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FCECnotes.13        desembre del 2016 

FCEC. Associació declarada d’Interès Cultural, des del 1997 

1. NOTES DE PRESENTACIÓ 

La FCEC està preparant els esdeveniments musicocorals del 2017, any en 
el qual celebrarem el centenari de l’Aplec d’Orfeons de Catalunya (el 27 i 

el 28 de maig). A més de la FCEC i altres 
institucions, hi participaran molt activa-
ment l’Orfeó Gracienc, l’Orfeó Manresà i 
l’Orfeó Català, com a antics organitzadors d’aquest molt 

destacat esdeveniment coral del 1917. 

En el mes de juliol, per iniciativa de la FCEC i de la Fe-
deració Internacional de Música Coral (IFCM), tindrà lloc 
l’11è Simposi Mundial de Música Coral, que es farà efec-
tiu a Barcelona del 22 al 29 de juliol del present any 
2017. Aquest és, per les seves activitats, conferències i 
classes magistrals, i pels seus concerts i la presència de 
les màximes autoritats del món coral, l’esdeveniment 

més important. Des d’aquí encoratgem, un cop més, tots els cantaires, i 
sobretot els directors i tècnics musicals, a participar en aquesta gran festa 
del cant coral. 

Aquest any que ve també tindrem l’ocasió de commemorar el 
150è aniversari del naixement de Lluís Millet i Pagès, composi-
tor i director de corals, nascut al Masnou el 18 d’abril de 1867 (i 
mort el 1941). Fou deixeble de Felip Pedrell i Sabaté i fundà, el 
1891, juntament amb Amadeu Vives i Roig, l’Orfeó Català, que 
va dirigir al llarg de molts anys.  

Ara que s’acosten les festes de Nadal, en nom propi i dels membres direc-
tius de la FCEC, us transmeto la salutació més cordial a les més de cinc-
centes vint corals associades a la nostra Federació, i de manera especial a 
les que hi esteu adherides i sou de fora de la Catalunya estricta; des de la 
distància i des de l’amistat us diem que sempre us tenim presents. 

Montserrat Cadevall i Vigués 
Presidenta de la FCEC 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Pedrell
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Vives
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfe%C3%B3n_Catal%C3%A1n
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2. LES CORALS  

DEMARCACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ 

Homenatge a Ramon Noguera, a Puig-reig 

Al voltant de setanta-cinc cantaires i excantaires de la Polifònica 
de Puig-reig i setanta músics de la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya (JONC) van actuar, el dimarts 12 de juliol, al Pavelló 
d’Esports de Puig-reig. El concert va ser un homenatge pòstum a Ramon Noguera, 

creador i director de la Polifònica, mort  el 25 de febrer passat, a setanta-vuit 
anys. Noguera va dirigir la Polifònica des del 1969 fins al 2015, i aquest curs n’ha as-
sumit la batuta un estret col·laborador seu, el fins ara subdirector i pianista Josep Ma-
ria Conangla. 

Sota la direcció de Pablo González, 
la JONC va afrontar per primer cop la interpre-
tació de la Novena simfonia de Beetho-
ven, obra que la Polifònica ja ha interpretat en 
diverses ocasions però que oferia per primera 
vegada a Puig-reig. De fet, aquesta va ser una 
idea de Noguera, com va explicar la presiden-

ta, Maria Rosa Riera, molt convençuda que el concert de Puig-reig “resulta molt emo-
cionant” justament per aquest motiu. 

A banda de l’obra de Beethoven, completaven el progra-
ma l’”Adagio” de la Desena simfonia de Mahler i la “Mar-
xa dels homes armats” de La flauta màgica, de Mozart.  

Els solistes del concert van ser la soprano Maria Pujades, 
la mezzosoprano Tànit Bono, el tenor Joan Francesc Fol-
qué i el baríton Carles Pachón. 

(Fotos de Lluís García Lluís, “Fotògraf coraler”)  

http://www.aquibergueda.cat/2016/02/26/98039/
http://www.aquibergueda.cat/2016/02/26/98039/
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Homenatge a mossèn Joan Bajona, músic i director de corals 

El diumenge 23 d’octubre, la Coral Sant Esteve, de Balsareny, 
va oferir un acte de reconeixement a mossèn Joan Bajona per 
la seva dedicació a la música i a la direcció coral durant cin-
quanta-tres anys. 
A les dotze del migdia es va oficiar una missa en què va can-
tar la Coral Sant Esteve, en aquesta ocasió dirigida pel seu 
mestre. Tot seguit, la Coral Sant Esteve va interpretar quatre 

peces, algunes compostes i d’altres harmonit-
zades pel mateix mossèn, i dirigides per Olga 
Puigbó, actual directora de la Coral. 
Mossèn Bajona va adreçar-se al públic assis-
tent amb unes paraules senzilles i emotives, i 
el públic, dempeus, va agrair la seva dedica-
ció i la seva vocació de mossèn músic i direc-
tor de les corals Sant Esteve i Romaní. 
Els membres de la Coral Sant Esteve li van 
fer lliurament d’un pergamí que duia aquestes 
paraules: “Gràcies per ensenyar-nos música i 
a estimar”. Tot seguit, li van regalar una capsa 
dels puros que són més del seu gust. 
La festa acabà amb un dinar amb arrossada i 
molt bon ambient de celebració. 
Mossèn Joan Bajona, a l’edat de vuitanta-cinc 
anys continua tenint viva la música dirigint la 
coral de la gent gran i la dels petits.     

  (Fotografies de Lluís García Lluís,  
Fotògraf coraler.) 
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Nou homenatge a Ramon Noguera a la vila de Puig-reig 

El diumenge 30 d’octubre es va celebrar a la localitat de Puig-reig el 
60è aniversari de la Colla Joventut Sardanista de Puig-reig. L’acte tam-
bé va servir per a recordar i homenatjar el mestre Ramon Noguera i 

Subirà, mort el febrer passat, que va ser membre i un dels fundadors de 
la Colla a mitjan anys cinquanta. 

Cal recordar que la Colla Joventut Sar-
danista va ser l’embrió de l’Agrupació 

Sardanista Cultural Polifònica de Puig-
reig, d’on va sorgir la Coral Polifònica, que ha arribat als 

nostres dies amb una trajectòria ben consolidada, i que 
també va dirigir el mestre Noguera pràcticament des 
dels inicis.  

Les dues entitats van compartir escenari en el concert 
de la tarda. Cal remarcar que en l'acte també van parti-
cipar, a manera d'exhibició, les colles sardanistes Dintre 

el Bosc, Xàldiga i Violetes del Bosc. 

L’entitat i l’Ajuntament de Puig-reig 
van preparar una festa amb dues 
activitats destacades: primerament, 
una audició de sardanes protagonit-
zada per La Principal de la Bisbal i 
les colles Dintre el Bosc, de Manre-
sa; Xàldiga, de Barcelona, i Violetes 
del Bosc, també de Barcelona, que 
van acompanyar la colla amfitriona 
en una exhibició de lluïment que 
recordava els antics concursos que 
se celebraven a Puig-reig; per altra 
banda, un concert de La Principal de 
la Bisbal al qual s´afegiren les veus 
de la Polifònica i també dues de les 
colles sardanistes esmentades.  

Dins d’aquesta jornada, l’Ajuntament hi va incloure la inauguració d’un monument de 
record a Ramon Noguera, nomenat fill predilecte del municipi. 

           (Fotos de Lluís García Lluís, Fotògraf coraler.) 
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DEMARCACIÓ DEL BARCELONÈS 

Coral Sant Medir, de Barcelona: seixanta anys cantant  

“1956 fou l’any en el qual la Coral començà...” Seixanta anys cantant cal 
celebrar-los, i això hem fet aquest 2016 a la Coral Sant Medir. 

La nostra Coral, fundada per mossèn Josep Bigordà i uns quants feligresos de la par-
ròquia de Sant Medir, ha anat creixent fins a esdevenir en l’actualitat una gran família 
formada per més de cent setanta cantaires d’entre tres i vuitanta anys. Grups de minis, 
petits, mitjans, grans, joves, adults, pares, percussió corporal... fent música junts, can-
tant “acords i records”, assolint reptes i fites que ens fan evolucionar i créixer, acompa-

nyats pel nostre director, Ramon Beltran, la professora de cant, Olga Miracle, i la pro-
fessora de percussió corporal, Anna Llombart. Aquest 2016, com dèiem, calia omplir-lo 
de celebracions ben especials per a tots i totes. Al març, el dia del nostre tradicional 
concert de Sant Medir, vam inaugurar una exposició itinerant titulada “Seixanta anys 
creixent amb el barri”, exposició amb voluntat pedagògica i de caràcter històric i interac-
tiu que reflecteix la història de la nostra Coral, lligada a l’evolució del nostre barri, del 
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nostre entorn més proper, al qual sempre hem estat estretament vinculats. La part in-
teractiva, gravada per la mateixa Coral, permetia cantar i descobrir les veus en una pe-
ça coral. El 8 d’abril, dia del seixantè aniversari segons les cròniques, vam fer un con-
cert a l’Auditori de Barcelona. Infants i joves hi vam estrenar Les aventures musicals 
d’en Massagran, cantata/musical inèdita i original creada especialment per a aquesta 
ocasió. Els adults van interpretar la Pavane, op. 50 de Fauré, una miscel·lània de peces 
de l’any 1956 i La santa espina, acompanyats per l’Orquestra Sinfonietta Universitària. 
En acabar, vam homenatjar el fundador i els cantaires que, al cap de seixanta anys, 
encara aporten la seva veu a la Coral Sant Medir, i tota la família dalt de l’escenari vam 
cantar la cançó dels seixanta anys, composta pel nostre director per celebrar aquesta 
efemèride. 

Com un regal inesperat d’aniversari, al juny vam acollir els Mona Shores High School 
Choir (Michigan, EUA) en el seu únic concert a Barcelona. Una celebració de final de 
curs molt especial, com ho és tot aquest 2016.  

El cap de setmana de treball que fem cada any al novembre també ha estat ben dife-
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rent i emotiu. El dissabte, un concert a la basílica de Montserrat, una ocasió que ens 
provocà pell de gallina: veus i música enlairant-se cap al cel acompanyats de l’escalf de 

familiars, amics i la 
comunitat de Sant 
Medir en un marc 
incomparable. La 
resta del cap de 
setmana, festa in-
tergeneracional amb 
actuacions dels can-
taires, convivència, 
música, concerts, 
jocs...  

Aquest cap de set-
mana ens omple 
d’energia per a 
afrontar un dels 
moments més in-
tensos de l’any, tant 

per als cantaires com per a aquells que ens segueixen, com ho són els concerts de 
Nadal, especialment el de Sant Esteve, a l’església de Sant Medir. 

La Coral Sant Medir no podria dur a terme tot el que es proposa si no fos per la feina de 
l’equip tècnic i de tots aquells socis-cantaires que s’hi impliquen i que treballen per fer 
realitat esdeveniments tan grans com ho han estat els d’aquest any. Ho celebrem set-
mana a setmana, assaig rere assaig, per poder complir-ne molts més. 
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Relleu a la Coral Sant Ignasi 

El dia 5 de juny del 2016, la Coral Sant Ignasi, de Barcelona, va cantar 
la Missa de la Coronació (Missa in C, KV 317 “Krönungsmesse”), de W. 
A. Mozart, en el marc del cicle de misses polifòniques que se celebren 
els diumenges al matí al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
L’actuació va estar carregada d’emoció per a tots els cantaires pel fet que aquesta era 
la darrera interpretació que conduïa Manel Zurita, director de la Coral des de la seva 
fundació, fa gairebé vint-i-set anys.  

Manel Zurita va triar aquesta obra per acomiadar-se del seu llarg pas per la Coral Sant 
Ignasi i de tots els seus membres. L’acompanyament amb orgue va anar a càrrec de 
José Antonio Mur, i els solistes van ser Ana Belén Ayala (soprano), Margarida Lledó 
(contralt), Marc Sala (tenor) i Juan Carlos Esteve (baix). 

Després de l’actuació, tota la Coral 
va voler plasmar les seves emoci-
ons en una sèrie de fotografies amb 
el seu estimat director. El matí as-
solellat i l’entorn bellíssim del mo-
nestir van ajudar a fer que tot ple-
gat esdevingués molt positiu.  

L’endemà, dilluns 6 de juny, la 
Coral va celebrar un sopar entra-
nyable com a comiat i homenatge a 
qui fins llavors els havia dirigit, en el 
qual es van barrejar l’alegria, la 
nostàlgia, els records, les anècdo-
tes divertides i tot un seguit de sen-
timents encontrats.  

La Coral Sant Ignasi sempre agrai-
rà a Manel Zurita la dedicació i la 
paciència que ha practicat durant 
tots aquests anys i la tenacitat amb 

Eulàlia Benito, directora 
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la qual, des del principi, ha portat les regnes d’aquest grup, un xic indisciplinat, que 
sempre conservarà el seu gran afecte en el record. Amb aquest acte, la Coral va donar 
per conclòs el curs 2015-2016. 

A l’inici de l’actual curs 2016-2017, ha pres el relleu en la batuta 
de la Coral Sant Ignasi la directora Eulàlia Benito Ardèvol, que, 
amb la seva seguretat i el seu tarannà encantador, ja ha captivat 
el cor de tots els cantaires, que emprenen la nova etapa amb una 
gran il·lusió i moltes ganes de continuar cantant.  

La primera actuació de la Coral Sant Ignasi, ja conduïda per Eulà-
lia Benito, serà el tradicional Concert de Nadal, el qual es farà el 
diumenge 18 de desembre a la capella de l’escola Sant Ignasi, 
després de la missa dominical. 

Mercè Burgos 
Coral Sant Ignasi 
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La consellera Munté presideix la inauguració de les obres de l'Orfeó 
Gracienc, de Barcelona 

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus 
Munté, va presidir, el dissabte 5 de novembre, a partir de 
les dotze del migdia, la inauguració de les obres efectuades 
a la seu social de l’Orfeó Gracienc. La consellera va recór-
rer les noves instal·lacions, i a continuació va començar 
l’acte institucional, conduït per Xavier Caballero, que va in-
cloure actuacions musicals diverses i parlaments de Ramon Botet i Pont, president del 
Consell Directiu de l’Orfeó Gracienc; Francesc Miñana i Armadàs, president del Patro-
nat de la Fundació Orfeó Gracienc; Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia; Jaume 
Collboni, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i president de l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona, i Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Cata-
lunya, que va tancar l’acte. 

L’estatge actual de l’Orfeó Gracienc data de l’any 1978. Es tracta d’un edifici compartit 
amb altres veïns, cosa que ha originat més complexitat a l’hora de practicar la reforma i 
ha exigit la modificació d’alguns dels plantejaments inicials. Així doncs, el conjunt de les 
instal·lacions de l’Orfeó Gracienc de l’edifici del carrer Astúries 83 s’ha transformat per 
poder obtenir la llicència d’activitats corresponent a les que s’hi porten a terme.  

Les quatre plantes de l’immoble han estat adaptades a les normatives de seguretat, 
antiincendis, accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, etc. S’han insonorit-
zat els principals espais de la casa, com també les noves dependències de l’Escola 
Coral i l’Escola de Música de l’Orfeó Gracienc. S’ha renovat tota la instal·lació elèctrica 
de la sala de l’Auditori, que ha estat dotada de nous punts de llum i de capacitat per a 
fer-hi enregistraments. La sala d’assaig de l’Orfeó, dissenyada específicament per a la 
pràctica del cant coral, també s’ha adequat a les normatives i així mateix s’ha habilitat 
per a enregistraments. La planta de carrer ha estat renovada totalment: ara els espais 
hi són més amples i funcionals, s’hi ha estrenat il·luminació i s’hi ha traslladat el bar de 
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l’entitat. També s’ha establert un punt d’informació a l’entrada i s’ha desplaçat la ubica-
ció de la secretaria al primer pis gràcies a la instal·lació d’un ascensor. El conjunt de 
millores ha assolit un cost d’1.450.000 € . 

L’Orfeó Gracienc 

L’Orfeó Gracienc va néixer l’any 1904 partint de la inquietud 
d’un conjunt de graciencs que van veure en el cant coral una de 
les fórmules associatives idònies per a acostar els ideals cultu-
rals a persones d’una gran diversitat tot bastint un projecte comú 
que superés els enfrontaments. Aquest impuls inicial acompa-
nyava la construcció de la identitat pròpia del país i la defensa 
de la llengua, tot plegat sota el guiatge i la inspiració del mes-
tre Joan Balcells i Garcia.  

Amb el cant coral com a tret fonamental, en els darrers cent dot-
ze anys l’Orfeó Gracienc ha estat el cor de referència a la vila de 
Gràcia i un dels referents a Barcelona i a Catalunya. A l’Orfeó 

Gracienc i la seva escola coral poden començar a cantar-hi els infants des dels tres 
anys. L’entitat disposa, des dels seus inicis, d’Escola de Música i Escola de Dansa prò-
pies, i entre les seccions actuals trobem l’Esbart i el Grup de Teatre. L’Orfeó Gracienc 
desplega diverses línies d’activitat pròpies, com ara audicions musicals per a infants, 
casals artístics o tallers, entre d’altres; aixopluga diversos col·lectius i s’hi porten a ter-
me múltiples iniciatives. En conjunt, hi fan activitats directament gairebé un miler de 
persones cada mes i hi tenen lloc uns cent vint actes puntuals de format divers durant 
l’any, els quals expressen tota la vida que batega dins la Fundació. 
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DEMARCACIÓ DE LES COMARQUES DE GIRONA 

Desena edició dels premis “2 x 4... A ritme d'havanera”, que conce-
deix la Fundació Ernest Morató, de Palafrugell 

El dia 21 d’octubre tingué lloc al Museu del Suro, de Pala-
frugell, el lliurament dels premis “2 x 4”... A ritme d’havane-
ra”, concedits anualment per la Fundació Ernest Morató, 
que es van instituir l’any 2007 i que enguany arriben a la 
desena edició. Aquestes distincions tenen la finalitat de 
premiar les actuacions fetes a favor de les havaneres en 
àmbits tan diversos com són la composició, la interpretació, la investigació o la difusió. 
Al llarg de les deu edicions celebrades han estat guardonades persones com Josep 

Bastons, Càstor Pérez, Antònia Vilàs, Cecilio Tieles, Mari-
na Rossell, Xavier Febrés i l’exconseller de Cultura Ferran 
Mascarell, i entitats com TV3, Ràdio 4, Ràdio Palafrugell o 
Ràdio Begur. Al llarg d’aquests deu anys, els premis han 
afermat el seu prestigi i han esdevingut una fita destacada 
en el calendari del món de l’havanera. 

L’acte, que altres anys s’havia fet a l’estiu, durant la set-
mana de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, 
enguany s’ha volgut fer coincidir amb el 1r Simposi Càstor 
Pérez, dedicat a estudis sobre l’havanera, en el qual la 
Fundació ha col·laborat. 

Aquest any, la Fundació ha volgut reconèixer la tasca de 
tres agrupacions de Palafrugell de prestigi consolidat. La 
Coral Nit de Juny, la Coral Mestre Sirés i el grup Port-Bo, 

amb una llarga i brillant trajectòria musical, han contribuït no tan sols a difondre l’hava-
nera, sinó també a dignificar-la i a prestigiar-la incorporant-la en els seus repertoris i 
portant-la per tot el món en els nombrosos viatges, gires i intercanvis que han fet. En el 
cas de Port-Bo, cal afegir-hi el fet de ser el grup fundador i degà de la Cantada de Cale-
lla i que, per tant, com aquesta, enguany compleix el cinquantè aniversari, que ha vol-
gut celebrar amb l’edició d’un nou disc commemoratiu. 

Com a cloenda de l’acte, les tres entitats premiades van oferir als assistents un breu 
concert d’havaneres. 

Corals premiades en aquesta desena edició: 

Coral Nit de Juny 

La Coral Nit de Juny va néixer l’any 
1978 per obra de la seva actual direc-
tora, Rita Ferrer. És sòcia fundadora 
de la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC) i membre d’Europa 
Cantat. La seva activitat musical té 
lloc principalment a Catalunya i a 
l’Empordanet, on ha consolidat els 
concerts de Santa Cecília a Llofriu, de 
Sant Esteve i de Primavera a Palafru-
gell i de Santa Rosa a Llafranc. Ha 
actuat a les Balears, Euskadi i Cantà-

Coral Nit de Juny  
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bria, ha realitzat intercanvis i ha participat en certàmens internacionals a França, Itàlia, 
Bèlgica, Sardenya, Anglaterra, Irlanda, Polònia, Alemanya, Hongria, Noruega i el Ca-
nadà. L’any 2011 va cantar La posada de la núvia, del compositor mallorquí Baltasar 
Bibiloni a l'Auditori de Barcelona, i el 2012, el Requiem de Fauré a Palafrugell i a la ciu-
tat italiana de Montereale Vallcellina. L’any 2014 va presentar l’espectacle “La música 
de la paraula”, en què s'alternen obres corals significatives del repertori català amb re-
citacions de poesia. Enguany ha interpretat la Missa en do major, KV 115, de Mozart, 
per a cor i piano. Dins del seu repertori hi ha un espai segur per a les havaneres, que, 
amb orgull, la Coral sempre canta quan porta el nom de Palafrugell pel món. 

Coral Mestre Sirés 

La Coral Mestre Sirés va ser funda-
da l’any 1979 pel seu actual director, 
Félix Pérez Diz. Porta el nom del 
músic begurenc Frederic Sirés, que 
va dedicar molts anys a ensenyar 
música, de manera desinteressada, 
als joves de Palafrugell. Ha actuat 
arreu de les comarques gironines i 
de la resta de Catalunya, a Galícia, 
Astúries, la Rioja, Aragó, Euskadi, 
França (París i Marsella), Holanda 
(Bussum i Utrecht), Itàlia (Sprasia-
no-Véneto), etc. És membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals i de l’Agrupació 
Coral de les Comarques Gironines i participa activament en totes les edicions de la Ro-
da Coral, així com en les Campanyes de Dinamització Cultural de la Diputació de Giro-
na. La Coral interpreta cançons populars i tradicionals catalanes, gallegues, basques i 
castellanes, nadales, composicions litúrgiques, espirituals negres, música de pel·lícules 
i algun clàssic. 

Port-Bo 

Fundat l’any 1966 a Calella de Palafrugell amb la presentació del llibre Calella de Pala-
frugell i les havaneres, el tercet inicial era format per Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest 
Morató, i era acompanyat al piano pel mestre Frederic Sirés. Ha participat en totes les 
edicions de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell i en les cantades més 
populars de Catalunya. Port-Bo ha actuat a Mondragón, Donòstia, Bilbao, Cadis, Ma-
drid, Valladolid, Torrevella, Mallorca, Menorca, Formentera, Perpinyà, Cotlliure, Luxem-
burg, Amsterdam, Zuric, Hessel, l’Havana i Tòquio. Ha estat convidat per l’Instituto Cer-
vantes a fer gires per Israel, el Líban, Síria i Turquia. El 2005 va actuar al Palau de la 

Música Catalana, en la primera vegada que 
s’incloïen les havaneres en la programació 
estable del Palau, i el 2006 va presentar l’es-
pectacle “Bolenera” a l’Auditori de Barcelona. 
El 2015 va tornar al Palau de la Música Cata-
lana per iniciar l’any en què celebrava el seu 
cinquantenari, una efemèride que s’allargà 
fins a l’estiu del 2016 amb un concert con-
junt  amb Maria Salgado, Nina, Marina Ros-
sell i Manel.  

Avui, Port-Bo el formen Josep Nadal (tenor), 
Irineu Ferrer (baríton) i Carles Casanovas, veu baixa, guitarra i direcció musical. 

Coral Mestre Sirés  
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DEMARCACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA 

“Prades canta”. V Festival Mateu Fletxa, Memorial Joan Ferré 

Els dies 19, 20 i 21 d'agost es va dur a terme a l’església de Santa Maria, 
de Prades, el Festival Mateu Fletxa, en honor de l'insigne compositor Joan 
Ferré, nascut a la població. 

El dia 19, a les deu del vespre, amb les paraules i la conducció 
d’Estanis Figuerola (“un veí del poble”, com ell mateix es defineix), va començar “Pra-
des Canta”. V Festival Mateu Fletxa, Memorial Joan Ferré. 

En aquesta primera jornada es va programar l’actuació del Cor Les Veus d’Alcover, la 
qual va constar de dues parts: una primera més clàssica, amb peces de Mateu Flet-
xa, Juan del Encina, William C. Dix i d’altres, dirigides per Josep M. Gomis; i la segona, 
integrada per obres més contemporànies de Henry Mancini i Robert Sund, entre 
d’altres. 
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El dia 20, a les vuit del vespre, es va celebrar la segona jornada del Festival i Memorial, 
amb la companyia de les veus del Cor La Igualtat, de Gavà, dirigit per Joan Casas i 
acompanyat al piano per Sesca Martorell. 

El seu concert es componia de tres parts: la primera va començar amb una peça de 
Mateu Fletxa, i seguí amb obres d’Antoni Pérez Moya, Rafael Martínez Valls, Josep 
Font (una sardana) i Amadeu Vives. La sessió va continuar amb cançons de Llu-
ís Llach, de Sangtraït i de Pep Sala, del grup Sau. En l’última part, el Cor va interpretar 
“Terra d’esperança”, d’Edward Elgar, i “O mio babbino caro” i “Nessun dorma” (de Tu-
randot), de Giacomo Puccini. El públic va aplaudir les interpretacions i va vibrar amb les 
veus del Cor La Igualtat. 

El dia 21, a les set de la tarda, i amb les paraules cordials de l’alcaldessa, es va clausu-
rar “Prades Canta”. V Festival Mateu Fletxa, Memorial Joan Ferré. Aquest darrer dia fou 
protagonitzat per la coral Prades Cor, que un any més va disposar de l’acompanyament 
dels amics cantaires dels cors Antistiana i Màskili. 

La primera part va anar a càrrec del Cor d’Homes Màskili, que va interpretar aquestes 
peces:  “Salve Regina”, de J. Michael Haydn, “La festa de la vila” i “Un cant festiu”, de 
J. Voltas Viñas, “Bona festa”, de J. Vicens,  i  “Marinada”, d’A. Pérez Moya. 

Tot seguit, les dues corals juntes, dirigides per F. Xavier Morgades i acompanyades al 
piano per Marta Amigó, van presentar un programa que aplegava a l’inici peces del Re-
naixement, començant per “Què farem del pobre Joan”, de Mateu Fletxa, i, a continua-

ció, obres de Daniel Friserich, Orlando di Lassus, John Dowland, Francisco Guerrero i 
Tomás L. de Victoria. Per tancar el concert interpretaren obres de Giacomo Puccini, 
Bob Dylan, G. Weiss, H. Peretti, E. Morricone i J. Reveux. 

Els  tres dies de “Prades Canta” dedicats al cant coral han omplert de satisfacció els 
participants i el públic assistent. De manera destacada, cal agrair a l’Ajuntament de 
Prades el suport que, un cop més, ha proporcionat durant l’any i al llarg d’aquesta edi-
ció. 

I tots plegats s’encoratgen i esperonen a continuar treballant per dur endavant aquest 
esdeveniment, i així mantenir ben viu l’esperit de qui va ser el seu ideòleg, Joan Ferré i 
Benach.  
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Centenari de Mn. Sebastià Rué i Gené 

El 5 de setembre del 2016, la Coral Espinavessa, de Valls, va iniciar un 
nou curs amb un seguit d’iniciatives musicals. 

Aquest primer trimestre (final del 2016) acaba amb el projecte de tot 
aquest any, homenatjant mossèn Sebastià Rué i Gené, músic i composi-
tor, que fou responsable del santuari del Lledó i de la Casa de la Caritat 
de la ciutat durant vint-i-vuit anys (1947-1975). Organista de l’Arxiprestal de Sant Joan 
durant aquests anys, va crear i dirigir la Schola Cantorum per a veus masculines, recu-
perant la tradició musical d'abans del 1936. 

Els seus nebots i membres de la Coral, Concepció Perramon i Anton Moncunill, han 
facilitat l'accés als seus arxius musicals. 

El dia 2 de desembre es va presentar, amb força èxit, 
el CD de Mn. Rué, amb 45 composicions de nadales 
sobre poemes de Mn. Ramon Muntanyola i el P. Jordi 

Bou, monjo de Poblet. A dos quarts de vuit del vespre, 
a la sala d'actes de l'Institut d’Estudis Vallencs (IEV), 
plena de públic i fins i tot amb assistents que no van 
poder seure, va començar l'acte amb la presentació a 
càrrec del president de l'IEV, que precedí la projecció 
d’unes fotografies de la vida de Mn. Rué. A continua-
ció, Lluís M. Moncunill va glossar la vida de l'homenat-
jat amb paraules que van ser seguides amb gran 
atenció pels assistents.  

Tot seguit, Joan Màndoli, director de la Coral, va exposar el vessant musical de l'obra 
de Mn. Rué. I amb les paraules el regidor de Cultura, Marc Ayala, es va tancar l'acte. 
Les obres publicades en el CD seran interpretades per la Coral Espinavessa en el pro-
per concert de Nadal, el dia 18 de desembre, al santuari de la Mare de Déu del Lledó. 

 
Mossèn Rué va compondre, entre altres, aquestes sardanes: “A la font de Maginet”, 
“Diumenges al parc” (1959. Tiratge 41-73-0. Amb particel·les), “Ha nascut el Verb” 
(1957), “Himne a Maginet”, “La sardana de Maginet”, “Maria Carme” (Tiratge 25-67-52. 
Enregistrada) i “Pinzellades” (1953. Tiratge 41-55-0). 
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Mn. Rué i membres de la 
Coral Espinavessa. 1950 
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE  

La Coral Vent de Dalt, de Tortosa, celebra el 30è aniversari 

El diumenge 6 de novembre, la Coral Vent de Dalt va fer el concert del 
seu aniversari al Teatre Auditori Felip Pedrell de la ciutat de Tortosa. 

Aquesta entitat coral va néixer l’any 1986, de manera que enguany cele-
brem el nostre 30è aniversari. Per aquest motiu, a part de les activitats 
habituals que es duen a terme cada curs, es va organitzar una jornada 
especialment pensada per subratllar aquesta celebració, per formular un record i un 
homenatge a la història de l’entitat, i, alhora, per fer arribar el nostre agraïment al suport 
continuat que hem rebut de la Federació Catalana d'Entitats Corals. 

La Coral Vent de Dalt està formada per cantaires de perfil divers. Té un repertori molt 
eclèctic: comprèn des de peces del Renaixement, que s’interpreten en actuacions pro-
gramades dins la Festa del Renaixement, fins a música moderna harmonitzada pel nos-
tre director, passant per alguna intervenció en el camp de la música sacra. 

Una de les activitats incloses en la jornada d’aquest 6 de novembre va ser el concert de 
celebració del nostre aniversari, en el qual vam poder reunir tres altres corals de la ciu-
tat: el Cor Flumine, el Cor Tyrichae i l’Orfeó Tortosí, junt amb altres corals dirigides per 
qui ens va conduir en la nostra fundació; parlem de Rossend Aymí, amb la Coral García 
Julbe, de Vinaròs, i corals dirigides pel nostre director actual, Joan C. Blanch, que són 
la Coral de Porrera, la Coral Verge de la Candelera, de l’Ametlla de Mar, i la Coral Sant 
Miquel, de Mont-roig del Camp. 

Des de la nostra alegria i en aquesta solemnitat, us fem arribar la nostra salutació més 
cordial. 

José Ángel Muro, president 
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA  

Cervera. 8è Concert sota l'autovia: "Projecsons, música coral amb vi-
deocreacions" 

El dissabte 25 de juny del 2016, a les deu 
del vespre, es va celebrar la vuitena edició 
del Concert sota l’autovia, concretament al 
túnel Vergós de Cervera, sota l’A2.  

Hi participaren el Cor de Cambra de la Di-
putació de Girona, dirigit per Pablo Larraz, i 
la Coral Ginesta, dirigida per Xavier Puig. 

Un any més, el nombrós públic assistent va 
seguir amb gran expectació i delit les pe-
ces corals interpretades en aquest indret 
tan especial. 

La part tècnica de les videoprojeccions va 
anar a càrrec de Miquel Camacho. 
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La Coral Infantil Nova Cervera ja ha iniciat el nou curs..., i amb molta 
participació! 

Un cop transcorreguda la Festa Major del Sant Crist de la ciutat, els qua-
tre grups de la Coral Infantil Nova Cervera ja han iniciat un nou curs, el 
47è de l'entitat, que després de tants anys d'història i de trajectòria en 

l'educació musical i coral 
dels infants i joves de la 
ciutat, any rere any continua desenvolu-
pant aquesta tasca d'una forma absolu-
tament altruista, i amb els mateixos ob-
jectius i amb una gran il·lusió de tirar 
endavant un altre curs ple de projectes! 

Enguany, la Coral Infantil ha obtingut 
unes xifres rècord de participació, ja que 
té inscrits 126 infants i joves cantaires 
de Cervera i la Segarra, repartits en qua-
tre grups: els Barrufets, de tres i quatre 
anys; els Petits, amb cinc i sis anys; els 

Mitjans, de set a nou anys, i els Grans, entre deu i divuit anys. A més, la Coral disposa 
de deu directores voluntàries que s'encarreguen de la formació musical dels cantaires, 
com també d'una Junta de mares i pares que gestiona el funcionament de l'entitat. 

La Coral Infantil Nova Cervera 
des dels seus inicis forma part 
del Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya. Aquesta decisiva 
entitat, que aglutina les principals 
corals infantils del Principat i que 
també aplega grups corals del 
País Valencià i les Illes Balears, 
celebra enguany el 50è aniversa-
ri. Entre els actes de commemo-
ració destaca la macrotrobada 
que tindrà lloc els dies 13 i 14 de 
maig del 2017 al Palau Sant Jor-
di de Barcelona, la qual aplegarà 
milers de cantaires que interpre-
taran un programa coral escrit per a l'ocasió, i que comptarà amb la col·laboració, entre 
d’altres, de la companyia de teatre Comediants. Hi serem, no cal dir-ho! 

I per començar aquest nou curs, volem fer-
vos saber que el diumenge dia 6 de novem-
bre, a les sis de la tarda, es va dur a terme el 
tradicional concert de castanyada a la plaça 
del Fossar de Cervera, que fou la primera 
convocatòria del curs oberta a tot el públic i 
que a la vegada suposa una forma entra-
nyable de viure les festes populars i les nos-
tres tradicions amb la Coral Infantil. 

Coral Infantil Nova Cervera 
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L’Agrupació Coral Flors d’Urgell, de Castellserà, celebra el seu 90è 
aniversari 

El dia 2 d’octubre, l’Agrupació Coral Flors d’Urgell va commemorar el seu norantè ani-
versari. Després de la missa, cantada per l’Agrupació a l’església parroquial de Santa 

Magdalena, al migdia, a la plaça Major, va tenir lloc l’acte protocol·lari d’aniversari, que 
va aplegar la presència i els parlaments del president de l’Agrupació Coral Flors 
d’Urgell, el president de la Diputació de Lleida, el president del Consell Comarcal de 
l’Urgell, l’alcalde de Castellserà, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, 
la presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals i el president de la Federació 
de Cors de Clavé. 

En el transcurs d’aquest acte 
s’imposà una llaçada a la se-
nyera, en record de l’efemè-
ride; van actuar-hi de padrins 
la presidenta de la FCEC i el 
president dels Cors de Clavé. 

Al seu torn, el president de 
l’Agrupació Coral va retre un 
homenatge a cada un dels 
antics directors i presidents 
lliurant-los un pergamí com-
memoratiu de la diada, i un 
altre a l’Agrupació. 

A continuació es va inaugurar 
l’exposició “90 anys cantant”, instal·lada a la Panera, i tot seguit va tenir efecte un dinar 
de germanor. 

La festa de celebració va acabar a la tarda amb un concert que l’Orfeó Balaguerí va 
oferir a l’església parroquial. 
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Entranyable castanyada de la Coral Infantil Nova Cervera amb la 
col·laboració del comerç local 

El diumenge dia 6 de novembre a la tarda, la Coral Infantil Nova 
Cervera va portar a terme una nova edició de la seva tradicional 
Castanyada, consistent en un breu concert per part de cadascun 
dels quatre grups que la integren, els quals així mostren a totes les 
famílies, els amics i el nombrós públic present, el treball efectuat 
durant les primeres setmanes del curs. 

Aquesta és la 
primera cita en 
què coincideixen 
tots els cantaires 
amb les seves 
famílies, i serveix 
per a donar la 
benvinguda a tots 

aquells que són nous a l'entitat, tot cercant algunes de les finalitats bàsiques de la nos-
tra associació: l’amistat entre els cantaires i la companyonia i la cohesió entre tots els 
membres de la gran família que és la Coral Infantil.  

A causa de la baixada de la temperatura i el fort vent, la celebració es va traslladar, 
gràcies a la col·laboració de la parròquia de Cervera, de la plaça del Fossar a l’interior 
de l’església de Santa Maria, que, plena de gom a gom, acollí un concert ben especial. 

Enguany, a més, la cita va incloure una magnífica sorpresa, preparada pels cantaires 
del grup de Grans, que el mes de juliol vinent tenen previst de participar en la recone-
guda trobada internacional Europa Cantat Júnior, que tindrà lloc a la ciutat francesa de 
Lió, on gaudiran d'una fantàstica experiència coral i humana a partir de la realització de 
diversos tallers musicals.  
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Com que l’assistència a aquesta activitat suposa una despesa important, els cantaires 
d’aquest grup s'han adreçat als comerços de Cervera, dels quals han recollit un bon 
grapat d’obsequis que molt amablement els han donat i que han permès construir fins a 
15 paneres de regals que es van sortejar entre els assistents al concert. La vetllada, 
com no podia ser altrament, va finalitzar amb la tradicional castanyada, acompanyada 
d’un petit refrigeri. 

Per acabar, volem expressar el nostre agraïment més profund a tots els comerços i 
empreses de la ciutat que hi han col·laborat, i que tot seguit passem a enumerar. A tots 
ells, moltes, moltíssimes gràcies! 

Així doncs, els establiments col·laboradors en les paneres de la Castanyada de la Coral 
Infantil han estat (esperant no descuidar-nos ningú) els següents: Ada, Adrea, Adrogue-
ria Cervi, Anna Maria, Armonía, Artesania Creativa, Artesania Les Voltes, Autoelèctric 
Pujol, Bar La Plaça, Bernau Herbes, Botiga de pa La Canaleta, Calçats Martí, Carnisse-
ria Imma, Casa Guspí, Construccions Encuentra, Copisteria Travesser, Cucafera, Diffe-
rent, Ecoperruqueria Lídia Natural, El Món de les Xuxes, El Roure Blau, Ermengol Ar-
mengol, Esports Truga, Esports Vilamajor, Estètica Montse Melgosa, Farmàcia Gomà, 
Farmàcia Martorell, Ferreteria Cervera, Flors Montserrat, Flors Noemí, Fotografia Jordi 
Prat, Forn-Pastisseria Isidre, Gisel Joiers, IMSA, Jodima, Joieria Codina, Joster Viat-
ges, Jud-Gar, L’Orquídia, La Moderna, Llanes Sylvia, Llibreria Universitat, Menta, Mer-
ceria Riera, Miret, Mundijoc, Obrador KOK, Olis La Rambla, Òptica Riera, Pastisseria 
Agustí, Pastisseria Colom, Pastisseria Puig, Perfumeria Gotta, Perruqueria Montse, 
Perruqueria Montse Roig, Perruqueria Pons, Perruqueria Rosa, Perruqueria Rosa Ven-
drell, Quiosc Papers i Més, Ralet Ralet, Rellotgeria Puig, Sabateria Ibàñez, Sabateria 
Jacques, Seyart, Sol Major, Subministres Pedrós, SX Informàtica, Tastalletres, Xarcute-
ria Pilar, Xarcuteria Torné i Xarcuteria Vilà. 

Gràcies per haver fet possible, entre tots i totes, una Castanyada ben especial... 

Coral Infantil Nova Cervera 
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La Coral Ginesta, de Cervera, va prendre part en el musical participa-
tiu organitzat per la Fundació La Caixa i la Paeria 

El dissabte 12 de novembre, la Coral Ginesta, de Cervera, que enguany 
tindrà el goig de poder complir el seu quarantè aniversari, va intervenir 
en el musical participatiu convocat per la Fundació La Caixa i la Paeria 
de Cervera al Gran Teatre de la Passió, amb motiu de la clausura dels 
actes de celebració del centenari de la presència de La Caixa a la nostra ciutat, concre-
tament pel que fa a l’oficina situada al carrer General Güell. 

Cal recordar que la Coral Ginesta, de Cerve-
ra, que acumula una llarga trajectòria musi-
cal i que ja havia estat present en els con-
certs participatius que habitualment organit-
za la Fundació La Caixa a les capitals de 
província, aquest cop va compartir escenari 
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, els 
solistes Mar Maestu i Sergi Albert, dos cors 
més, Ondara Gospel i Cor Amunt,  i cantai-
res d’altres poblacions veïnes. 

En aquesta ocasió, el musical participatiu 
proposava un atractiu viatge per la història del teatre musical de Broadway, des dels 
seus orígens fins als nostres dies, a partir d’adaptacions al català d’algunes de les pe-
ces més emblemàtiques escrites per compositors destacats d’aquest gènere musical. 
L’obra consistia en una obertura i tres suites que incloïen les conegudes cançons 
“You’ll never walk alone”, del musical Carousel (1945), de Richard Rodgers; “Hello 
Dolly” (1964), de Jerry Herman, i fragments de Chicago, Cats i Les misérables, entre 
d’altres. 

La direcció del concert va anar a càrrec de Rubén Gimeno, i en la comesa musical i 
escènica van intervenir Marc Sambola i Joan Maria Segura, respectivament. Pel que fa 
a la Coral Ginesta, els assajos previs a la interpretació del musical van ser dirigits per 
Josep Miquel Mindán. 

Coral Ginesta, de Cervera 
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La Coral Infantil Nova Cervera celebra el cap de setmana de treball a 
Les Obagues  

El cap de setmana del 19 i 20 de novembre, un centenar de cantaires de la 
Coral Infantil Nova Cervera van aplegar-se a la casa de colònies Les Oba-
gues, de Juneda, per dur-hi a terme el tradicional cap de setmana de treball 
de la Coral. 

En aquesta activitat, que cada any s'organitza per a mitjan novembre, el cant, la convi-
vència i els valors són els factors clau que acompanyen el treball que s'hi fa. Al llarg 
dels dos dies es preparen el repertori nadalenc i les cançons comunes dels diferents 
grups per al concert de Nadal. També es fan diversos tallers, en els quals cadascun 
dels cantaires elabora alguna manualitat que servirà de felicitació de les festes a les 
àvies i els avis de les residències de la ciutat, i que lliuraran personalment en la canta-
da-visita que els faran el dia 23 de desembre pròxim. 

No cal dir que un dels moments més esperats per tots els cantaires és el joc de nit. En-
guany ha tingut com a eix argumental l'animació dels personatges que apareixen en 
L’enfilall (una recopilació de fragments de les cantates que ha anat encarregant el Se-
cretariat de Corals Infantils de Catalunya al llarg dels seus cinquanta anys d'història, i 
que ha estat elaborat pel prestigiós director i compositor Josep Vila Casañas). Així, en 
primer lloc, van comparèixer a la vetllada les directores de la Coral disfressades de fo-
llets del bosc (fent referència a la cantata El follet valent) i, a partir d'aquests personat-
ges fantàstics, els cantaires van anar descobrint les músiques i els protagonistes de la 
resta de cantates, representades pels cantaires més grans de la Coral Infantil, que ha-
vien preparat unes proves molt divertides, repartides pel bosc de les Obagues, a fi i 
efecte que els més petits en poguessin gaudir. La nit avança... És hora d’anar a dor-
mir...  

L'endemà s’hi van afegir alguns dels cantaires més petits del grup de Barrufets, acom-
panyats pels seus pares i mares, als quals la Junta de la Coral els havia preparat un 
bon esmorzar... Amb energies renovades, un cop acabat l’assaig corresponent, la totali-
tat dels cantaires van iniciar amb els monitors de la casa de colònies diverses activitats 
lúdiques i una gimcana ben especial, tot fruint del magnífic entorn i d’una ben cuidada i 
harmoniosa granja d’animals. 
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L'assemblea anual de mares i pares i el dinar de germanor del diumenge van cloure 
aquesta activitat, que de ben segur serà recordada pels cantaires per la diversió, el 
lleure i la companyonia que s’hi van poder compartir. Tot plegat ha permès complir un 
dels objectius principals de la Coral Infantil: que els infants i els joves puguin participar 
del gran plaer de cantar plegats, amb qualitat, i d'una forma absolutament vivencial. 

No cal dir que fou un gran cap de setmana de treball! 

Coral Infantil Nova Cervera 
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Les nadales de la Coral Infantil Nova Cervera embelleixen la Fira de 
Cervera 

Durant el migdia del diumenge 4 de desembre, el grup de Grans de la 
Coral Infantil Nova Cervera, dirigit per Esther Llopis i Rosa Puig, va parti-
cipar en la tradicional Fira de Nadal de Cervera, que en aquesta primera 
cita va tenir lloc a l'entorn de la plaça Major. 

Tot i que l'ambient era fresquet i el cel no era del tot clar, les veus dels cantaires, situ-
ats al davant del pessebre de l'edifici de la Paeria, van saber transmetre al públic el 
caliu del Nadal que tot just s'està iniciant aquests dies. 
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S'hi van poder sentir des de les nadales tradicionals, com “Les dotze van tocant”, fins a 
d'altres temes populars d'altres racons del món..., i per posar-hi el punt final es va con-
vidar tot el públic a cloure la cantada amb l'entonació conjunta de la frase "... que tin-
guem tots un bon Nadal!", que també és un dels desitjos més sovint expressats per tots 
i totes en aquests dies. 

 

Properament, el dijous 15 de desembre a la tarda, els mateixos cantaires oferiran un 
conte amb nadales en el curs de la festa nadalenca que organitza l'Associació de Ma-
res i Pares de la Llar d'Infants Arrel i que tindrà lloc al mateix centre educatiu.  
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L’Agrupació Coral de Cervera felicita les festes amb nadales d’arreu 
del món i missatges de solidaritat  

Un any més, l’Agrupació Coral de Cervera, integrada per la 
Coral Infantil Nova Cervera, la Coral Ginesta i la Coral Lacetà-
nia, ha desitjat unes bones festes per mitjà del seu tradicional 
Concert de Nadal, que va tenir lloc el passat diumenge 18 de 
desembre al Paranimf de la Universitat, ple de gom a gom. 

A les sis de la tarda es van apagar els llums de la sala, que van ser substituïts pel caliu 
de la claror dels fanalets portats fins a l’escenari pels infants del grup de Mitjans. 
Aquest fet deixà pas a la narració musical anomenada “Al país blanc”, interpretada per 
tots els grups de cantaires de la Coral Infantil, i dedicada a la nadala solidària proposa-
da des del camp d’aprenentatge Pau Casals, que intenta despertar la solidaritat dels 
infants, joves i adults tot reflexionant sobre el drama actual dels refugiats. Després de 
l’actuació de la Coral Infantil, i coincidint amb la mitja part, els cantaires i les famílies del 
grup de Grans van preparar un berenar casolà amb la intenció de recollir fons per a la 
participació dels cantaires a l’Europa Cantat Júnior que se celebrarà a Lió el mes de 
juliol del 2017. Cal agrair la magnífica resposta del públic assistent vers aquesta pro-
posta, amb un gran esperit de col·laboració. 
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La segona part la van iniciar la Coral Lacetània, dirigida per la cerverina Isabel Badia, i 
la Coral Ginesta, que en aquesta ocasió va ser dirigida per Josep Miquel Mindán, les 
quals van oferir des de nadales d’arreu del món, com la tradicional anglesa “The twelve 
days of Christmas”, de John Rutter, o bé l’americana “Away in a manger”, de W. J. 
Kirkpatrick –que en la tercera estrofa va acollir la participació com a solista de la jove 
cantaire Anna Sala, del grup de Grans de la Coral Infantil–, fins a les peces més tradi-
cionals que mai no poden faltar aquests dies, com “El noi de la mare”, “Fum, fum, fum” i 
“El petit vailet”, que en aquesta diada es van interpretar arranjades pel reconegut músic 
Albert Guinovart per a cor mixt i piano.  

Després de l’actuació de les dues corals adultes, va arribar el moment del cant comú, 
en què es va cantar el tema “Mira quina resplendor”, de Frederic Mompou. La jornada 
va acabar amb una felicitació musical, entonada conjuntament pels membres de totes 
les corals i el públic assistent, que va servir per a transmetre’ns els millors desitjos per 
a aquestes properes festes: “Que tingueu tots un bon Nadal!”. 

Agrupació Coral de Cervera 
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La Coral Infantil vista de nou els avis i àvies de les Residències 

Pocs dies després de la seva participació en el Concert de Nadal de l'Agru-
pació Coral, va estar el torn d'una altra activitat tradicional, i a la vegada 
molt especial, de la Coral Infantil Nova Cervera per aquestes dates: la visita 
a les residències d'avis i d'àvies de la ciutat.  

El divendres 23 de 
desembre tots els 
grups de la Coral 
Infantil -Barrufets, 
Petits, Mitjans i 
Grans- es van des-
plaçar a la Resi-
dència Mare Güell 
en primer lloc i, se-
guidament, a la Re-
sidència Mare Ja-
ner, on van obse-
quiar a tots els resi-
dents dels dos cen-
tres amb un concert 
de petit format. Els 
cantaires van felici-
tar les festes als 

presents, tot lliurant-los uns bonics detalls de Nadal que setmanes abans havien prepa-
rat per a ells –en concret en la seva estada, a mitjans de novembre, a la casa de colò-
nies de Les Obagues. 

La jornada –fantàstica en el seu conjunt– va finalitzar a la Casa de les Corals, on tots i 
totes les cantaires, al costat dels seus familiars, van gaudir d'un petit refrigeri i van fer 
“cagar el Tió”, i on es van acomiadar fins l'any que ve, quan, passades les festes, es 
reprendran de nou els assaigs en els dies i horaris habituals. 

L’any 2017 arriba ben carregat de projectes i d’un bon grapat d’activitats a la nostra 
entitat... Els nostres millors desitjos per a tots vosaltres en aquest Any Nou que tot just 
comença.  

Que la salut us acompanyi..., i també el cant coral! 
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DEMARCACIÓ DEL VALLÈS  

Coral de l’IES Torre del Palau, de Terrassa: 25è aniversari 

L'Auditori Municipal de Terrassa va acollir, 
el dissabte 23 d'abril al migdia, el concert 
commemoratiu del 25è aniversari de la 
Coral de l’Institut Torre del Palau, com a 
acte central de la celebració. La Coral és 
dirigida per Jordi Cunillera, excantaire de 
l’entitat. 

El concert portava per títol “25 anys junts!” i 
es va emmarcar dins del cicle “Músiques 
del Cor” de la temporada de música que té 
lloc a l’Auditori Municipal.  

L'acte va ser presentat per un excantaire de 
la Coral, Albert Sánchez Carmona. Van 
participar-hi la Coral de l’Institut Torre del 
Palau i l’Escolania de Ciutadella. 

Abans del concert es va fer un assaig de 
les dues corals i un altre amb els excantai-
res, i en acabat es va servir un aperitiu de 
celebració. 

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acom-
panyat per la regidora d’Educació, Rosa 

Maria Ribera, va assistir al concert, que va coincidir amb la diada de Sant Jordi. També 
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va ser-hi present Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC. 

La singularitat d'haver arribat als vint-i-cinc anys un projecte tan especial, condicionat 
per un canvi constant de cantaires, va fer que l'Auditori s’omplís de moltes de les per-
sones que hi han cantat al llarg d'aquests anys, raó per la qual s’hi van congregar ex-
cantaires de diverses generacions. 

La Coral va ser creada, i dirigida fins a la seva jubilació, per la terrassenca Lydia Cam-
pà, que va saber transmetre als cantaires els valors del cant coral i defensar la impor-
tància que té en el desenvolupament dels joves. Aquesta tasca l ’ha acreditada per a 
rebre el títol de "Músic de l'Any a Terrassa, 2015". 
Aquest premi compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i d’institucions del món 
de la cultura, com Terrassa Ciutat Coral, Amics de les Arts, Joventuts Musicals i la Fe-
deració Catalana d’Entitats Corals, entre d'altres. L’acte d’entrega del premi va tenir lloc 
a l’Auditori Municipal el dia 22 de juny del 2016. 

Com molt bé escriuen Mireia Folguera i Patrícia Jiménez, “Lydia Campà jugava amb la 
flexibilitat i la tolerància. Formar part d’una coral és molt més que alçar la veu i cantar. 
La terrassenca Lydia Campà era i és capaç de transmetre aquesta ductilitat en el seu 
escenari més personal: casa seva. La fundadora i molts anys directora de la Coral de 
l’Institut Torre del Palau s’adapta sense dissonàncies a moure tot el mobiliari del men-
jador perquè les càmeres puguin captar tots els seus acords. Ja jubilada, però molt ac-
tiva, segueix estant entre les partitures de la coral, un lloc on els participants aprenen 
molt més que música: autocontrol i respecte, valors que contribueixen al seu desenvo-
lupament personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Campà recollint el premi de la mà de l’alcalde de Terrassa 
Foto: Aj. de Terrassa 

http://www.iestorredelpalau.cat/
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L’Agrupació Coral Matadepera presenta l’espectacle Món enllà 

El passat 14 de juliol, i dins del marc del 36è Festival Internacional de Músi-
ca de Matadepera, l'Agrupació Coral Matadepera –dirigida per Rosa M. Ri-

bera- va presentar un espectacle integral amb can-
çons, poemes i suport audiovisual que portava el títol 

de "Món enllà", que volia ser una denúncia a la crua realitat de la situació 
dels refugiats a Europa.  

Aquest espectacle es va repetir a Terrassa els dies 16 de juliol, a l'Església del Carme, 
i el 16 d'octubre, al Centre Cultural. En aquest darrer cas l'acte estava organitzat per 
la Fundació Vicente Ferrer, de Terrassa, i per aquest motiu, la recaptació es destinà al 
Projecte de Traumatologia i Ortopèdia de l'Hospital de Bathalapalli, a l'índia. 

Aquesta fou la fitxa tècnica: 

Cor: Agrupació Coral Matadepera 
Composició dels interludis musicals: Marc Sumsi 
Selecció de textos: Xavier Corredor, Montserrat Alberich, Albert Callejo i Rosa Ferrer 
Actriu: Àngela Vilarrubias 
Músics: Eduard Corredor, Laura Corredor, Xavier Garcia i Marc Sumsi 
Muntatge visual: Míriam Vila i Albert Callejo 
Projecció d'imatges: Núria Palomares 
Direcció teatral: Rosa Aguado 
Direcció: Rosa M. Ribera 

Món enllà 
Món enllà és un espectacle integral que ens fa arribar, a través de les seves cançons i 
poemes, el drama dels migrats, persones que emprenen el camí cercant un somni i 
que moltes vegades, malauradament, es quedarà només en això: un somni. 

Un viatge impulsat pel desig de millora després d’haver sofert un conflicte armat en què 
l’angoixa i el patiment, l’amenaça i la destrucció, els porten a fugir, iniciant un camí in-
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cert on alguns trobaran el que esperen; d’altres, però, es quedaran pel camí. 

Per a la música es van seleccionar fragments dels millors musicals de Bernstein, Lo-
ewe, Anderson, Webber, Guinovart..., els quals, posats al servei de l’espectacle, ens 
fan veure la vida d’una altra forma. 

Si haguessis nascut en una altra terra, 
podries ser blanc, podries ser negre… 
Un altre país fóra casa teva, 
i diries “sí” en una altra llengua. 
T’hauries criat d’una altra manera 
més bona, potser; potser més dolenta. 
Tindries més sort o potser més pega… 
Tindries amics i jocs d’altra mena; 
duries vestits de sac o de seda, 
sabates de pell o tosca espardenya 
o aniries nu perdut per la selva. 
Podries llegir contes i poemes, 
o no tenir llibres ni saber la lletra. 
Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. 
Podries…, podries… Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve 
fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. 
Si tu fossis nat a la seva terra, 
la tristesa d’ell podria ser teva. 

Joana Raspall 

Sobre l’espectacle, el sociòleg Salvador Cardús va publicar aquest article: 

Dijous passat vaig tenir la immensa sort de poder assistir a l’espectacle amb què l’Agrupació 
Coral Matadepera tancava el XXXVI Festival Internacional de Música a Matadepera. Amb una 
sala d’actes del Casal de Cultura plena a vessar amb el poc més d’un centenar de persones 
que hi caben, l’Agrupació Coral –dirigida per Rosa M. Ribera, ara primera tinent d’alcalde a 
l’Ajuntament de Terrassa– va oferir un delicat i sentit muntatge amb música, text i imatges, titu-
lat Món enllà, on es reflexionava sobre el drama de l’exili.  

Acompanyats de quatre joves músics, amb una excel·lent interpretació dels textos per l’actriu 
Àngela Vilarrubias, la coral va cantar de Bernstein a Guinovart davant d’un fons d’imatges que 
vinculaven estretament la guerra i l’exili, i sobretot els exilis actuals amb la nostra guerra, que 
també va forçar l’exili de tants catalans. La senzillesa de tot plegat acabava de donar una gran 
força al missatge de fons. 

Això, però, no és una crítica musical ni teatral. Això és un article per elogiar la capacitat de con-
vertir una cosa tan rellevant per ella mateixa com és la pràctica d’una afició musical en una 
oportunitat per fer una reflexió crítica i compromesa, exempta de demagògia, sobre els drames 
que ara mateix ens toca viure.  

Al goig de cantar, s’hi suma la voluntat de contribuir a la presa de consciència d’uns nous exilis 
que no ens poden ser, de cap manera, estranys. Món enllà és un espectacle radicalment actual 

i, alhora, un exercici de memòria col·lectiva absolutament necessari si és que volem encarar 
amb responsabilitat el nostre futur. Els textos i les imatges insistien en aquesta idea: els actuals 
refugiats ofereixen un retrat gairebé idèntic al dels nostres exiliats. El recitat de les “Corrandes 
d’exili”, en unes imatges històriques del mateix Pere Quart, ho acabaven de certificar: 

Una nit de lluna plena 
tramuntàrem la carena, 
lentament, sense dir re… 
Si la lluna feia el ple, 
també el féu la nostra pena. 
A Catalunya deixí 
el dia de ma partida 
mitja vida condormida: 
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l’altra meitat vingué amb mi 
per no deixar-me sens vida. 
Una esperança desfeta, 
una recança infinita. 
I una pàtria tan petita 
que la somio completa. 

Però aquest article tampoc no vol ser una reflexió sobre la guerra i l’exili. És un reco-
neixement cap a aquest treball discret i modest, però contundent i efectiu, d’una socie-
tat civil madura, responsable, que se sent cridada a parlar amb sensibilitat i in-
tel·ligència enmig de tanta barbàrie a una banda, i de tanta indiferència i, sovint, egois-
me insolidari a l’altra. 
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3.  MÉS SOBRE EL MÓN CORAL 

34a edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs 

El trenta-quatrè Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs va tenir lloc entre els dies 14 i 17 de juliol 
del 2016, i el seu concert inaugural, celebrat a l’auditori 
L’Atlàntida, de Vic, va anar a càrrec del cor APZ Tone 
Tomsic Univ. Ljubljana, de Ljubljana (Eslovènia), dirigit 
per Jerica Gregorc Bukovec; del Loughgiel Folk Dan-
cers, dirigits per Colette O’Mullan, i del Quartet Mèlt, 
grup vocal jove creat el 2012 i format per quatre can-
tants procedents de diversos indrets de Catalunya. 

El jurat del concurs estava integrat per Lluís Vila (direc-
tor musical), Carles Gumí (secretari del jurat), Francesc 
Busquets (secretari del jurat), Andrea Angelini, d’Itàlia; 
Christopher Horner, de la Gran Bretanya; Marina 
Makarova, de Rússia; Enriqueta Anglada, Cèsar Cal-
mell, David Malet, Sílvia Brugués, Sebastià Bardolet i 
Xavier Solà. 

Els participants catalans van ser l’agrupació vocal Amarcord Grup Vocal, els Bastoners 
de Santa Maria d’Oló, la Capella de Música de Santa Maria, el Cor Cantus Firmus – 
Societat Coral La Violeta, el Cor Infantil EMM Antoni Agramont i el Quartet Mèlt.  

Les formacions premiades van ser les següents: 

Competició núm. 1 – Cors mixtos 

1. Cantemus Mixed Choir (Nyiregyhaza, Hongria) 

2. APZ Tone Tomsic Univ. Ljubljana (Ljubljana, Eslovènia) 

3. Ars Nova – Coral UFMG (Belo Horizonte, Brasil) 

4. Mixed Choir Viva Brezice (Brezice, Eslovènia) 
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Competició núm. 2 – Cors infantils 

1. Estonian Radio Girls Choir (Tallinn, Estònia) 

2. Girls Choir Cantus (Kuldiga, Letònia) 

3. Ulë Eestiline Tütarlastekoor (Tallinn, Estònia) 

4. April (Gatxina, Rússia) 

Competició núm. 3 – Cors femenins 

1. Cantemus (Chisinau, Moldàvia) 

2. Cantemus Female Choir (Nyiregyhaza, Hongria) 

3. Girls Choir Cantus (Kuldiga, Letònia) 

4. Cervánek (Cerveny Kostelet, Rep. Txeca) 

Competició núm 4 – Cors mixtos, masculins o femenins, de música popular 

1. APZ Tone Tomsic Univ. Ljubljana (Ljubljana, Eslovènia) 

2. Estonian Radio Girls Choir (Tallinn, Estònia) 

3. Cantemus (Chisinau, Moldàvia) 

4. Cervánek (Cerveny Kostelet, Rep. Txeca) 
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4.  INFORMACIONS DE LA FCEC 

11è Simposi Mundial de Música Coral  

Barcelona 22-29 de juliol de 2017 

Aquest estiu Barcelona esdevindrà el centre mundial de la 
música coral. 

Concerts amb els millors cors del món en els espais més em-
blemàtics de la ciutat, Masterclass amb directors de prestigi 
internacional, desenes de conferències. L’estrena d’obres d’a-
clamats compositors. 

Fes clic i descobreix tot el que el Simposi porta!   

http://www.wscm11.cat/ 

Una oportunitat extraordinària per a cantaires, cors, directors, compositors i amants de 
la música coral d’arreu del món que podran trobar-se en l’esdeveniment musical més 
gran del seu tipus. Tots esteu convidats a connectar-vos amb la comunitat coral mundi-
al! 

Fes-ho ara! 

http://www.wscm11.cat/inscripcion 

 

 

 

 

VII Premis "Catalunya de Composició Coral".  

Ja s'ha obert la convocatòria d'aquesta premis que, per segona vegada, es fa conjun-
tament amb els premis de composició que convoca l'Orfeó Català a través de la Revis-
ta Musical Catalana: "II Concurs Internacional de Composició Coral. Festa de la Música 
Coral” i que culminaran amb la segona edició de la Festa de la Música Coral el dia 25 
de febrer de 2018, al Palau de la Música Catalana, on es farà la presentació i interpre-
tació de les obres guanyadores dels dos concursos. 

El termini per presentar les obres és el 13 de març de 2017. El veredicte es farà públic 
en el marc de l'11è Simposi Mundial de Música Coral que se celebrarà del 22 al 29 de 
juliol a Barcelona. Podeu consultar les Bases i obtenir les butlletes de participació 

a  http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2016/PremCat.html 

 

 
Centenari de l’Aplec d'Orfeons 

El 27 de maig del 2017, farà 100 anys de l’Aplec d’Orfeons que es va fer a la Plaça Ca-
talunya de Barcelona com a homenatge a  l’Orfeó Català i al seu director Lluís Millet, 
amb motiu dels 25 anys de la fundació de l’Orfeó. Arrel de la fundació de l’Orfeó Català, 
es va iniciar un procés de creació d’entitats corals arreu del territori català, seguint el 
seu model. Aquesta trobada d’orfeons i entitats corals va donar origen, l’any següent, a 
la creació de la Germanor d’Orfeons de Catalunya que, com sabeu, és la predecessora 

http://www.wscm11.cat/cors
http://www.wscm11.cat/masterclasses-2
http://www.wscm11.cat/lecturers
http://www.wscm11.cat/composers
http://www.wscm11.cat/
http://www.wscm11.cat/inscripcions
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2016/PremCat.html
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del Secretariat d’Orfeons de Catalunya (SOC) que es va transformar, ara fa més de 
trenta anys, en la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC). 

Per rememorar aquell dia, es faran diversos actes: 

27 maig 2017: 

12:00h: Concert commemoratiu al Palau de la Música Catalana. Hi participaran els or-
feons els responsables dels quals, fa 100 anys, van ser els organitzadors de l’aplec. 

18:30h: acte institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Hi participarà 
una representació d’orfeons de Barcelona que ja van estar presents a l’Aplec de fa 100 
anys. Aquest acte se celebrarà en el marc del concert de cloenda del Maig Coral del 
Barcelonès. 

28 maig 2017: 

12h a 13h: Cantades a diferents espais emblemàtics del centre de la ciutat de Barcelo-
na, tal i com ja es va fer l’any 1917. 

17:30h: Aplec a la Plaça Catalunya. 

Participació serà oberta a totes les corals de la FCEC ! 

 

Assemblea General de la FCEC 

Serà el dia 4 de març, a Creixell (comarca del Tarragonès). Guardeu-vos la data ! 

 

 

FCECnotes és  una publicació de la Federació Catalana d’Entitats Corals. 

Taula de redacció: Montserrat Cadevall, Jaume Gavaldà.  

Correcció lingüística dels textos: Joan Benito Marrugat 

Fotografies: Arxiu de la FCEC, Arxiu de les Demarcacions de la FCEC, Arxiu de 
Corals, Montserrat Cadevall, Lluís García Lluís (‘Fotògraf Coraler’), Jaume Gavaldà,  
Enric Genescà, cantaires i altres col·laboradors. 
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