un 

color deis molts que podeu 

trobar-hi ; us animo a acos-

tar-vos-hi i a estar-hi con

nectais. 

Alfred Cañamero 

SALVE M EL CANT GREG0RIA 

El C a n t G r e g o r i à a casa nos

t r a , avui 
Aquesta primavera passada es va escau-

re el primer aniversari d'una trabada de 

Scholae Cantorum a Montserrat. La res-

posta deis grups de cant gregorià a la 

invitado que els adregava la FCEC, orga

nizadora de la trabada, va ser prou 

encoratjadora: per a les Scholae, la pos-

sibilitat de federar-se, o bé directament 

o bé com a grup particular dins la 

Federado, podría ser una penyora de 

supervivencia, ara que ningú mes no 

sembla donar-los suport... 

El contacte entre Scholae que es va pro-

duir a Montserrat va desembocar en una 

altra trabada, celebrada el dissabte 16 

d'abril d'enguany al monestir de Sant 

Cugat, en la qual els diversos grups van 

efectuar una presentado mutua, a efec-

tes interns, mitjangant una brau mostra 

del gregorià que saben cantar. Després 

va teñir Hoc el cant de les Vespres en 

honor de la Mare de Déu, adequadasalu-

tació sabatina, també en cant gregorià. 

El tercer acte que reportarem en 

aquesta ressenya va teñir Hoc el diu-

menge 19 de juny a la basílica-catedral 

del Sant Esperii de Terrassa, amb motiu 

del centenari de la Schola Cantorum 

local, d'acord amb un programa força 

élaborât i dut meritòriament a terme, 

amb entusiasme i encert, pels mem

bres de l'entitat centenaria. 

* * * * 
Una iniciativa de la FCEC a favor d'uns 

grups residuals, a Montserrat; un intent 

de donar senyals de vida, a Sant Cugat; 

la celebració d'un centenari, a Terrassa. 

Bones noticies per al cant gregorià... si 

no fos que Testât de salut d'aquest gène

re vocal, pel que vam poder sentir i 

veure amb motiu de les trobades des

ertes, és de franca decrepitud: no 

celebràvem pas un centenari, sino que 

més aviat ens aplegàvem per a un 

rèquiem, si tenim en compte l'edat pro

vecta dels cantaires (i dels correspo-

nents directors!), l'absència d'un tempo 

prou airas, capaç de salvar el text de 

veure's arrossegat en una diodo enfos-

quida i empobridora, i l'entonació de 

vegades dubtosa per fer esment tan 

sols de references comunes a qualse-

vol forma de cant homofònic. Tot pie

gai ens situa davant d'un panorama ben 

galdós, capaç de plantejar interrogante 

molt seriosos sobre l'esdevenidor del 

cant gregorià a casa nostra, on fa cent 

anys es produïren arreu respostes entu-

siastes a la crida que feia Pius X des de 

Roma. ¿Assistirem impassibles a la liqui

dado pura i simple del conreu del 

repertori del quai derivaría la polifonía i 

gairebé tota la música culta occidental? 

L'assentiment de la FCEC a federar 

aquesta pobra realitat residual no 

resoldrà el greu problema que ara 

denunciem. Si la Federació entén que 

cal fer-hi alguna cosa, ara que la práctica 

cultual ha abandonat el corpus de músi

ca sagrada més complet i respectable 

d'Occident, caldrà pensar en alguna 

mesura addicional. 

Des d'aquestes pagines proposem a 
tots els directors de cor que s'animin a 
integrar éléments del repertori gregorià 
en els seus programes i demanem a la 
FCEC que organitzi cursets de suport 
ais directors perfer-los conéixer Pespe-
cificitat del cant gregorià, de manera tal 
que puguin dur a terme amb garanties 
d'èxit aquella integrado. 

Joan-Josep Monferrer i Salomon 
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Els anys passen. Arreu apunta -en la polí
tica, en la cultura, en l'economia i les 
fmances- un canvi generacional, o hauria 
d'apuntar. Ais que ja érem actius durant 
la transido a la democracia, ais que ja 
érem adults en la manifestado del milió i 
que vam votar ÍEstatut d Autonomía del 
79 amb majoria d'edat, ais que hem pas-
sat de pujar filis a entretenir néts, ais que 
per aquells anys o poc després ja can-
távem en unorfeóounacoral... ens arri
ba el temps del relleu. Ara ja toca. Hi ha 
un temps per a cada cosa sota el sol. Es 
bo. Pera nosaltres mateixos, i també per 
ais altres, per ais mes joves que nosal
tres, peral país. Re-generaciódeu voler 
dir relleu de generació i alhora generar 
de bell nou, renovellar. El cicle de l'any 
ho fa d'any en any: primavera, estiu, 
fináis d'estiu, tardón.. i encara hi ha una 
primera tardor de tulles ocres i de 
pámpols daurats, abans de la que presa
gia el despullament de l'hivern. La natura 
és savia. 

El que passa és que nosaltres som ríes de 
cancons i de sonoritats, i aixó o portem a 
dintre, a la saba, encara que Pescorca no 
ho demostri. I a vegades, sense ni 

adonar-nos de com ni de per qué, ens 
puja ais llavis una tonada, una Metra, i en 
el record sentim al voltant nostre totes 
les veus del cor amb uns acords sonors, 
plens d'harmonia. Acords, records. En 
aquesta sensació de plenitud no 
sordegem ni gota, i la nostra veu no surt 
gens escanyada. 

Si em refereixo a aquesttema és perqué 
em sembla que Penvelliment successiu 
de la poblado es tradueix en el món 
coral en un envelliment successiu deis i 
de les cantaires. I mes relativament de 
Penvelliment dels directors i directores 
de corals, perqué pugen professionals 
joves de les noves escoles de música i 
dels conservatoris, sorgits molts d'ells 
amb la democracia municipal. També es 
dona un envelliment del repertori de 

cançons ? És ciar, les que mes ens 
agraden ens lesfem durar. 

N o ho sé ben bé, perqué ara no estic en 
actiu com abans. Pero intueixo que forca 
cantaires, i molts orfeons i coráis, sí que 
a n e m f e n t a n y s . A r a c a n t o 
escadusserament en una coraleta 
d'amics i amigues d'anys, cantaires de 

tota la vida, amb moites pagines viscudes 
en cornu. Aquelles sortides en autocar 
per anar a cantar a tal Hoc, aquells 
viatges, aquelles gresques, aquella 
vegada al Vernet que anàvem pels 
carrers cantant, de nit i el Canigô nevat 
lluïa estranyament... Som tôt just una 
dotzena de frare, assagem un cop la 
setmana, no pas en cap local d'entitat 
sinô en la casa d'una de les parelles de la 
colla, quasi al voltant de la taula del 
menjador. La nostra directora ens ha 
dirigit durant molts anys, ara gratia et 
amore. 

Tots ja som una mica grandets, rondant 
la seixantena, mig jubilats o a punt de 
jubilar-nos. I qué? Una experiencia 
alhora velia i nova. Reviure és viure. 
lubilate, plaudite!, com diu el 
Canticorum iubilo. Cantem sense 
senyera i sense sigles som uns sense 
papers però amb partitures-, ens hem 
posât un nom expressament mig 
carrincló, Cor Aubada -aixi, amb grafia 
prefabriana-, amb un regust romantic de 
connotacions locals. El vam triar així, 
quasi a la que salta: tot just era per 
anomenar-nos d'alguna manera, aquest 

orai 
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estiu passât, amb motiu d'un concertet 
que vam fer en un petit poble de l'Ait 
Berguedà. -Com us dieu, peranunciar-
vos al programa de festa major? -
Dones... CorAubada. 

Recuperem partitures de cançons que 
havíem cantat ja fa molts anys, amb les 
quais havíem fruit d'allô mes. Mes que 
assajar, cantem, sentim com les nostres 
veus s'acoblen en acords que a nosaltres 
ens semblen inefables, perqué hi 
ressonen veus d'abans, abséncies. Cada 
assaig és un cant, cada cant un assaig. Ja 
pensem en Santa Cecilia, i en Nadal. 
Buscarem algún Hoc on celebrar-lo amb 
les millors nádales de tants anys... com 
aquella parella que anava pel món 
buscant posada. Potser no aprendrem 
gaire repertori nou, pero en tenim un 
munt i és com si el recreéssim. 

Recordó que, ja fa uns quants anys, a les 
reunions del conseil de la FCEC 
parlàvem de les corals de gent gran que 
alguns monitors dels casais d'avis o liars 
del jubilât organitzaven. En part per 
entretenir els usuaris, per mantenir-los 
actius, per fer dinámica de grup, per allô 

de "vida ais anys", de "la joia d'envellir", 
o de "qui canta els seus mals espanta", 
que ja és bona terapia... Alzheimer no és 
pas el nom de cap compositor barroc o 
romántic, jo dina. Pensávem -almenys 
jo- que nosaltres també arribarem a 
grans, si Déu vol, vulgues que no. 

Quan a la coral o a l'orfeó ja notem que 
fem nosa, que sordegem, que ens 
perdem, que laveu se'ns encalla, queja 
ens costa massa pujar els graons per 
arribara latarimao l'escenari, ¿deixarem 
de cantar, o morirem -com l'Errol Flynn-
amb les botes posades? ¿ens tocará 
apuntar-nos en un o altre d'aquests cors 
de veus de tercera edat o de tercera 
divisió, queja estaven jubilades abans de 
comencar a cantar? Per a mi fóra una 
micatrist. 

No em sembla que sigui el mateix fer-se 
gran cantant en un cor que comengar a 
cantar en un cor quan et fas gran. A 
l'hora de sortir-ne n'hi ha que hi entren. 
Dones, endavant! mes val tard que no 
mai. Aqüestes "noves veus" no sabrán 
mai qué s'han perdut; dones, almenys, 
que en tastin les escorrialles. I no ho dic 

amb menyspreu. Perqué no és pas el 
mateix haver aprés a cantar de jove, 
llegir poc o molt una partitura, haver 
exercitat a modular la veu a la concavitat 
de la boca, a manxar amb els pulmons i a 
prémer el diafragma, saber qué és un 
forte i un piano... Es ciar que les nostres 
veus no son el que eren -per a la veu no 
hi ha liftings-, pero no és el mateix. Com 
les veus deis joves no serán el que son. 
Uei de vida, és a din d'illusionada 
plenitud, de lentanar-se'n. 

Ni vam fer el cim ni hem tocat sostre. 
Perqué aquesta casa no en té de sostre, 
sempre s'hi veu el cel. I el cel sí que a 
vegades es toca, perqué hi ha un cel per 
a cada edat, per a cada vida. Les paraules 
retir i recer teñen una etimología comú, 
pero no és el mateix retirar-se que 
arrecerar-se. La retirada és propia deis 
venguts; pero el recer és dolg, com les 
panses del ráim moscatell. Cantaires i 
cangons, amb l'amistat i un tast de vi, son 
de les mes agradables companyies. 

Joan Soler i Amigó 

UN FET IMPORTANT: LA C0RRECCI0 EN LA PRONUNCIA 
Un director de cor, naturalment pro

curará amb tots els mitjans que la versió 
de la seva coral s'ajusti al màxim a les 
exigéncies musicals de la partitura, de 
l'època que sigui. Però també hauria de 
veti lar, igualment, perqué el text espe-
cialment si és cátala, fos corréete en la 
pronùncia, tal com ho procuren quan el 
text és amb altres llengües. 

Cosa que ara sovint no passa en cátala: 
per exemple sentim, en el repertori tra
dicional: "Rossinyol que vas a Franca, 
rossinyol, encomanám a la mará, ros
sinyol, d'un beli bocatge rossinyol, d'un 
vol, etc" i com aquest exemple, moltís-
sims mes. 

Un deis exemples mes iHustratius és el 
cas de les vocals neutres en contacte , 
tant entremig de frase com al final de 
l'estrofa i que queda reforçat a nivell 
auditiu quan s'esdevé en qualsevol cade
ncia, ja sigui suspensiva o conclusiva, 
així com en les notes llargues. 

Posem l'exemple de la canco " Ton para 
noté ñas, ta maraes xata..." ; elfetde no 

pronunciar bé, el seguit de les a/e esde-
vé la parla txava, sense que aquesta men
cio sigui cap prejudici contra ningú. 

En el cant col-lectiu cal que la pronun
cia sigui la mateixa que en el cant solista 
o la parla habitual, la quai moites vega-
des també s'hauria d'esmenar. 

En definitiva, és precis correspondre 
íntegrament a aquell enunciat d'un docu
ment dels anys setanta del SOC, " res-
ponsabilitat i exigencia", assumit musi-
calment, cívicament i lingüísticament 
per totes les entitats afiliades a l'organis
me associatiu cátala en aquell temps. 

Es un tort a la nostra cultura, prou mal-
mesa, ja, no emprar la llengua catalana 
amb total correcció, valorant molt posi-
tivament totes les varitats dialectals tan 
riques de la nostra terra. 

Perqué la llengua és un dels pilars 
essencials i irrenunciables de la nostra 
identitat. 
Potser això exigirá un esforç addicional 

ais cantaires i directors. Però així ho 

feren els líders preterits, des de Lluís 
Millet a Oriol Martorell, i una intermina
ble llista de noms de directors de totes 
les comarques. 

Pero no en dubtem. Es imprescindible 
fer aquest esforg si volem ser conse
quents amb alió que professem i defen-
sem, i que s'ha de demostrar a cada 
concert. 

Avui dia totes les corals saben la mane
ra d'actuar musicalment i literáriament. 
Igualment que fem cursos direcció, hau-
ríem, si cal, fer cursos de diodo i de pro
nuncia. 

Que ningú no busqui excuses de mal 
pagador per no complir la seva obliga
do i no col-laborar a enfortir la nostra 
identitat nacional, perqué cal íesforg i el 
concurs de tots. 

Pere Artís 
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HISTORIA DELEANOR 
Es així com de vegades arriba. Tu ets 

una persona brillant, alegre i sociable. 

Segur de tu mateix, busques sempre el 

millor de cada situado. Estas assegut en 

un turonet, el vent bufa per darrere 

dels teus cabells i et sents plenament 

feliç de viure. Et sents intimament lligat 

amb persones que travessen moments 

d'extrema tristesa i comprens intuïtiva-

ment les sèves nécessitais i les sèves difi

cultáis. T'agradaria cantar. En realitat, 

tens nécessitât de cantar, perqué can-

tant dones un sentit a l'univers. 

Aixô que la vida t'ofereix és un viatge 

cap a una escola especial cada dia de la 

setmana, en un bus especial amb altres 

persones especiáis. La vida us ofereix 

un programa d'ensenyament especial, 

concebut per a persones especiáis. El 

fet de no poder caminar crea noves difi

cúltate. N o pote caminar pel carrer, ni 

jugar amb els nens del costal No els 

pote seguir quan els seus jocs te'ls allun-

yen, i et quedes assegut ben sol. El fet 

de no poder parlar s'afegeix a tot aixô. 

Pots somriure, pots cridar «Hola», perô 

no pot pas discutir sobre el programa 

de la televisió d'ahir a la nit. Pero la vida 

et dona una resposta. Pote participar en 

activitats socials especiáis per a altres 

persones especiáis. Tens necessitate 

especiáis que poden ser satisfetes en un 

ambient especial. L'étiqueta d'innocent 

que vas adquirir en néixer es va fent 

cada vegada mes pesant a mesura que 

continues portant-la i mentre la vida va 

avançant. 

Cada camí ofert pot ser pie de bones 

influencies, i les branques dels arbres al 

llarg del camí poder ser ben plenes de 

pomes d'or, perô a mesura que vas crei-

xent t'adones del teu problema. 

Aqueste camins t'allunyen de la inserciô, 

t'allunyen del coHectiu en que vas néi

xer. T'allunyen dels nens que viuen i 

juguen al teu voltant, i dels adulte que, si 

et coneixen, no haurien de témer una 

nena de nou anys. I quan proves d'unir-

te a grups oberte a tothom i no exclu-

sius per a persones especiáis, desco-

breixes una cosa molt important: el fet 

de ser especial significa que aixô no és 

pas possible, i que, en realitat, tu no 

existeixes. El fet de ser especial vol dir 

que no tens les portes obertes. La teva 

etiqueta esdevé una càrrega que has d'a-

rrossegar darrere teu mentre proves 

de superar els obstacles que tens al 

davant. I durant aquest temps, cantes, 

amb la teva petita veu, algunes vegades 

trista, i en altres momente plena de joia. 

Cantes; i, cantant, expliques la teva his

toria. La teva historia, tal com tu la veus. 

Eleanor, la nostra filia, té serioses i múl

tiples dificúltate d'aprenentatge, té pro-

blemes de mobilitai que li redueixen les 

possibilitate de moure's tota sola. No 

pot parlar, tot i que es pot comunicar. 

Però aqüestes coses no son pas 

l'esséncia de l'Eleanor: son senzlllament 

les coses que no pot fer. Eleanor és la 

persona descrita mes amunt, una cria

tura de nou anys, mes complexa que 

qualsevol altra criatura humana, i que 

estima la vida que sorgeix d'ella. 

Eleanor va comentar a cantar de molt 

petita i a memoritzar les melodies com 

un i-podbumk. Les canta i les repeteix 

quan ella ho considera apropiat. Així, 

per exemple, la visita a una església li 

pot suggerir un himne, mentre que la 

vista de la neu li fa cantar Frosty, l'home 

de neu. I la vista d'una espelma ens 

garanteix un recital de Happy Birthday 

ben energie. 

Abans que l'Eleanor entres al cor de 

joves de Hartlepool, no havia estat mai 

acceptada en cap grup, encara que les 

seves dificúltate no li impedissin formar

ne pari: ella no hi era acceptada per la 

seva manera de ser. La fundó del cor és 

cantar, i l'Eleanor, igual que els altres 

membres del grup, ha de treballar 

seriosament i amb constancia en els 

assaigs i els concerte. Chris Simmons, 

que dirigía la coral en aquella época, 

tenia criteris molt clars quant a la partici

pado de l'Eleanor a la coral, i eren que 

tota criatura es mereix que se li doni 

una oportunitat. Donant-li aquesta 

oportunitat de participar en una activitat 

de grup, i amb una disciplina exigent, 

s'ha donai a l'Eleanor una via per a sortir 

de l'aillament. Persones que altrament 

no l'haurien coneguda mai, avui la con

sideren com una amiga. Quan se la veu 

asseguda a la coral, amb el seu unifor

me, cantant, és difícil considerar-la espe

cial. Sembla un membre mes de l'equip 

que fa el seu paper: sembla un engra-

natge, petit però per tant essencial, en 

una gran máquina. Es fa difícil explicar 

com és d'important això per a l'Eleanor, 

i fins a quin punt ho és també per a 

nosaltres, els seus pares. 

L'Eleanor creix en confiança. Li han 

donat responsabilitate en el cor, i així té 

íoportunitat de mostrar que la seva dis-

capacitat no és pas el mes important 

per a ella. Reaiment, ella gaudeix men

tre és a la coral, fins i tot si de vegades 

ho traba cansat. I el fet de ser-hi la fa 

créixer. Té nou anys i la tracten com a 

tal, no pas com una nena de tres anys 

que hauria hagut de créixer mes. 

Quan excloem un infant de qualsevol 

activitat per causa de la seva discapaci-

tat, engeguem un procès que es repe

teix sens fi: cada refus afilador fa que l'in

fant es desanimi, el reforça en una posi-

ció d'estrany al grup i el condemna per 

sempre a contemplar des de fora un 

mon que segueix el seu carni forassen-

yat, que no fa cap pregunta, però que 

exigeix un silenci d'assentiment. Sensé 

adonar-nos-en, comencem a construir 

al voltant d'aquest infant murs invenci

bles que tanquen el seu esperii i anul--

len la seva voluntat, tot prenent-li la pos-

sibilitat de l'amistat i els lligams d'una 

experiencia compartida. I el résultat és 

una vida sense remissió i sensé possibi

lité d'expressar-se. 

Els infante que teñen una discapacitat 

han de Hurtar molt; sovint han de donar 

mostres d'una fortalesa d'ànim remar

cable i d'una gran determinado per a 

realitzar tot allò que no representa cap 

problema per a la majoria d'infants. 

I donant a cadascú la seva oportunitat, 

qué fem nosaltres? En el cas de l'Elea

nor, aquesta fórmula tan senzilla li ha 

permès guanyar dignitat i respecte. 

Es una cosa magnífica. 

Any i Liz Barraclough 

aquatreveus 
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MARÍA FELICIA PÉREZ 
María Felicia Pérez és directora del 
Coro de Cámara Exaudí, de Cuba. Es 
professons titular a l'lnstituto Superior 
de Arte, dins el departament de 
Direcció Coral, i també treballa a la 
cátedra de D i recc ió Cora l del 
Conservatorio General de Música, que 
és I'escola nacional de grau mitja. 

-El cor Exaudí que dirigeixes és professio
nal. Com funciona i quants cantaires el 
componen? 
-Assagem cada tarda i és un cor subven-
cionat pel Ministeri de Cultura. El compo-
nem dotze membres, sis homes i sis 
dones, i jo en sóc una, ja que també hi 
canto de soprano. 

-Quina és la situado del cant coral a 
Cuba? 
La situació del cant coral a Cuba és bona, 
pel que fa a cors professionals. Hi ha un 
cor professional a cada provincia, i en algu-
nes ciutats, com l'Havana i Santiago, més 
d'un. Són formacions que assagen diària-
ment, i els cantaires que les integren han 
detenirun bon nivell musical peraingres-
sar-h¡. Normalment, actuem quasi cada 
setmanaen concerts, activitats, gales, pre-
sentacions, etc. Tenim morta feina, real-
ment. 

També cal esmentar els cors de les esco
les de música, en els quals el treball no és 
permanent ni es manté: els seus compo-
nents es van rénovant cada curs, perqué 
són estudiants que quan es gradúen aban
donen íescola, i se n'han de seleccionar 
de nous. Els professors d'aquestes esco
les sempre treballem amb la dificultat de 
no poder tenir un cor estable. 
Prácticament, el treball dura un curs esco
lar, de setembre a juny o juliol. 

-/ els cors amateurs? 
-Hi ha cors amateurs a les universitats i a 
les fabriques. Durant els anys setanta i vui-
tanta del segle XX, el moviment coral d'a-
ficionats va travessar un bon moment, 
perô després va anar decaient per diver
ses causes. Ara volen tornar a donar-hi 
impuis, tant en els nivells de joves i ado
lescents com en el d'adults. 
El que si que funciona bé actualment és el 
moviment de cantor/as i de cors infantils, 
que pensem que donará molts fruits en el 
futur. De les cantonas solen ocupar-se'n 
cantaires de cors professionals, que gaire-
bé sempre son músics i que, tant si han 
estudiat direcció com si no, sempre 
poden fer una bona feina, encara que 
siguí de pretensions modestes, sensé 
ambicions excessives; es tracta, senzilla-
ment, de reunir els nens, fer-los cantar, 
que entqnin, que cantin a íuníson, que no 
cridin... Es una mena de primer pas, una 
feina d'iniciació. 

Hi ha una professora, Alina Urraca, que 
és una pionera del treball amb les canto-
rías. Molts dels membres del seu cor, 
l'Schola Cantorum Coralina, en dirigei-
xen, i dos cops l'any organitzen concerts 
que apleguen morts d'aquests cors. Els 
nens hi poden ingressar de molt petits, 
amb tres o quatre anys. Aquesta tasca és 
molt important perqué quan hi ha nens 
que es veu que els agrada cantar i que hi 
teñen interés, és més fácil que els pares 
els portin a les escoles de música, i em 
pensó que d'aquesta experiencia també 
en sortiran cantaires professionals. Es una 
activitat mort positiva. 
Aquesta labor també es fa en altres zones 
de Cuba: conec la que porta a terme José 
Antonio Méndez, director del Coro de 
Matanzas. 

A més, cal comptar els cors infantils, 
també d'aficionats. Per exemple, el cor 
que té de mestra Digna Guerra i que assa-
ja ais locals del Coro Nacional. I n'hi ha 
d'artres a gairebé totes les províncies. 
Pensó que es treballa amb vista al futur i 
que d'aquí a uns quants anys es podrá 
cobrir la franja situada entre els cors infan
tils i els professionals, que cal recuperar. 
Confio que será un moviment que rebrá 
prou impuis i que s'anirà estent per tot el 
país. 

-La música i el cant coral són matéries 
obligatóries a l'escola? 
-A l'escola elemental no es fa música. Ara 
s'estan formant els anomenats instructors 
d'art. N'hi ha de dues especialitats: els 
directors de conjunts instrumentais -que 
estudien guitarra i percussió, fonamentals 
en la música popular cubana- i els direc
tors de cant coral, que aprenen la técnica 
de direcció en el nivell elemental, can-
çons i técnica vocal per a poder treballar 
amb els nens en casais de cultura o en 
escoles primaries. Són una mena de mes-
tres de música. La seva contribució aju-
daráaferque hi hagi més adolescents que 
s'incorporin al cant coral 

-/ en el nivell universitari? 
-La facultat on estudien els qui volen ser 
músics professionals forma part de l'lnsti
tuto Superior de Arte. ParaHelament, 
l'lnstituto Superior Pedagógico imparteix 
la llicenciatura en música, que és de nivell 
universitari, pero amb finalitat pedagógi
ca. 

MARIANO MORUJA 
Es director del Grupo Vocal de 
Difusión d'Argentina. 

-Com funciona el Grupo Vocal de 
Difusión? 
-El pía treball del cor és un assaig per set-
mana de 3 hores i mitja. Ho fem els dis-
sabtes. 
Entre els membres del cor hi ha directors 
i persones que viuen de la música, pero 
també gent que no en viu. Tots teñen un 
bon nivell de lectura i de formado vocal i 
treballem moltágilment. 

-Quina és la situació del cant coral a 
Argentina? 
-El cant coral a Argentina sempre hasigut 
un moviment molt ric, basat, fonamen-
talment, en el cant coral amateur. I va 
creixent el nombre de coráis i de nivell. 

En aquests moments el cant coral a 
Argentina está vivint un bon moment. 

-/ quina és la situació dels cors amateurs? 
-En els últims vint anys el nivell d'aquests 
cors amateurs ha millorat mort tant peí 
que fa al so com a les obres que s'han 
incorporât al repertori. 
Destacar la important feina de Carlos 
López durant la década dels vuitanta peí 
que fa a estrena d'obres i per la investiga
do. Ara son molts els que estem treba-
llant en aquest sentit. Número altíssim de 
cors. En els últims dos anys Associació de 
directors de cors que també está fent un 
nou impuls i possibilitats de realització de 
tallers, cursos de formado. També és 
molt important el treball editorial que 
está realitzant Néstor Andrenacci i artres 
persones. A més de les edicions s'estan 

fent jornades de lectura a les que assistei-
xen molts directors. 

-A l'escola és obligatoria la música i el 
cant coral? 
-A l'ensenyament primari la música és 
obligatoria però el nivell no es molt bo. 
La formació dels professors es bastant 
raonable, però és l'escola en general 
que está en crisis. I és difícil treballar per
qué hi ha molts alumnes a les classes i la 
disciplina no és bona. Però molts profes
sors de música si que es preocupen de la 
seva formació i fan molts cursos que s'han 
de pagar ells mateixos per millorar els 
seus coneixements. 

Montserrat Cadevall 

a q u a t r e v e u s 
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LLIBRES QUE HA REBUT LA FCEC 

- El compositor Francese Vila va donar 

a la presidenta de la Fcec, Montserrat 

Cadevall, un recull de composicions 

sèves anomenat "Cançoner-Petita suite 

nadalenca per a cor mixt jove, violins, 

flautes, guitarra, xilòfons, piano i baix" 

que està editat per Dinsic Publicacions 

Musicals. Consta de set adaptacions 

que ha fet de nádales populars catala

nes: Anem a Betlem, El cant dels ocells, 

El pobre alegre, El petit vailet, Pels filis 

d'Adam i Eva, El dimoni escuat i Fum, 

fum, fum. 

- La federado de coráis franceses A 

Coeur Joie, i en motiu de l'assemblea 

d'Europa Cantat que s'ha célébrât a Lió 

aquest mes d'octubre, ha fet una edició 

especial i numerada de 24 obres 

polifóniques profanes i religiöses musi-

cades per César Geoffray ( 1901 -1972) 

sobre lletres de diferents poetes. 

Aqüestes peces són per a veus mixtes i 

conformen el primer volum d'una 

antologia d'aquest autor francés, prou 

conegut entre nosaltres, i que tant va 

fer per la difusió del cant coral, tant pel 

que fa a creació de coráis com pel que 

fa a la composició de més de cinc-

centes cançons. El segon volum de 

l'antologia estarà dedicai a cançons a 

veus iguals i el tercer sera de nádales. 

- La Reial Academia Catalana de Belles 

Arts de Sant Jordi, l'Institut de 

Musicologia "Josep Ricart i Matas" i la 

Universität Autònoma de Barcelona ha 

éditât el número XIV-XV, 2004-2005 

de la publicado Recerca Musicològica. 

En aquest número es recullen eis arti

cles i comunicacions del Congrès 

Internacional: La Música Catalana entre 

1875 i 1936 célébrât eis dies 17 i 18 

de desembre de 1999 a l'Auditori de 

Barcelona i eis articles del Simposi 

Internacional: Felip Pedrell i Eis Pirineus 

célébrât el 15 de febrer de 2003 al 

Cercle del Liceu. El cant coral surt 

esmentat en molts d'aquest articles i 

comunicacions donada la importancia 

que va tenir en aquest période. 

Destacar l'article de Lluis Millet i Loras 

sobre el llegat historie de TOrfeó Cátala 

(1891-1936). 

C o m e n t a r i de l l l ibre Lo 

Mol inar 
Com a número 2 de la col-leccio Lo 

Tríll i sota el títol de la capçalera, Lluís 

Borau i Caries Sancho han préparât un 

recull de cançons o cançoner del 

Matarranya i Mequinensa que ha publi

â t , en cátala, Tlnstrtuo de Estudios 

Turolenses en col-laboració amb l'Asso-

ciació Cultural del Matarranya. 

Els autors no s'han limitât a recollir 

textos: també han aplegat un bon 

nombre de tonades i les han posât en 

solfa. La tasca és immensa perqué 

essent aqüestes tonades de tradició 

oral s'han trobat amb versions dife

rents, sovint derivades les unes de les 

altres i de vegades afectades per un 

record imperfede o pel tarannà impro

visador del testimoni. Depurar i polir 

aqüestes versions -lletra i música- fins a 

publicar-ne la que, després d'un estudi 

euros, consideren que és l'original, o la 

més original possible, és mèrit que cal 

adjudicar i agrair ais autors. 

Per un millor estudi i comprensió han 

agrupat les cançons en diverses catégo

ries: cançons d'infants, que inclou bres-

soles; cançons de jocs infantils; folies; 

romanços; tirallongues; oracions i 

cançons de caire religiös, ¡neloent 

goigs; encanteris; cançons de ball; i 

d'altres de mal etiquetar. 

El treball és important en extensió i en 

profunditat. No tots els textos recollits 

van acompanyats de la seva tonada 

corresponent ja que, malauradament, 

algunes no han arribat fins els nostres 

dies. N o totes les cançons són origináis 

i privatives de les terres ponentines. 

Algunes son d'àmbit general a les terres 

de parla catalana i la seva inclusió en el 

recull només indica que alla també les 

cantaven. 

Les cançons origináis es noten tot seguii 

perqué en el text s'hi traben ¡ncrusta-

cions de mots castellans, alguns modifi

cáis seguint la pronuncia comarcal. 

Vejam alguns exemples: 

Mare de la meua mare, 

Mare de Nostre Sinyor, 

tot lo dia planto lloses 

i no agarro cap moixó. 

Lo nostre xiquet é molt majo 

quan lo mirem a la llum 

pareix una mançaneta 

collideta al mes de juny. 

Carrer Major d'esta vila, 

quàntes vegades t'hai cantat. 

A les rúbies i morenes 

i a tots els que m'han escoltat. 

Les tonades acostumen a ser senzilles, 

com és habitual a les cançons populars. 

Temes fàcils d'aprendre i de recordar. 

Abunden els temes de 8 compassos, 

amb pregunta de 4 i resposta -acabada 

sobre la tónica- dels 4 restants. Una 

estructura, per cert, que no és pas 

privativa de la canco popular. Totes les 

cançons recollides son homófones, 

quelcom que no ens hauria de sur

prendre. Pensem que les cançons 

tradicionals que cantem les coráis a 4 

veus són harmonitzacions fetes per 

mestres coneguts, la majoria del s.XX: 

Millet, Cervera, OHxa, Ribo, Nicolau, 

Vives, Puig, Pérez Moya, Viader, etc. 

En origen eren homofóniques. 

Pero que siguin senzilles no significa 

que no siguin bones. Algunes de les 

tonades recollides en aquest llibre 

mereixerien que músics de la talla dels 

mencionáis les versionessin. 

Algunes de les tonades són ¡nequívoca-
ment jotes, amb les sèves caractéristi
ques escales ascendents en treset a 
final de frase. Una d'elles diu: 

Me fotria un plat d'olla 

un quartal de farinetes 

una rova de pataques 

i una altra de figues seques. 

Per menjar que no quedi. Ara proveu 

de cantar aquest text posant corxeres 

sobre una mateixa nota fins a plat i una 

escala ascendent amb treset de corxe

res a olla. Repetiu amb la segona línia 

acabant un semitó per sota de la prime

ra. La tercera com la primera i la quarta 

baixant a buscar la tónica una octava 

per sota de la primera. A que és diver

tit? 

a q u a f r e v e u s 
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Si les tonades teñen gracia, les lletres 

no es queden enrere. Abunden les 

sátires mes o menys dissimulades 

contra els poders establerts i contra 

l'Església, una Església terratinent i poc 

mirada peí que feia a les necessitats de 

la pagesia. Cal descobrir els dobles 

sentits i sobrentesos i és de suposar 

que el poblé els cacava tots, però la 

censura potser no. Els plats trencats els 

acabava pagani lo sinyor rector o bé 

algún sant de nom impossible. Les 

cançons de carnestoltes i les al-lusives a 

la quaresma amaneixen, a mes, la sàtira 

amb diàfanes al-lusions als afers del 

sexe. 

N o cal dir que també n'hi ha politiques, 

com aquesta: 

Diu que faran lo pont 

i també la carretera, 

ho diu 

un xarraire de primera. 

* poseu-hi el nom adient a l'ocasiô. 

Com a fet curies, hi ha tonades prou 

conegudes arreu, perô amb la lletra 

canviada. Es el cas, per exemple, de A 

Valencia hi ha una nena, que es canta 

amb la mûsica de La dama dAragô. 

Esta vist que ningû, ni les dames, és 

profeta a la seva terra. 

En alguns casos, a la lletra hi apareixen 

llatinades intercalades, a la manera de 

tropos a la inversa, probablement 

restes de cants mort antics. Sovint les 

llatinades no tenen relaciô amb el text 

perô han anat perdurant de generaciô 

en generaciô. 

En general, la melodia és sôbria i s'ajus

ta el text. Defuig el virtuosisme, és poc 

cromàtica i rarament modula. 

Com deia Robert Schumann, citât en 

el prôleg de Lluis Borau, el caràcter 

d'un poble no es troba a les grans 

obres dels seus compositors consa-

grats sinô en els cants espontanis i 

planers de la gent senzilla de la terra. 

Pep Sole 

ANECDOTA CORAL 

®ui mmì rm®M m WÛITOA comi 
€©mœm§ Ms mums MIÏITDT. 

Heu observât mai que fa el public 

durant un concert? 

Era un diumenge a la tarda en una gran 
ciutat el nom de la quai comença per b i 
acaba amb a. A les sis, la coral X feia un 
concert en una església. A la primera 
fila, i entre altres persones, hi havia un 
avi amb très nens, nets seus, suposem. 
Un era mes grandet, i els altres dos, un 

nen i una nena, mes petits. Escoltaven 

quiets i amb gran atenció. 

Però a les set en punt la situaciô va can-
viar. D'una bossa que portava, l'avi va 
començar a treure coses: dos tovallons, 
que els mes petits es van posar a la fal
da, dues ampolles d'aigua cadascuna 
amb el nom d'un nen, dues forquilles 
i... dues capses portaviandes de plastic. 

Les van obrir i es van posar a menjar... 

macarronsl! Un cop els van haver 

enllestit, l'avi va tornar a desar-ho tot 

ben desadet. 

I mentrestant..., la coral anava cantanti! 

Ja fa temps, d'aixô, i encara estem al lu-
cinats... 

a g u a t r e v e u s 
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FROITA MADURA 

D e l C o r o Lonxe d a T e r r a 

de Barce lona 

El Coro Lonxe da Terra, degá d'una tra-
dició coral que ve des de fa uns vuitanta 
anys, en la Marga historia de l'emigració 
gallega a Catalunya, va presentar el dia 
29 de maig del 2005 aquesta "fruita 
madura" cultivada amb gran interés 
durant molt de temps d'esforg collec-
tiu, amb la ¡Musió dóferir un producte 
del temps. 

En aquest treball hi ha diferents blocs 

temátics: 

Terra -térra-(I a 5), 

Mar(7a 10), 

Ar -aire- (6 e 15), 

Alen -mes enllá-(I I a 14), 

Amb cinc obres del músic Ángel Barja 
(Ourense, 1938 León, 1987), com a 
modest homenatge a aquest gran com
positor. També, com a especial atenció 
a les Cantigas gallego-portugueses, hi 
ha cinc mostres d'aquestes obres agru-
pades en dues modalitats: Cantigas de 
tierra adentro (amb obres de Xohán de 
Requeixo i Don Dionís), i Cantigas del 
mar (amb obres de Marín Codax i 
Mendinho). Per aprofundir en aqüestes 
ultimes, si ha afegit com a introducció 
una obra del mestre Roxelio Groba. 

L'últim apartat el formen 
tres versions de musi
ques foranies (amb 
ar ran jaments coráis 
s o b r e o b r e s d e 
L e n n o n / M c C a r t n e y , 
James Hudson/Robert 
Sund, i un Espiritual 
nègre). A elles hi arri-
bem per la línia deis 
Aneares de la mà d'una 
peca t radic ional de 
Gal ic ia-Lleó-Astúr ies, 
que es presenta recolza-
da en un senzill murmuri 
de veus que deixa arri
bar fins a nosaltres tota 
la bellesa arcaica de la 
monodia popular. 

Dues obres, gravades 
prèviament durant celebracions de la 
Xuntanza de Coros Galegos de 
Catalunya, també hi son incloses com a 
reconeixement a tothom qui d'alguna 
forma ha contribuït a que aquests esde-
veniments s'hagin célébrât durant anys 
en un clima de fraternitat, voluntat de 
rigor artîstica i orgull galleguista. 

Les imatges que il-lustren el llibret que 
acompanya el dise son del pintor Alfons 
Costa i el fotôgraf Fco. Javier Alonso 
Pelâez. 

Aquest homenatge a Ángel Barja culmi
na una sèrie catalana que es va iniciar el 
dia 27 de maig del 2000, a l'Auditori 
Enric Granados de Lleida amb la cele
brado de la IV Xuntanza de Coros 
Galegos de Catalunya, en la que tots els 
cors participants van interpretar obres 
del compositor. En relació a aixó, cal 
destacar també l'edició, el juliol del 
2004, del C D León por ti, de la Coral 
Virgen del Camino, de Barcelona, dedi
cai a Barja. 
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Faré efectiu l ' import mitjancant: Taló bancari adjunt O Domiciliació bancària O 

Enti tat Agencia D C N ú m C o m p t e 

I I I I 1 I I I 1 I I I Signatura 

Titular 

Envieu aquesta butlleta a: 

Federació Catalana d'Entitats Coráis - Via Laietana, 54 2n, despatx 213 - 08003 Barcelona - Tel. 63 268 06 68 - Fax 93 319 74 36 



tretenico 
ENCREUATS MUSICALS 
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JQ 

• a 

- 3 

«ti 

MELODIQUES 

1 L'amic Ludwig. 

2 Teatre amb música J} La ciutat de la bella Lola. 

3 La bella de la línia anterior J} Anys de neus. 

4 Abans, do -D Transporta JfJ Excusa per no cantar. 

5 Baixa mig to -D Societat amb una historia i una 

cultura própies. 

6 Atom electrificat -D Bosc de salzes Jfj Noia 

avocálica. 

7 Limitada Societat «E Si et pica cantarás un solo 

J¡ NotaF 

8 Sobreagut de soprano triplicat -0 La nota mes 

treballadora -0 10 decibels. 

9 Te J¡ Bava volcánica J} Repetit, cantilena deis 

capellans ais enterraments. 

10 Ho son les audicions de les bones coráis. 

I I Així son els éxits de les bones coráis -0 Llengua 

deis trobadors -D Anem sense vocalizar. 

12 El Trencanous de Txaikovsky a la italiana. 

T R O B A R E U 

LA S O L U C I Ó 

A LA P À G I N A W E B : 

w w w . f c e c . i n f o 

HARMONIQUES 

1 Els divos i dives en son propensos. 

2 Final de concert d'una bona coral «D Cas que fem de la direcció. 

3 Largo invertit i escapçat, pobre -0 Aquell esclau grec que surt sempre. 

4 Canco cridada, encara que no sigui d'en Johannes -0 Inici de cancó. 

5 I d'altres, apocopat i en llatí -0 Music francés fent el pi J¡ Un tros de velero. 

6 M i «O Entrada falsa-0 Apoteosi sense "pote". 

7 El te que prenia en Laló-0 Zamora, Canadá i Franca «0 Si staccato «0 La. 

8 La canco que parla de la Bella Lola J¡ Noi a m'rtja tombarella. 

9 La sala gran del Palau Nacional ho és «0 Grup Quartet Clarinets Obtins. 

10 Mécènes de música sacra -0 Béstia grossa *0 Do. 

I I En este poblé hi fan trompetes de joguina (2 mots)-£ L'amic Liszt. 

12 En música, estil que empra temes i ritmes propis del folklore del país. 

a q u a t r e v e u s 

B U T L L E T A D E S U B S C R I P C I Ó 

a q u a t r e v e u s 

http://www.fcec.info


d e s e m b r e si volem anar pel món 
FESTIVALS D'ARREU DEL MON 
"Happy Birthday Handel" 
Halle (Saale), Germany • 23.-26.02.2006 
E-mail: hbh@t-online.de; - Web: http://www.happy-birthday-handel.de 

11 th Int'l. Sacred Music Choir Competition "Giovanni Pierluigi da 
Palestrina" 
Latium Region, Rome, Italy • 17.-20.03.2006 
E-Mail: info-cori@aiams.it; - Web: http://www.amicimusicasacra.com 

"Joy and Magic" at Disneyland Resort 
Paris, France - 18.-21.03.2006 
E-mail: cci-france@choircontact.com - http://www.choircontact.com 

young2006prague 
Prague, Czech Republic • 23.-26.03.2006 
Contact: E-mail: info@ifbbohemia.cz - http://www.youngprague.cz 
IV. Easter Music Festival of Sacral Music 
Olomouc, Czech Republic • 05-12.04.2006 
E-mail: festamusicale@atlas.cz - http://www.festamusicale.cz 

8th International Festival of Folksongs and Choral Music 
Portoroz, Slovenia, 8-11.04.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

44th German-Scandinavian Music week 
Scheersberg, near Flensburg, Germany 8 18.04.2006 
E.mail: ahnsel@scheersberg.de - Web: www.scheersberg.de 

9th International Choir Competition Riva del Garda 
Riva del Garda, Italy • 09-13.04.2006 
E-mail: info@concorsocorale.it - http://www.concorsocorale.it 

Rassegna Lauretana 2006 
Loreto, Italy • 19.-23.04.2006 
E-mail: info@rassegnalauretana.it 

International Choral Festival 
Verona, Italy, 19 - 23.04.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

8th International Choral Competition Maribor 2006 
Maribor, Slovenia, 21.04.-23.04.2006 
E-Mail: mihela.jagodic@jskd.si; - Web: http://www.jskd.si 

52nd Cork International Choral Festival 
Ireland, 26 30.04.2006 
E. Mail: chorfest@iol.ie - Web: www.corkchoral.ie 

1st International Symposium on Choral Music 
Patras, Greece • 28.-30.04.2006 
E-mail: choir@polyphonikipatras.gr 

International Contest for Children and Youth Choirs 
Torrevieja (Alicante), Spain • 28.-30.04.2006 
E-mail: manuel@habaneras.org 

International Festival for Singers 
Weimar, Germany, 28.04 - 01.05.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

Music Festival for Youth Choirs 
Neerpelt, Belgium • 28.04.-02.05.2006 
E-mail: emj@tijd.com - http://wwwemj.be 

5th International Robert Schumann Choir Competition 
Zwickau, Germany 05.2006 
E. mail: mail@musica-mundi.com - Web : www.musica-mundi.com 

I st. World Music Festival 
Venice, Italy, 14-24.05.2006 
E-mail: mail@musica-mundi.com; - Web: http://www.musica-mundi.com 

2nd International Choirs' Festival Mundus Cantat Sopot 2006 
Sopot, Poland • 17.-21.05.2006 
E-mail: munduscantat@sopot.pl - http://www.munduscantat.sopot.pl 

I st International Festival Musica Sacra 
Bratislava, Slovak Republic • 24.-28.05.2006 
Contact: http://www.choral-music.sk/web.php/en/musica-sacra-bratislava 

Bambanani International Choral Festival & Competition 
Pretoria, South Africa 19 28.05.2006 
E. mail: bambananii@yahoo.com 

6th Parnu International Choir Festival 
Parnu, Estonia 25 28.05.2006 
E.mail: kaija.pruel@kul.ee - Web: http://www.kooriyhing.ee 

13th International Choir Festival "Orlando di Lasso" 
Recanati, Loreto / Marche Region, Italy 26.-29.05.2006 
E-Mail: info-cori@aiams.it; - Web: http://www.amicimusicasacra.com 

5th International Choir Festival 
Szczecin, Poland 01 -04.06.2006 
E-mail: zamek@zamek.szczecin.pl 

vokal.total.2006 
Graz, Austria • 02.-04.06.2006 
E-mail: office@vokal.at - http://www.vokal.at 

Musica Sacra International 
Marktoberdorf, Germany • 02.-10.06.2006 
E-mail: info@musica-sacra-international.de - http://www.modmusik.de 

XXXIV. International Festival of Choirs 
Olomouc, Czech Republic • 07.-11.06.2006 
E-mail: festamusicale@atlas.cz - http://www.festamusicale.cz 

5th Choral Contest of South American Music 
La Plata, Argentina 8 I 1.06.2006 
E. mail: aamcant@infovia.com.ar - Web: www.aamcant.org.ar 

13th "Musica Sacra Praga" 
Prague, Czech Republic • 09.06,-16.07.2006 
E-mail: cta@iol.cz; - Web: http://www.accordion.cz 

19th International Choral Festival 
Vranov nad Topl'ou, Slovakia • 15.-18.06.2006 
E-mail: vilma.krauspe@gmx.net - http://web.stoneline.sk/vilma-krauspe 

World Choral Festival Salzburg & Vienna 
Austria, 21 -26.06.2006 
E.mail: World.Choral.Festivals@chello.at; Web:http://www.austrianfestivals.at 

The Tuscany Music Festival 
Montecatini, Italy, 22 - 26.06.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

49th International Festival of Choral Art Jihlava 
Jihlava, Czech Republic • 23.-25.06.2006 
E-mail: artama@ipos-mk.cz - http://www.nipos-mk.cz 

International Festival of Sacred Music 
Vienna, Austria, 23 - 26.06.2006 
E-mail: Chorus2000@aon.at; - Web: http://www.chorus2000.com 

19th International Festival of academic Choirs "IFAS 2006" 
Pardubice, Czech Republic 28.06 03.07.2006 
E. mail: alena.mejstrikova@tvar.cz - Web: http://www.ifas.cz 

8th International Choir-and Orchestrafestival Cantus MM 
Salzburg, Austria 29.06 02.07.2006 
E.Mail: chorus2000@aon.at - Web: http://www.chorus2000.com 

41 Jornades Internacionals de Cant Coral 
Barcelona, • 03.-09.07.2006 
E-mail: fcec@fcec.info - http://www.fcec.info/ 

International Choir Festival "Cantemus" Zrenjanin 
Serbia, Yugoslavia 29.6 3.07.2006 
E. mail: festival_cantemus@yahoo.com 

Festival and Competition "Youth and Music" 
Vienna, Austria I 4.07.2006 
E. mail: michael.haring@chelo.at - Web: www.austrianfestivals.at 

International Masterclass for Choral and Orchestra Conductors 
Boswil, Switzerland • 04.-09.07.2006 
E-mail: office@kuenstlerhausboswil.ch - http://www.kuenstlerhausboswil.ch 

13th International Choral Meeting 
Mirepoix, France • 04.-11.07.2006 
E-mail: eurochoracad@wanadoo.fr - http://eurochoracad.free.fr/ 

12th International Competition of Choral Singing C.A.Seghizzi 
Gorizia, Italy • 05.-10.07.2006 
E-mail: info@seghizzi.it - http://www.seghizzi.it 

24th International Choral Festival of Preveza 
12th International Choral Competition of Sacred Music 
Preveza, Greece • 06.-09.07.2006 
E-mail: armonia4@otenet.gr - http://users.otenet.gr/~armonia4/ 

Kurt Thomas Cursus for Choral Conductors 
Utrecht, The Netherlands • 06.-17.07.2006 
E-mail: kurththomascursus@amateurmuziek.nl 
http://www.amateurmuziek.nl 

6th International Choir Competition 2006 
Miltenberg, Bavaria, Germany 6 9.07.2006 
E. mail: kultur@lra-mil.de 
Web: www.chorwettbewerb-miltenberg.de.or www.musicamundi.com 

XII International Choral Kathaumixw 
Powell River, Canada 04 08.07.2006 
info@kathaumixw.org - Web: http://www.kathaumixw.org 

Europa Cantat - International Singing Week 
Nevers, France • 16.-23.07.2006 
E-mail: acj.france@wanadoo.fr - http://www.acoeurjoie.com 

6th International Choir Competition 
Bavaria, Germany, 06 - 09.07.2006 
E-mail: kultur@lra-mil.de; - Web: http://www.chorwettbewerb-miltenberg.de 

International Choral Festival of Missoula 
Montana, USA 12 16.07.2006 
E. mail: choral@montana.com - Web: www.choralfestival.org 
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International Choir ans Orchestra festival "Cantus Salisburgensis" 
Salzburg, Austria, 13-17.07.2006 
E-mail: office@cultours.at; - Web: http://www.cultours.at 

4th Choir Olimpicics 
Xianmen, China, 15 25.07.2006 
E. mail: mail@musica-mundi.com - Web: www.choirolimpics.com 

52 Festival de Habaneras y Polifonía 
Torrevieja, Alicante 22 - 30.07.2006 
E-mail: manuel@habaneras.org; - Web: http://www.habaneras.org 

Europa Cantat - European Seminar for Composers 
Aosta, Italy • 23.-29.07.20O6 
E-mail: feniarco@tin.it - http://www.feniarco.it 

Europa Cantat - European Academy for Young Choral Conductors 
Schloss Engers, Neuwied, Germany • 24.07.-01.08.2006 
E-mail: inecc.luxembourg@wanadoo.fr 

22nd Bela Bartók Choir Competition and Folklore Festival 
Debrecen, Hungary • 26.-31.07.2006 
E-mail: bartokcomp@bbcc.hu - http://www.bbcc.hu 

EUROPA CANTAT Festival 
Mainz, Germany • 28.07.-06.08.2006 
E-mail: info@EuropaCantat.org; - Web: http://www.ec2006.de 

Festival Internacional de Coros Corhabana 2006 
19-23/04/2006 
cnmc 13@cubarte.cult.cu / coronac@cubarte.cult.cu / 
dguerra@cubarte.cult.cu 

Vivace International Choir Festival 
Veszprém, Hungary, 11 - 14.08.2006 
Email: vmkl@veszprem.hu; 
Web: http://www.vmk.veszprem.hu/events.html 

6th International Youth Chamber Choir Meeting 
Usedom, Germany • 11 .-20.08.2006 
E-mail: AMJMusikinderJugend@t-online.de - http://www.amj-musik.de 

Summer Choir School 
Moravsky, Czech Republic • 15.-26.08.2006 
E-mail: festamusicale@atlas.cz - http://www.festamusicale.cz 

Festivalensemble Stuttgart 2006 
Stuttgart, Germany • 16.08-11.09.2006 
E-mail: festivalensemble@bachakademie.de 
http://www.festivalensemble.org 

VI. Cantemus Choral Festival 
Nyiregyhaza, Hungary 17.-21.08.2006 
E-mail: mail@cantemus.hu - http://www.cantemus.hu 

5 th International Choral Festival "San Juan Coral 2006" 
San Juan, Argentina 17 22.08.2006 
E.Mail: mariaelinamayorga@uolsinectis.com.ar or 
elinamayorga@hotmail.com 

6th Vocal Pop & Jazz Days 
Soesterberg, The Netherlands 20.-27.08.2006 
E-mail: info@vpjd.nl - http://www.vpjd.nl 

Europa Cantat International Singing Week 
Lignano, Italy 03.-10.09.2006 
E-mail: feniarco@tin.it - http://www.feniarco.it 

International Choral Workshop 
Rimini, Italy 03.-10.09.2006 
E-mail: info@musicaficta.org http://www.musicaficta.org 

2nd International Harald Andersen Chamber Choir Competition 
Helsinki. Findland. 8 9.09.2006 
E. Mail: choircompetition@siba.fi - Web: www.siba.fi/choircompetition 

Voices of Jerusalem 
Jerusalem, Israel • 16.-20.09.2006 
E-mail: maya@efroni.org 

Tonen 4th edition 2006 
Westland, The Netherlands -22 24.09.2006 
E.mail: vranken@caiw.nl - Web: http://www.tonen2000.nl 

9th International Folksong Choir Festival 
Barcelona - Catalonia 27.09 01.10.2006 
E.mail: info-cori@aiams.it - Web: http://www.amicimusicasacra.com 

10th International J.Villarroel Choir Festival 
Isla de Margarita, Venezuela, 28.09 - 03.10.2006 
E-mail: xfestivaljv@cantv.net 

Eric Ericson International Masterclass on Choral Orchestral 
Conducting 
2006 Lund International Choral Festival 
Lund, Sweden • 01 .-08.10.2006 
E-mail: fred.sjoberg@lund.se - http://www.lundchoralfestival.org 

7th European Competition for Church and School Choirs 
Amiens, Picardy, France • 06.-08.10.2006 
E-mail: info@festivaldescathedrales.com 
http://www.festivaldescathedrales.com 

International Choral Espoo Festival 
Espoo, Finland • 16.-22.10.2006 
E-mail: hannele.grano@espoo.fi - http://www.choralespoo.fi 

I st European Festival of Teachers' Choirs 
Ostrow Wielkopolski, Poland • 19.-22.10.2006 
Contact: E-mail: karolmarszal@wp.pl - http://wiechowicz.webpark.pl 

10th International Choral Competition and Festival 
Prague, Czech Republic, 26 - 29.10.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

2nd Showcase and International Market for Choral Music 
Manche, Normandy, France • 27.10.-0 I I I .2006 
E-mail: contact @polyfollia.org - http://www.polyfollia.org 

38th Choral Contest 
Tolosa, Spain 31.10.-05.11.2006 
E-mail: cit@cittolosa.com - http://www.cittolosa.com/en/choirs/index.htm 

International Advent Singing 
Viena, Austria, 23.11 - 18.12.2006 
E-mail: sarahjohnson@seatem.com; - Web: http://www.choircontact.com 

7th International Competition and Festival Of Advent and Christmas 
Music 
Prague, Czech Republic 08 10.12.2006 
E. mail: cta@iol.cz - Web: http://www.accordion.cz 

9th Pa'amon Festival for Children and Youth Choirs 
Jordan Valley • 08.-11 .-02.2007 
E-mail: reshefit@netvision.net.il 

I I th International Choir Competition 
Budapest, Hungary • 01 .-05.04.2007 
E-mail: bacs@axelero.hu - http://www.musica-mundi.com/mc_en/index.html 

10th International Choir Festival, Tallinn 2007 
Tallinn, Estonia 19 22.04.2007 
E.mail: kooriyhing@kul.ee - Web: http://www.kooiyhing@kul.ee 

53rd Cork International Choral Festival 
Cork, Ireland • 02.-06.05.2007 
E-mail: chorfest@iol.ie - http://www.corkchoral.ie 

28th Children's choir festival "Fröhlich sein und singen" 
Halle (Saale), Germany • 03.-06.05.2007 
E-mail: info@kinderchorfestival-halle.org 
http://www.kinderchorfestival-halle.org/ 

6th European Festival of Youth Choirs 
Basel, Switzerland • 15.-20.05.2007 
E-mail: k.renggli@ejcf.ch - http://www.ejcf.ch 

I Oth International Chamber Choir Competition 
Marktoberdorf, Germany • 24.-30.05.2007 
E-mail: ifno@int-kammerchor-wettbewerb.de - http://www.modmusik.de 

International Choir Festival "Cantemus" 
Zrenjanin, Serbia 28.06.-02.07.2007 
E-mail: festival_cantemus@yahoo.com 

World Tree 
Tallinn, Estonia • 29.06.-01.07.2007 
E-mail: laulupidu@kul.ee - http://www.laulupidu.ee 

The Pan-Asia Cantat 
Taiwan, 07-2007 
www.panasia.org 

Tuscany International Children's Chorus Festival 
Florence, Italy • 01.-10.07.2007 
E-mail: tours@musicamundi.com - http://www.musicamundi.com 

6th International "Johannes Brahms" Choir Festival and Competition 
Wernigerode, Germany 05.-08.07.2007 
E-mail: mail@musica-mundi.com - http://www.musica-mundi.com 

25th International Choir Festival of Preveza 
Preveza, Greece • 05.-08.07.2007 
E-mail: armonia4@otenet.gr - http://users.otenet.gr/~armonia4 

International Children's Chorus Festival 
Copenhagen, Denmark • 09.-16.07.2007 
E-mail: tours@musicamundi.com - http://www.musicamundi.com 

Vivace 2007 
Veszprem, Hungary • 03.-06.08.2007 
E-mail: vivace@vkm.veszprem.hu - http://www.vmk.veszprem.hu/vicf.html 

21 st Zimriya 
Jerusalem, Israel • August 2007 
E-mail: harzimco@netvision.il - http://www.zimriya.org.il 
Grieg International Choir Festival 
Bergen, Norway, 6-9/09/07 
post@griegfestival.no / www.griegfestival.no 
8th IFCM World Symposium on Choral Music 
Copenhagen, Denmark - 19.-26.07.2008 
E-mail: wscm8@choraldenmark.org - http://www.choraldenmark.org 
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ff L'ESTATUT 
ES DE TOTHOM 

Estatut d'Autonomia de 1979 La proposta de nou Estatut 

Reconeix Catalunya com una nacionalitat. Catalunya és una nació. 

Estableix un finançament que avui 

és insuficient. 

El nou finançament ens aportará mes recursos 

per a educació, sanitat, carreteres... 

Ha permès treballar en temes importants 

durant 26 anys. 

Ara, a mes, té en compte: la immigraciô, 

les noves tecnologies, la gestiô de ports i aéroports.. 

Fomenta l'ùs del cátala. El cátala s'iguala al castella: tots tenim el dret 

de parlar-lo i el deure de conèixer-lo. 

Parla de la Generalität, del Parlament, del Govern. Per primera vegada parla de la gent: dels infants, 

dels joves, de les dones, de la gent gran... 

Els temps canvien. Canvia l 'Estatut. 
A b a n s h¡ hav ia la p e s s e t a . A r a , l 'euro. A b a n s reb íem ca r tes . A r a , c o r r e u s e l e c t r ó n i c s . N o h¡ ha d u b t e : 

d e s q u e v a m ap rova r l 'Estatut fa 2 6 anys , les c o s e s han canv ia t mo l t . És per a ixó q u e avui n e c e s s i t e m 

un E s t a t u t q u e s ' a d a p t i a les n o v e s n e c e s s i t a t s . U n E s t a t u t q u e r e s p o n g u i a la rea l i ta t d e la n o v a 

C a t a l u n y a , la C a t a l u n y a de l seg le XXI . P e r q u é s o n n o u s t e m p s . N o u s rep tes . N o u Esta tu t . 

www.gencat.net/nouestatut Generalität de Catalunya 

http://www.gencat.net/nouestatut
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És un llogarret d'alta muntanya, a 1059 m. d'altitud, en un 
dels llocs mes bonics i desconeguts de Catalunya, sota els 
majestuosos cingles de Busa. 
Poblado: Naves. 
Comarca: el Solsonés. 
Distancia: A 111 km de Barcelona, 113 km de Lleida, 154 
km de Girona i 165 km de Tarragona 
Equipaments: Places: 110 Menjador: 274 
Habitacions de: 2,4, 6, 8, 10, 12, 19 i 26 places. 
Calefacció. 
Disposa de pista poliesportiva, rocódrom, piscina, tennis 
taula, sala d'audiovisuals amb pantalla panorámica, 
diferents sales-tallers i extensos espais exteriors. 
Terreny d'acampada per a 85 persones amb una cuina 
totalment equipada per a grups. 

En una zona de bosc i muntanya amb una extraordinaria 
panorámica de la muntanya de Montserrat. 
Poblado: Castellbell i el Vilar 
Comarca: el Bages. 
Distancia: A 40 km de Barcelona, 110 km de Tarragona, 
110 km de Girona, 165 km de Lleida 
Equipaments: Places: 90 Menjador: 100 
Habitacions: 10 de 4, 1 de 6 i 1 de 44 Hits. 
Calefacció. 
Compta amb capella, bugaderia, sales-tallers, vídeo, pista 
de básquet, tennis taula, piscina,zones de bosc i terreny 
d'acampada. 

L 
reserves 

F U N D A C I Ó T O R R E D E L P A L A U 

Rambla d'Égara, 340, 2n (Centre Cultural) - Apartat I45, 08220 Terrassa 
Telefons 937 899 085 605 688 661 Fax 937 805 299 
e.mail: fundacio@torredelpalau.org - www.torredelpalau.org 

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU és una entitat declarada d'interés cultural peí Govern de la Generalität de Catalunya. Dedica tots eis seus esforcos a activitats 
culturáis i de lleure sobretot adrecades a nois i noies. Algunes de les activitats que agrupa van iniciar-se ja fa mes de vint-i-cinc anys. L'ámbit de la seva actuació és 
principalment ais paisos de parla catalana, pero amb una projecció que apunta vers l'Europa comunitaria. 

l i ó Ai eôpexem !! 

mailto:fundacio@torredelpalau.org
http://www.torredelpalau.org

