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Editorial

Hem encetat un nou curs amb la celebració de la quinzena edició del 
cicle Catalunya Coral. Ja són quinze anys de mostrar el repertori de 
les  nostres  corals  i  de  relacionar  corals  i  cantaires  de  diferents 
contrades del nostre país.

En aquestes quinze edicions hi han participat 223 corals diferents i 
s’han realitzat concerts a 102 poblacions, col·laborant també, amb 
aquesta  tasca,  a  fer  conèixer  Catalunya,  la  seva  història  i  el  seu 
patrimoni.

En aquesta edició, i per segona vegada, hem volgut dedicar el cicle a 
una  persona:  el  compositor  Manuel  Oltra,  en  el  seu  norantè 
aniversari,  com a  homenatge  i  expressió  d’agraïment  per  la  seva 
immensa tasca de creació i harmonització d’obres corals.

Igualment,  ja  hem iniciat  els  cursos  de  direcció  i  altres  activitats 
formatives. Creiem que, malgrat les dificultats econòmiques, tant de 
les  persones  com de les  entitats,  cal  continuar  la  realització  dels 
cursos, ja que no podem oblidar mai que hem de treballar per la 
qualitat dels cors.

Durant els anys 2011 i 2012, des de la FCEC hem dedicat esforços a 
un  projecte  de  recuperació  del  patrimoni  coral,  una  altra  de  les 
nostres feines  prioritàries. Hem transcrit i editat diverses partitures 
del mestre Rafael Ferrer amb motiu del centenari del seu naixement 
i, finalment, aquest desembre hem organitzat concerts a Barcelona i 
a Sant Celoni per donar-ne a conèixer algunes, entre les quals, “Una 
nit de Nadal”.

També aquest desembre hem presentat una nova activitat: “+Cant 
Coral”, que vol ser una mostra interdisciplinària del que representa el 
cant coral, de la seva importància i de les diferents formes de treball 
i de presentació. En aquesta ocasió hem presentat “Una família coral 
en el seu concert de Nadal”, amb la participació de l’Orfeó Gracienc: 
190 cantaires dels nou cors de l’entitat,  d’entre tres i  vuitanta-sis 
anys, han cantat junts i ens han exposat la grandesa del cant coral i 
les seves aportacions a la formació musical i humanística. També ha 
estat un magnífic espectacle dins del marc de l’Any Internacional de 

la Intergeneracionalitat. Aquest concert ha estat l’acte oficial de la 
FCEC  del  Dia  Mundial  del  Cant  Coral,  i  també  un  dels  actes 
organitzats  per  commemorar  el  30è  aniversari  de  la  Federació 
Internacional per a la Música Coral (IFCM).

Ara ja entrarem de ple en els concerts de Nadal que totes les entitats 
oferim als pobles i ciutats d’arreu, i que són una altra confirmació de 
la vitalitat del cant coral.

De seguida començarem a treballar en els projectes que preveiem de 
presentar a final d’aquest curs, i és ben cert que, a desgrat de totes 
les dificultats, treballem i treballarem desinteressadament per poder 
portar-los a terme. Cal agrair a totes les persones, especialment als 
presidents i als membres de les juntes de les corals, l’esforç de tirar 
endavant les entitats i els concerts que programen. 

La cultura és una de les bases de la nostra societat. El cant coral n’és 
un element imprescindible –cal no oblidar que la nostra música porta 
lletra–  i  les  entitats  formem una  xarxa  indispensable  per  a  anar 
teixint  el  país  que tants  i  tants  ciutadans  volem i  manifestament 
estem demanant. Catalunya i la nostra llengua ens necessiten. Cal 
que continuem treballant de manera real i seriosa, cal que donem a 
conèixer  el  nostre  patrimoni  coral,  cal  que  continuï  la  nova 
composició,  cal  innovar,  cal  intercanviar,  cal  explicar,  cal  defensar, 
cal... I per a nosaltres, evidentment, cal cantar!

I no vull acabar aquest editorial sense manifestar un sentit i emotiu 
record envers un gran músic, director i compositor que ens va deixar 
el  mes d’octubre passat:  en Josep Viader.  Li  expressem el  nostre 
reconeixement i el nostre agraïment, en nom del món coral, per una 
vida dedicada a la música i al cant coral i per tota la feina feta d’una 
manera discreta al llarg de tants anys. Des de la FCEC li vam dedicar 
el concert del cicle Catalunya Coral celebrat a Calonge, però tots els 
cantaires el recordarem sempre que interpretem la versió coral del 
nostre himne, “Els segadors”.

Montserrat Cadevall i Vigués
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Què hem fet?

Catalunya Coral 
El cicle Catalunya Coral ha arribat enguany a la 15a edició. S’ha 
celebrat  del  21  d’octubre  a  l’1  de  desembre.  La  Federació 
Catalana d’Entitats Corals (FCEC), amb aquesta activitat que es fa 
per tot Catalunya, ofereix un espai que vol ser una expressió del 
treball de cada dia de les nostres entitats i que vol presentar el 
seu treball curós, de qualitat i de difusió del cant coral, posant 
també  de  manifest  la  riquesa  del  patrimoni  coral  català  i  del 
d’arreu.

Al llarg d’aquests quinze anys han estat 102 les ciutats i pobles 
catalans que han acollit algun dels concerts del cicle, en el qual 
han participat 223 corals diferents.

Enguany, com és habitual, s’ha fet un concert en una població de 
cadascuna de les onze demarcacions de la FCEC, organitzat per 
una de les corals d’aquesta localitat. Hi han participat 33 cors, 
tres de diferents demarcacions a cada concert.

Aquesta 15a edició ha estat ofrenada –per segona vegada en la 
història del cicle– a una persona. Si la primera vegada va ser un 
tribut  al  compositor  i  director  Francesc  Vila,  l’any  2012  s’ha 
dedicat al compositor Manuel Oltra, del qual totes les corals hem 
cantat moltes cançons. El mestre Oltra ha fet noranta anys, plens 
de música que ha regalat al país i als cantaires, i aquest ha estat 
l’homenatge que des de la FCEC li hem volgut retre.

Com no podia ser altrament, el cicle va començar, el diumenge 21 
d’octubre, a Vic, amb la interpretació de sis cançons tradicionals 
catalanes  harmonitzades  per  Manuel  Oltra  a  càrrec  de  l’Orfeó 
Vigatà. El dissabte 27 d’octubre, al Perelló, Dríade Grup Vocal de 
Terrassa va interpretar vuit peces del Bestiari de Manuel Oltra, 
sobre textos de Pere Quart, en una presentació que feia ús de la 
papiroflèxia, i la Coral Jesús Maria de Sant Gervasi de Barcelona 
també  va  interpretar  obres  harmonitzades  per  Manuel  Oltra: 
quatre cançons tradicionals de diferents països. 

Catalunya Coral a Vic i Badalona
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També van interpretar peces d’Oltra el Cor de Cambra Joliu de 
Lleida,  la  Coral  Laetare  de  Calella,  la  Coral  Castellonina  de 
Castelló d’Empúries, l’Orfeó Veus del Camp del Soleràs i la Coral 
l'Arpa de Taradell.

I al final de tots els concerts, amb la interpretació del cant comú, 
també hi va haver cançons de Manuel Oltra: “Joan del riu” va ser 
la  més  interpretada,  però  també  es  van  cantar  la  “Dansa  de 
Castellterçol”, “La font de l’Albera” i “Margarideta”. 

Dins del cant comú d’alguns concerts també es va interpretar “Un 
núvol blanc” de Josep Crivillé, mort aquest any, pocs dies abans 
de convocar-se aquest cicle. 

Pel que fa a la resta del repertori inclòs per les corals en aquests 
onze concerts, cal destacar la interpretació de moltes peces de la 
Nova Cançó (Bonet, La Trinca, Llach, Raimon, Serrat) en diferents 
harmonitzacions,  i  també  moltes  cançons  compostes  o 
harmonitzades per Francesc Vila.

A més de peces del Llibre Vermell  de Montserrat, hi  han estat 
interpretades  obres  d’altres  autors  catalans:  Cristòfor  Taltabull, 
Enric Morera, Lluís Millet,  Joan Llongueras, Antoni Pérez Moya, 
Rafael  Martínez  Valls,  Joan  Manent,  Nicanor  Pérez,  Jaume 
Bonaterra, Francesc Mas, Frederic Sirés, Deseado Mercadal, Josep 
Viader,  Josep Fontbernat,  Nadal  Puig,  Lluís  Maria  Millet,  Xavier 
Montsalvatge, Pere Lloberes, Enric Ribó, Àngel Colomer, J. Coll, 
Baltasar  Bibiloni,  Josep Prenafeta,  Josep Maria  Castelló,  Antoni 
Ros Marbà, Manel Camp, Pep Sala, Benet Puig, Xavier Casañas, 
Gerard  Quintana,  Xavier  Sans,  Josep  Vila,  Carles  Rulló,  Pere 
Mateu Xiberta, Xavier Puig, Daniel Antolí, Albert J. Alcaraz i Narcís 
Perich.

Catalunya Coral al Perelló i a la Granja d'Escarp
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Quant a altres autors,  tant  d’obres com d’harmonitzacions,  cal 
esmentar,  entre  d’altres,  des  dels  anònims  del  Cançoner 
d’Uppsala i del Cançoner de Palacio fins a Victoria, Guerrero, J. S. 
Bach,  Händel,  Schubert,  Mendelssohn,  Verdi,  Fauré,  Lajos 
Bardos...  També  hi  hem  pogut  escoltar,  com  cada  any,  una 
mostra  d’espirituals  negres  i  gospels,  i  també  de  música  de 
pel·lícules.

Convé  destacar  la  gran  quantitat  de  peces  d’autors 
contemporanis presents en els programes. A més dels catalans ja 
relacionats  abans,  podem destacar  els  noms  de  Jay  Althouse, 
Burt Bacharach, Dave Bartholomew, Ken Burton, Eugene Butler, 
Bob  Carlton,  Leonard  Cohen,  Giuseppe  de  Marzi,  Gerard 
Deutschmann,  Antoine  Domino,  Alexander  l’Estrange,  Hubert 
Giraud,  Brendan  Graham,  Miguel  Groba,  Matti  Hyökki,  John 
Kanderl,  Miklós  Kocsár,  Georges  Liferman,  Nils  Limberg,  Rolf 
Lovland,  Lorenz  Maierhofer,  Pierre  Manchot,  Manuel  Moreno, 
Anders Nyberg, César Portillo de la Luz, Allen Pote, David Pote, 
Robert Ray, Jacques Revaux, Juan Antonio Rincón, Kirby Shaw, 
Jack Schrader, André J. Thomas, William David Thompson, Eric 
Withacre i Néstor Zadoff.

Tots  els  concerts  el  cicle,  menys  un,  han  congregat  molt  de 
públic, que ha seguit amb atenció l’actuació de les tres corals i 
que en alguns casos també ha participat activament en algunes 
de les peces.

En  acabar  cada  concert,  la  FCEC,  representada  per  un  o  uns 
quants  membres  del  Consell,  ha  fet  entrega  d’un  llibre  de 
partitures corals a cada coral participant.

Cursos de direcció
A la Sénia
El curs de direcció celebrat a la Sénia ha tingut lloc els dissabtes 
20 i 27 d’octubre, 10 i 17 de novembre i 15 de desembre i l’han 
seguit sis alumnes actius. Els professors han estat Andreu Ferré, 
Raül Martínez i Cinta Ollé.

El curs anava adreçat a directors i sotsdirectors de cors, directors 
de  cors  infantils,  caps  de  corda,  professors  i  especialistes  de 
música, alumnes interessats en la pedagogia, animadors de cant 
litúrgic, etc. S’hi han fet algunes sessions amb cor pilot, amb el 
cor infantil del Cor Joventuts Unides de la Sénia. 

Cal destacar la importància que té aquest curs per a totes les 
persones de les Terres de l’Ebre i el nord del País Valencià per tal 
d’aconseguir el millorament progressiu de la qualitat de les corals 
d’aquesta part del territori.
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A Girona
Aquest any, el curs de direcció de Girona ha canviat de format. 
S’ha celebrat en un sol cap de setmana intensiu i proposant una 
doble oferta de formació: per a directors i per a cantaires.

El curs va tenir efecte els dies 17 i 18 de novembre, i van ser-ne 
els professors els directors de cor Joan Asín i Pau Castanyer. 

Els aspectes que es van treballar en el curs per a directors van 
ser  la  tècnica  bàsica  de  l’assaig  (postura,  gest,  pols  musical, 
tempo, compàs, dinàmiques, entrades, tancament...), l’anàlisi de 
partitures, el cant i la veu.

Pel  que fa al  de cantaires,  es va fer  un treball  en profunditat 
sobre la veu i els aspectes que són importants per a assolir una 
bona qualitat en el cant coral.

Assemblea extraordinària de la FCEC
L’assemblea extraordinària de la FCEC es va celebrar el dissabte 
24 de novembre amb un únic punt en l’ordre del dia: l’aprovació 
dels nous estatuts, que han estat objecte de revisió i actualització 
d’acord amb el que estableix la Llei  4/2008, de 24 d’abril,  del 
llibre  tercer  el  Codi  Civil  de  Catalunya,  relatiu  a  les  persones 
jurídiques,  i  que  comprèn  el  règim  jurídic  privat  de  les 
associacions, de conformitat amb la jurisprudència constitucional. 
El capítol I del títol II del llibre tercer tracta de la naturalesa i la 
constitució de les associacions.

La nova redacció dels estatuts va ser posada a disposició de les 
entitats membres de la FCEC amb un format comparatiu amb els 
anteriors, i cal subratllar que s’havien rebut diverses aportacions 
a  determinats  articles.  Es  va  fer  una  presentació  de  les 
diferències article per article, i les votacions van ser per capítols. 

Convé destacar, com a principals canvis, la incorporació de les 

comunicacions telemàtiques, el detall de les activitats que fa la 
FCEC  per  aconseguir  les  seves  finalitats,  la  regulació  del 
funcionament  i  dels  diferents  tipus  de socis,  i  el  detall  de  les 
competències i el funcionament de cada òrgan. Després del debat 
pertinent,  el  nou  text  va  ser  aprovat  per  unanimitat  de  les 
entitats participants en l’assemblea.

L'orquestra virtual

A continuació, i amb la intenció de celebrar una activitat musical 
coincidint amb l’assemblea, en Joan Asín va presentar un projecte 
que està desenvolupant amb el Cantabile Cor de Cambra d’Olot 
sobre la introducció de “l’orquestra virtual” en un concert coral. 
En primer lloc va explicar què és una orquestra virtual, com s’han 
enregistrat els sons i quin és el seu funcionament, i a continuació 
el cor i l’orquestra virtual van interpretar una part del  Glòria de 
Vivaldi.  Per  finalitzar  l’acte,  en  Joan  va  convidar  algun  dels 
directors presents a provar de dirigir cor i “orquestra”; en Raimon 
Romaní s’hi va atrevir, i sí, l’orquestra va seguir el nou director...

8



 número 36   desembre 2012

Què hem fet?

El pianista de l'orquestra virtual

Raimon Romaní dirigint el Cantabile Cor de Cambra d'Olot

“+Cant Coral”. La FCEC presenta “Una 
família coral”
El  dia  15 de desembre passat,  la  FCEC va voler  commemorar 
dues efemèrides d’abast mundial amb un acte que es va celebrar 
al Petit Palau de Barcelona.

Per una banda, el Dia Mundial del Cant Coral, que és una diada 
que es va instituir  ja fa uns quants anys per subratllar  el  que 
representa  el  cant  coral  arreu  del  món  i  per  fer  conèixer  la 
importància  que  té.  Hi  ha  una  proclama  escrita  en  moltes 
llengües –entre les quals, el català– que destaca els valors que 
aporta.

Per una altra, el 30è aniversari de la Federació Internacional per a 
la Música Coral (IFCM), de la qual la FCEC forma part des dels 
inicis. 

   

I per fer-ho hem presentat una nova activitat:  “+Cant Coral”, 
que vol  ser  una mostra interdisciplinària  del  que representa el 
cant coral, la seva importància, les diferents formes de treball i de 
presentació. 

En aquest primer any s’ha volgut posar en relleu un tipus molt 
interessant i important d’entitat coral: les “famílies corals”. I ho 
hem fet amb “Una família coral: l’Orfeó Gracienc i la seva Escola 
Coral en el seu Concert de Nadal”.
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Cent noranta cantaires dels nou cors de l’entitat,  d’entre tres i 
vuitanta-sis anys, han cantat junts i ens han palesat la grandesa 
del  cant  coral  i  les  seves  aportacions  a  la  formació  musical  i 
humanística. La cantada també ha estat un magnífic espectacle 
dins del marc de l’Any Internacional de la Intergeneracionalitat.

Els nou cors de l’entitat són els següents:

COLORAINES: 
Blaus  Verds  Vermells  
Taronges  Liles
Roig Korai, Cor de Noies
Cor Veus amb Gràcia
Cor d’Antics Cantaires
Orfeó Gracienc

Cada cor va cantar unes quantes peces i, finalment, tots plegats 
van interpretar la cantata  El bres de Nadal,  de Lluís Vila, obra 
sobre textos de Gabriel Genescà que va ser escrita per al concert 
d’una altra família coral, la de la Coral Sant Jordi.

El futur assegurat

Concert solidari amb   
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Projecte “Rafael Ferrer”
En  escaure’s  durant  l’any  2011  el  centenari  del  naixement  de 
Rafael  Ferrer  i  Fitó  –compositor,  violinista,  pedagog  i  director 
d’orquestra–, l’Equip Tècnic de la FCEC va considerar convenient 
d’expressar el reconeixement a la seva tasca recuperant i editant 
la seva obra i fent-ne la difusió oportuna.

La  Federació  Catalana  d’Entitats  Corals  té  com  un  dels  seus 
objectius  fonamentals  la  difusió  del  nostre  patrimoni  coral.  En 
aquesta línia, amb el reconeixement a Rafael Ferrer, el 2011 vam 
començar  un  projecte  que  ha  culminat  amb  la  realització  de 
diversos concerts i que ha constat dels elements següents:

a) El treball de recuperació i transcripció de les obres esmentades 
tot seguit:

– Una nit de Nadal, peça escrita l’any 1960 i que té una durada 
de 24 minuts.

–  Tres  obres  sobre  poemes  de  Pere  Quart:  Cançó  explícita, 
Cançoneta  noucentista  del  mal  camí,  i  Espero,  sospito,  temo, 
voldria.

– Coral en fa menor

– La noia de l'Empordà

– Sona, viola, sona

b) L’edició especial d’Una nit de Nadal, que es va trametre a totes 
les entitats corals membres de la FCEC.

c) L’edició de les altres obres dins les publicacions normalitzades 
de la FCEC, que també s’han enviat a les corals.

d)  L’organització  de  concerts  per  a  divulgar  l’obra  de  Rafael 
Ferrer. 

La FCEC va invitar a participar en aquests concerts l’entitat coral 
a  qui  el  mestre  Ferrer  va  dedicar  aquesta  obra  i  que  la  va 

estrenar: l’Orfeó Enric Morera de Sant Just Desvern; també, la 
Coral Sant Jordi, que l’havia cantada, i la Coral Briançó de Sant 
Celoni,  població on va néixer  Rafael  Ferrer.  S’hi  van interessar 
altres cors, però finalment no s’hi van afegir. 

En total s’han fet dos concerts monogràfics amb obres seves, i un 
tercer en què tan sols es va interpretar Una nit de Nadal.

Pel que fa als participants, doncs, cal esmentar la  Coral Briançó 
de Sant Celoni, que dirigeix Emilio de la Linde; la Coral Sant Jordi 
de Barcelona, dirigida per Lluís Vila, i l’Orfeó Enric Morera de Sant 
Just Desvern, que dirigeix Emili  Fortea, com també l’Orquestra 
Camera Musicae de Tarragona, de la qual és director Tomàs Grau. 
La direcció musical va ser a càrrec de Lluís Vila i Casañas.

En el programa del concert figuraven, en primer lloc, una peça 
orquestral: la  Suite Mediterrània, en l’adaptació per a orquestra 
de  cambra  feta  per  Sergi  Ramis;  segonament, cançons  a 
cappella: “Aquestes muntanyes” (número 16 de les Edicions de la 
FCEC); “Sona,  viola,  sona” (número 227 de les  Edicions de la 
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FCEC), i “Res no és mesquí” (número 43 de les Edicions de la 
FCEC). En tercer lloc, una obra per a cor i orquestra: Una nit de 
Nadal (edició especial número 2.000 de les Edicions de la FCEC).

Els concerts van tenir lloc els dies 15 de desembre, en què la 
Coral  Sant  Jordi  va  interpretar  Una  nit  de  Nadal dins  el  seu 
Concert  anual  de Nadal;  16  de desembre,  dins  el  Cicle  Nadal 
Coral, celebrat a la sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona, 
i 29 de desembre, al Teatre de l’Ateneu de Sant Celoni.

Van protagonitzar els concerts 120 cantaires, més els components 
de l’orquestra. Cal destacar que els tres fills de Rafael Ferrer van 
participar en el projecte cantant en els concerts.

Altres cors, com l’Orfeó Català de Xile, s’han interessat per l’obra 
Una nit de Nadal i possiblement la programaran.
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Rafael Ferrer i  Fitó  va néixer a Sant Celoni l’any 1911 i  va 
morir  a  Barcelona  el  1988.  Va  ser  compositor,  violinista, 
pedagog i director d’orquestra. 

Com a compositor va escriure 29 sardanes, vuit obres per a 
cobla,  peces  orquestrals  i  corals,  orquestracions  d’obres 
d’altres autors,  obres per  a veu i  piano, música per  a vuit 
pel·lícules i 29 curtmetratges, música per a films de dibuixos 
animats, i d’altres.

Entre  les  obres  corals  que  va  escriure  o  harmonitzar,  cal 
destacar  un  conjunt  de  cançons  catalanes:  “Aquestes 
muntanyes”, Josep fa gran festa”, "Muntanyes regalades”, “El 
noi de la mare”, “La pastoreta”, “En Pere Gallerí”, “El ram de la 
Passió”, etc.

Fira de Manresa
La FCEC va participar novament en l’edició anual de la Fira de 
Manresa, celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 2012, 
situant un  stand al Passeig. La Fira de Manresa és un aparador 
interessant  perquè  s’ha  consolidat  i  la  visiten moltes  persones 
particulars  i  representants  d’entitats.  Per  tant,  participant-hi 
donem a conèixer les nostres corals, les partitures que tenim a 
l’arxiu, aquesta revista A quatre veus i el FCECnotes i les nostres 
activitats.

Al peu del canó
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Cursos de direcció
Barcelona
El Curs de Direcció que es fa a Barcelona va començar el cap de 
setmana de l’1 i el 2 de desembre del 2012 i continuarà els dies 
12 i 13 de gener, 16 i 17 de febrer i 16 i 17 de març del 2013. Té 
lloc a les aules de l’ESMUC, en virtut d’un acord entre l’Escola 
Superior de Música de Catalunya i la FCEC.

El  programa  consta  de  tècnica  i  pràctiques  de  direcció  i 
pedagogia  de  l’assaig,  coneixement  i  treball  de  la  veu,  treball 
corporal, una masterclass amb el Cor de Cambra ARSinNOVA com 
a  cor  pilot,  dirigit  per  Josep  Vila  i  Casañas,  sensibilització  i 
entrenament auditiu, i anàlisi i descoberta de repertori.

Per aprendre a dirigir, cal fer de tot
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Els professors són  els  directors  Pere Lluís  Biosca, Jordi  Lluch i 
Xavier Sans. 

També hi prenen part directors convidats: Josep Baucells (anàlisi i 
síntesi  auditives),  Josep  Vila  i  Casañas  (masterclass),  Ohad 
Nachmani (treball corporal) i Marta Cordomí (sessions de veu).

Tarragona
El  Curs  de  Direcció  convocat  a  Tarragona  tindrà  efecte  els 
dissabtes 26 de gener, 9 i 23 de febrer, 9 de març i 6 i 20 d’abril 
del 2013 al Conservatori de Música de Tarragona, i s’impartirà en 
tres nivells: 

– inicació al món coral, per a músics, mestres, animadors, etc.,

– nivell mitjà, adreçat a directors amb poca experiència, i

– nivell superior, per a directors amb experiència; s’hi treballarà el 
Requiem de Mozart.

Els professors del curs són Montserrat Rios, Tomàs Grau, Núria 
Ortoneda i Raül Martínez.

Terres de Lleida: Cervera
El Curs de Direcció organitzat a les Terres de Lleida es farà del 10 
al 14 de juliol del 2013 al Conservatori  de Cervera. Seran cinc 
dies de direcció i cant coral en un ambient dinàmic i de treball.

Els professors del curs seran Xavier Puig, Elisenda Carrasco i Eva 
Martínez, més uns quants professors convidats. El treball es farà 
per  nivells  i  hi  haurà  sessions  dedicades  específicament  a  la 
direcció de cors infantils.

Com  a  cor  pilot  s’hi  poden  inscriure  cantaires  que  acreditin 
experiència  i  bona lectura  a vista;  hauran de tenir  compromís 

d’assistència a les lliçons pràctiques i tindran dret a assistir com a 
oients a la resta de sessions.

Per a més informació sobre tots els cursos de direcció:

http://www.fcec.cat/noticies/cursos1213/cursos.htm

Assemblea ordinària de la FCEC el 2 de 
març

Com cada any, l’assemblea ordinària  de la  FCEC es farà el 
primer dissabte de març. Aquest any 2013 serà a  Amposta. 
Com és habitual,  oportunament en rebreu la convocatòria  i 
l’ordre del dia.
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48è Festival Coral Internacional
Com ja  s’ha  anunciat  en  el  número  4  de  FCECnotes,  el  48è 
Festival Coral Internacional se celebrarà del 7 al 13 de juliol del 
2013 a Barcelona.

Podran  participar-hi  els  cors  internacionals  i  catalans  que  s’hi 
inscriguin i els cantaires de cors de Catalunya que ho desitgin i 
tinguin el nivell que es demana. Cal tenir en compte que hi haurà 
una prova de nivell.

El treball es distribuirà en tres tallers:

Taller A. “La Festa”, de Poire Vallvé, dirigit per ell mateix.

Taller B. “Musicals”, dirigit per Panda Van Proosdij. 

Taller C. “Cors d’òperes de Wagner”, dirigit per Jaume Miranda.

 Poire Vallvé

     
 Panda Van Proosdij                    Jaume Miranda      

Els  cors  participants  oferiran  diversos  concerts  a  l’església  de 
Santa Maria del Pi de Barcelona durant els dies de realització del 
Festival,  com  també  d’altres  concerts  a  diverses  poblacions 
pròximes a Barcelona.

El concert de cloenda se celebrarà al Palau de la Música Catalana 
el dia 13 de juliol a la nit.
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Carnet del cantaire
Aquest és el nou carnet de cantaire de la FCEC. Com ja  sabeu i 
és  habitual,  els  carnets  es  reparteixen a través dels   caps de 
demarcació,  però  també podeu passar  per  la  Secretaria  de  la 
FCEC a recollir-los en persona. Només  heu de dir el nombre de 
cantaires que sou a la coral, i podrà passar qualsevol persona.

Per poder-me fer servir heu d'enganxar al carnet  
una foto vostra i el segell de la vostra coral.

Descomptes amb el Carnet de Cantaire
A totes les activitats organitzades per la FCEC. 
Botigues Unió Musical: descomptes i condicions de venda i de 
lloguer especials; lloguer gratuït de cabines d'estudi equipades amb 
piano i orgue.
L'Auditori de Barcelona: 10% de descompte (màxim, dues 
entrades) en la programació de cicles de cambra, Festival de Músiques 
Contemporànies i de l’OBC; 25% per a grups (mínim, 25 persones), en 
els concerts de l’OBC dels dissabtes a la tarda; 50% de descompte en 
els concerts del Cicle Coral a l’Auditori (vendes a taquilla). 
Orquestra Simfònica del Vallès (OSV): 25% de descompte en els 
Concerts Simfònics al Palau; 50% de descompte en els Simfònics a la 
Faràndula.

Palau de la Música Catalana: 25% de descompte en els cicles 
següents (màxim, dues entrades per carnet): Cobla, Cor i Dansa al 
Palau; Els diumenges al Palau; El Primer Palau; Cambra Coral; Concerts 
Simfònics al Palau; ONCA; Cicle d’orgue al Palau i Cambra al Petit 
Palau; descompte en les visites guiades al Palau de la Música Catalana.
Escola de Música Berna: projecte Escola Coral, 50% de descompte 
en els cursos musicals. 
Pianoservei: 10% de descompte en lloguer de pianos de cua 
(www.pianoservei.com). 
Meridià Viatges: 7% de descompte en la programació del Club 
Català de Viatges; 5% de descompte en paquets turístics d'agències 
majoristes. Preus especials per a viatges organitzats per les corals.
Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre: 20% de 
descompte en els concerts normals i 10 % de descompte en els 
concerts de cloenda.
Dijous Clàssics al Poliorama: 20% de descompte en "Programació 
Familiar" (cal reservar a través de la productora Actes Únics, 
932966800).
Botigues Balil 1 i Balil 2: 10% de descompte en moda d'home i 
moda jove. 
Albergs de la Fundació Torre del Palau: (Navàs): 10% de 
descompte (per al titular del carnet i un acompanyant). 
Cursos Internacionals de Cant a Sant Cugat, 50% de descompte 
a oients. 
Discos Castelló: 5% de descompte a la botiga Clàssica (compres en 
efectiu). 
Parc Aquàtic Illa Fantasia: 10% de descompte.
Caixa Fòrum: 50% de descompte en totes les activitats musicals.
XI Cicle de Concerts a Barcelona: 20% de descompte. Els 
GRANS del GOSPEL, del FESTIVAL DE GOSPEL a Barcelona.
Temporada de Música a l’Auditori Municipal de Terrassa: 25% 
de descompte.

RECORDEU!  
S'estan negociant més descomptes.  Us anirem informant.  Us 
demano que quan organitzeu un concert  i  feu pagar,  feu un 
descompte als qui em portin.
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Segon aniversari  de la consagració de 
la Sagrada Família
Després  d’haver  participat  en  la  cerimònia  de  consagració  del 
temple de la Sagrada Família el dia 7 de novembre del 2010 i en 
la  missa  de  celebració  del  primer  aniversari  d’aquesta 
consagració, el diumenge 11 de novembre del 2012, la FCEC va 
ser novament convidada, juntament amb la Federació de Pueri 
Cantores,  a  cantar  en la  celebració del  segon aniversari  de la 
consagració de la basílica.

En  aquesta  ocasió  van  ser-hi  convocats  els  cantaires  de  les 
entitats de la Demarcació del Barcelonès que, a títol individual, 
van voler participar d’aquesta activitat.

Llum i més llum...

Finalment, el diumenge 11 de novembre vam poder gaudir dels 
cants  que  els  350  cantaires  de  la  FCEC,  juntament  amb  120 
escolans de Pueri Cantores, van interpretar des de la cantoria de 
la basílica de la Sagrada Família.

En aquests moments ja estem treballant en l’organització de la 
cantada del  tercer  aniversari,  prevista per  a la  tardor  de l’any 
2013,  que,  com  en  les  ocasions  anteriors,  restarà  oberta  als 
cantaires de la FCEC i de Pueri Cantores.

Documental: Un poema a l’exili. “El 
pessebre”, de Pau Casals i Joan 
Alavedra
El concert que es va fer a la Sagrada Família amb motiu del 50è 
aniversari de la composició del Pessebre, el va enregistrar Soul 
Produccions perquè formés part d’un projecte documental en el 
qual ja  feia  més de tres anys que treballaven en col·laboració 
Catalunya, Puerto Rico i França. L’eix central d’aquesta producció 
és el concert d’El pessebre.

Després d’haver superat dificultats de tota mena, finalment,  el 
documental  Un poema a l’exili.  “El  pessebre”,  de Pau Casals  i 
Joan Alavedra ha vist la llum. 

La producció ha anat a càrrec d’El Cant dels Ocells, Inc. (Puerto 
Rico, EUA) i de Soul Produccions, SL (Catalunya), i ha comptat 
amb l’eficaç col·laboració d’un conjunt d’entitats entre les quals la 
FCEC,  amb  la  presidenta,  Montserrat  Cadevall,  la  cap  de  la 
Demarcació del Barcelonès, Mar Pujol, i la secretària de l’entitat, 
Bàrbara Anglí.
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La  direcció  del  concert  que  serveix  de  base  en  aquest 
documental,  va anar a càrrec de Josep Ferré, al capdavant de 
l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. 

Van  actuar  com  a  solistes,  Xerac  Alonso,  soprano;  Claudia 
Schneider, contralto; Joan Ribalta, tenor; Antoni Marsol, baríton i 
Josep Pieres, baix.

Hi van participar els cors següents:

Capella de Santa Maria, de Ripoll

Cor Aulós, de Sant Cugat del Vallès

Coral Ginesta, de Badia del Vallès

Coral Sant Cugat, del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès

Coral Xalesta, de l'Hospitalet de Llobregat

Orfeó de Sants, de Barcelona

Orfeó Gracienc, de Barcelona

Cantaires d’altres cors de la FCEC
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Per mitjà de la correspondència, fins ara inèdita, que van sostenir 
el músic i el poeta –exiliats tots dos a França després de la guerra 
civil espanyola–, el documental explica la gènesi de l’obra El 
pessebre. Joan Alavedra va guanyar els Jocs Florals de 
Perpinyà,l’any 1943, amb un poema al qual Pau Casals va posar 
música. El resultat va ser aquesta obra, que és fruit de l’amistat 
entre aquests dos personatges i del seu compromís polític i que 
emet dos missatges clars: un en favor de la pau universal i un 
altre de forta identitat catalana. 

Pau Casals va acabar El pessebre el 1960 a Puerto Rico, i l’obra 
es va estrenar el mateix any a Acapulco (Mèxic). A partir d’aquell 
moment s’ha interpretat en un gran nombre de països i a la seu 
de les Nacions Unides per commemorar el Dia de les Nacions 
Unides.

L’any 2010 se’n va celebrar el cinquantè aniversari amb el concert 
que  va  tenir  lloc  a  la  basílica  de  la  Sagrada  Família,  que 
esmentem a l’inici d’aquest escrit, i del qual vam donar compte 
en el número 32, del desembre del 2010, d’aquesta revista.

L'Auditori de Barcelona ha acollit l'estrena oficial del documental 
'Un poema a l'exili. El Pessebre de Pau Casals i Joan Alavedra', 
amb una durada de 77 minuts, el 5 de desembre, i el Canal 33 
l’ha ofert el dia 6, en una versió reduïda de 52 minuts. El mateix 
dia es projectava a la televisió de Puerto Rico. 

Soul Produccions va guanyar el premi Memorimage al Festival de 
Reus amb aquest documental.

Esperem que, després d’haver-se presentat a l’Auditori, continuï 
difonent-se per molts anys més.

XIV Festival Internacional “Europa i els 
seus cants”
Com cada any, del 19 al 22 de setembre del 2012 es va celebrar a 
Barcelona el Festival Internacional de Cant Popular “Europa i els 
seus  cants”,  que  organitza  l’Associazione  Internazionale  Amici 
della Fondazione Pro Música e Arte  Sacra, i també com cada any, 
amb la col·laboració de la FCEC. 

Hi participen sempre cors de qualitat excepcional.  Enguany han 
estat els següents:

– Cor Acadèmic Podlipki (Moscou, Rússia),
– Cor de Cambra Gallerie (Hèlsinki, Finlàndia),
– Conjunt Femení Šal-lal-laa (Sindi, Estònia),
– Cor Mixt Sõprus (Tallin, Estònia) i
– Cor Mixt Ulgandi (Sindi, Estònia).

Aquest  Festival,  a  més  de  presentar  un  programa  de  signe 
popular,  dóna  a  conèixer  la  música  i  promou  la  relació  entre 
persones, cultures i tradicions. Les corals i els cantaires van tenir 
ocasió de conèixer Barcelona i també van participar a la Mostra 
d’Associacions de la Mercè.

Els concerts de les entitats inscrites es van celebrar a l’església de 
Santa Maria del Pi de Barcelona.
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Bicentenari de Wagner
La  FCEC  és  una  de  les  25  entitats  culturals  de  referència  a 
Catalunya  que  participen  en  els  actes  de  commemoració  del 
bicentenari de Richard Wagner, que se celebren del setembre del 
2012 al març del 2013 amb concerts, conferències, projeccions 
cinematogràfiques,  tallers  de dramatúrgia,  cursos i  simposis.  I, 
naturalment, amb cant coral.

I aquí és on es fa realitat la participació de la FCEC, juntament 
amb els Cors de Clavé i les Escoles de Música d’Iniciativa Privada 
Associades de Catalunya (EMIPAC),  coordinats  per  la  Fundació 
Tot Raval.

Amb aquesta proposta portem la música de Wagner al carrer, tal 
com es va fer el  16 de juliol  del  1862 per iniciativa de Josep 
Anselm Clavé,  que va programar una obra de Wagner que no 
s’havia sentit  mai  abans al  nostre país,  en un concert  que va 
oferir als Jardins Euterpe de Barcelona. L’obra era la “Marxa” de 
Tannhäuser  i,  per  a  interpretar-la,  el  mestre  va  demanar  la 
col·laboració de la secció de dones del Cor del Gran Teatre del 
Liceu.

Per commemorar el cent cinquantè aniversari d’aquesta iniciativa, 
s’ha programat un concert coral al carrer en el qual es farà sentir 
la “Marxa dels convidats” de Tannhäuser en un gran nombre de 
localitats  del  país,  de  manera  simultània,  el  diumenge  26  de 
maig, a les 12 del migdia.

Per a més informació 
de totes les activitats 
del bicentenari: 
www.bicentenari.cat
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Bages- Berguedà
33è  Festival  Internacional  de  Cant  Coral 
Catalunya Centre
Del  6  al  9  de setembre passat  es  va  celebrar  a Puig-reig  i  a 
Castellbell i el Vilar el trenta-tresè Festival Internacional de Cant 
Coral Catalunya Centre.

L’organització va fer una valoració molt positiva d’aquesta edició, 
que  ha  reunit  corals  de  les  Filipines,  Eslovàquia,  Croàcia  i 
Catalunya i, com a novetat, un grup folklòric de Rússia: el grup 
coral i de dansa d’Omsk (Sibèria), que va obtenir una magnífica 
acollida per part del públic, tant pel que fa a l’assistència com a la 
valoració de l’espectacle.

Les corals  participants van ser les següents:  el  Philippine Male 
Singers,  de  Quezon City  (Filipines);  la  Coral  Nostro  Canto,  de 
Presov (Eslovàquia); el Grup Vocal Femení Klapa Kastav (Croàcia) 
i  la  Companyia  Estatal  de  Cant  i  Dansa  d’Omsk,  de  Sibèria 
(Rússia). Van fer diferents concerts en les dues poblacions que 
acullen el festival.

El diumenge dia 9 van cantar a la missa de la parròquia de Puig-
reig, i l’Ajuntament de la localitat va oferir una recepció a totes 
les corals.

A la tarda es va celebrar el Concert de Cloenda, en el qual van 
intervenir  el  Philippine Male Singers  (Filipines),  la  Coral  Nostro 
Canto (Eslovàquia), el Grup Vocal Femení Klapa Kastav (Croàcia), 
la Capella de Música Santa Maria, de Mollet del Vallès, la Capella 
de Música Burés, de Castellbell i el Vilar, la Polifònica de Puig-reig 
i l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

I ja són 33 festivals
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Baix Llobregat 
XXVIII Musicoral

Amb la força de cada any,  torna el  cicle  de concerts del  Baix 
Llobregat, amb nou concerts i trenta-sis corals. Us presentem el 
programa sencer.
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XXVIII MUSICORAL 
2013 

Demarcació Territorial el Baix Llobregat
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Barcelonès 
Aplec Coral de la Mercè
El  diumenge 23 de setembre del  2012,  en el  marc de la  17a 
Mostra d’Associacions de Barcelona, que va tenir lloc a la plaça de 
Catalunya, es va celebrar l’Aplec Coral de la Mercè, en el qual van 
prendre part  uns tres-cents  cantaires  de diferents  agrupacions 
corals  de  tot  Catalunya.  En  concret,  les  entitats  que  van 
participar-hi van ser les següents:

Coral Heura, de l'Hospitalet de Llobregat,
Agrupament Coral La Lira, de Viladecans,  
Coral Polifònica Joventuts Unides, de la Sénia,  
Cor Preludi d'Amics de la UNESCO, de Barcelona,
Coral Xaragall, de Barcelona,
Coral La Lira, de Torres de Segre,
Associació Cultural Coral Ariadna, de la Garriga,
Coral Sant Cugat, de Sant Cugat del Vallès,
Coral Pedres Blanques, de Sant Boi de Llobregat,
Orfeó Gracienc, de Barcelona,
Cor Iubilo, d’Alcanar,
Coral L'Harmonia, de Valldoreix,
Coral Espígol, de Barcelona,
Coral del Joncar, de Barcelona,
Coral Santa Maria, d’Avià,
Coral Balmes, de Barcelona, i

cantaires individuals de diferents cors de la FCEC. 

El programa que s’hi va interpretar comprenia les obres següents:

• “Muntanyes del Canigó”, que va ser dirigida per  Quim Manyós;

• “El cavaller enamorat” (J. Manén / A. Colomer), dirigida per 
Eulàlia Benito;

• “Senyor Sant Jordi” (F. Vila), dirigida per Rafa Barbero;

• “El rossinyol”, dirigida per Constantí Sotelo;

• “El cant de la senyera (L. Millet), dirigida per Quim Manyós, i

• “Els segadors”, dirigida per Maria Teresa Giménez.

La celebració de l’Aplec va suscitar la presència de Carles Agustí, 
comissionat  de  Participació  Ciutadana  i  Associacionisme,  i  de 
Xavier Trias, alcalde de la ciutat de Barcelona.

Com els agrada el que senten!
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Comarques de Girona  
XVII Cicle Coral a les comarques de Girona
El dia 16 de desembre passat va finalitzar la dissetena edició del 
Cicle Coral que s’ha realitzat durant l’any 2012 a les comarques 
de Girona, que es va tancar amb el concert protagonitzat per les 
corals  Montilivi  de  Girona  (coral   amfitriona),  Germanor 
Empordanesa de Figueres i Cypsella de Sant Feliu de Guíxols. El 
concert  tingué  lloc  a  l’església  de  Sant  Josep  de  Girona  i  el 
programa  fou  fonamentalment  nadalenc.  Aquestes  corals  ja 
s’havien trobat abans per actuar a Vilabertran el dia 28 d’octubre 
i a Sant Feliu de Guíxols el 18 de novembre, dins el mateix cicle.

El dissetè Cicle Coral va començar el 18 de març a Palafrugell i 
s’ha  anat  desenvolupant  durant  tot  l’any.  Hi  han participat  21 
corals.

Els concerts celebrats el darrer trimestre han estat els següents: 
el  7 d’octubre,  a Salt,  coincidint  amb la  Fira del  Cistell;  el  28 
d’octubre,  a  Vilabertran;  el  18  de  novembre,  a  Santa  Cristina 
d’Aro  i  a  Sant  Feliu  de Guíxols,  coincidint  amb la  festivitat  de 
Santa  Cecília;  el  dia  2  de  desembre,  a  Torroella  de  Montgrí, 
coincidint amb la Fira de Sant Andreu, i el ja esmentat del dia 16 
de desembre, a Girona.

Amb el transcurs del temps, cada concert s’ha anat situant en 
unes dates que coincideixen amb alguna festivitat: Sant Pere a 
Figueres, Santa Cecília a Santa Cristina d’Aro, la Festa del Roser a 
Maçanet, etc.

Dins de cada cicle es procura que les corals que formen el grup 
no  es  repeteixin  o,  almenys,  que  faci  temps  que  no  hagin 
coincidit. Així s’aconsegueix que, a la llarga, totes les corals es 
coneguin i que puguin fer concerts a moltes poblacions diferents.

Terres de l’Ebre
Participació  de  les  corals  de  les  Terres  de 
l’Ebre al cicle Catalunya Coral del 2012
Els seguidors  de les  corals  federades de la  demarcació de les 
Terres  de l’Ebre  van tenir  difícil  de poder seguir  en directe  la 
participació de les entitats representants del territori en el cicle de 
concerts Catalunya Coral,  que la FCEC organitza anualment, ja 
que en aquesta edició, dedicada al compositor Manuel Oltra, els 
concerts de les dues entitats participants, la Coral Santa Llúcia 
del Perelló (Baix Ebre) i la Coral Borrianenca (Plana Baixa), van 
celebrar-se el mateix dia, el 27 d’octubre, però a dues hores i 
mitja de distància en cotxe. 
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La  Coral  Santa  Llúcia,  dirigida  per  Andreu  Ferré  Llaó,  va  ser 
l’entitat  organitzadora  del  concert  de  Catalunya  Coral  a  les 
comarques meridionals del Principat, celebrat al Cinema-Auditori 
Victòria  del  Perelló.  El  programa presentat  per  la  Coral  Santa 
Llúcia va incloure una àmplia varietat de gèneres, que va ser del 
gust del públic assistent. El concert va comptar, a més de l’entitat 
amfitriona, amb la participació de la Coral Jesús Maria, de Sant 
Gervasi de Barcelona, dirigida per Eulàlia Benito i Ardèvol, que va 
oferir  un  programa  clarament  dedicat  a  la  cançó  tradicional 
catalana harmonitzada per Manuel Oltra, i el Grup Vocal Dríade, 
de Terrassa,  sota la  direcció d’Aleix Oliveras Barenys,  formació 
que va posar en escena una animada representació del Bestiari 
de Manuel Oltra, sobre text de Pere Quart. Aquest concert va ser 
presidit,  a més de les autoritats locals, per la presidenta de la 
Federació, Montserrat Cadevall.

Una  hora  abans  començava a  la  població  de Riells  del  Fai,  al 
Vallès Oriental, el concert del cicle en què participava la segona 
formació  de  la  demarcació  de  les  Terres  de  l’Ebre,  la  Coral 
Borrianenca, de Borriana, dirigida pel veterà Carles Valero Aicart. 

L’acte va tenir lloc al Centre Cívic de la població, un local modern 
i ben equipat on van actuar, a més de la coral castellonenca, la 
Coral Sant Vicenç, de Riells del Fai, dirigida per Jordi Guri Saurí, i 
el  Cor de Cambra Joliu,  de Lleida,  amb Enric  Navàs Mariné al 
capdavant. 

El  programa presentat  per  totes  tres  formacions  corals  va  ser 
variat i de gran qualitat vocal, mostra de l’excel·lent treball dut a 
terme pels directors respectius i  de l’interès dels  cantaires per 
dotar el cant coral de la qualitat que mereix. 

Acompanyaven els representants locals, els caps de demarcació 
del Vallès i de les Terres de l’Ebre.

Terres de Lleida 
Lleida Canta als Pirineus
Tot i que la meteorologia amenaçava amb pluja i a l'hora de sortir 
va caure gairebé un diluvi a Lleida, el sol, l’aire i les olors de la 
muntanya  es  van  alinear  i  vam  poder  gaudir  d’una  jornada 
meravellosa a la Pobla de Segur.

Prop de sis-cents cantaires de 20 entitats diferents, que amb la 
seva presència van donar vida a l’enyorat Tren de la Pobla, es van 
aplegar en aquesta vila del Pirineu per compartir una estona de 
música i de convivència.

L’activitat  va  començar  amb  un  assaig  conjunt  de  totes  les 
formacions  al  pavelló  de  la  Pobla  i  va  continuar  amb  una 
passejada pel poble i cantades en diversos indrets de la vila. Fins 
i tot vam comptar amb la col·laboració de les autoritats, que ens 
van facilitar el pas per la carretera i els carrers per tal d’arribar als 
llocs  on  vàrem cantar  diverses  peces.  En resum,  pràcticament 
tres  hores  caminant  tots  contents,  en  família  i  gaudint  de  la 
música,  la  gent  del  poble  i  el  sol,  que va  proporcionar  llum i 
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escalfor a l’ocasió. 

És el quart any consecutiu que se celebra aquest aplec singular 
de corals, que és organitzat per la Coral Maristes Montserrat de 
Lleida i la Federació Catalana d’Entitats Corals, entre d’altres. A 
més, té el suport de la Paeria de Lleida, la Diputació de Lleida, el 
Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i,  en 
aquest cas, de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

L’organització de Lleida Canta als Pirineus va ser possible gràcies 
a l’ajuda i la col·laboració d’autoritats, comissions i voluntaris que 
van fer costat a l’aplec, del qual ja es prepara la cinquena edició 
en algun lloc de les terres de Lleida.
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Vallès
Requiem de Mozart participatiu
Continuant el projecte iniciat el mes de març passat, d’acord amb 
el qual es va treballar prèviament el Requiem de Mozart en el 
taller del nostre 47è Festival Internacional, i que va tenir com a 
primer resultat la realització de dos concerts –a Mollet de Vallès i 
a Terrassa–, el dia 13 d’octubre es va celebrar un altre concert 
dins  el  marc  de  les  Jornades  “Transmet!”,  organitzades  per  la 
Diòcesi de Terrassa i aplegades sota el títol “Cultura, universitat i 
nova evangelització”.

El concert es va efectuar al monestir de Sant Cugat del Vallès i, a 
més dels cantaires del cor participatiu de la FCEC del Vallès, hi 
van  intervenir  Roser  Ferrer-Morató,  soprano,  Merche  Händrich, 
mezzosoprano,  Jordi  Casanova,  tenor,  i  Karl  Svenson,  baix, 
acompanyats per un quintet i amb Joan Martínez a la direcció.

“Músiques del cor” i “Cants al Vallès”
El  dissabte  24 i  el  diumenge 25  de novembre  es  va  cloure  a 
l'Auditori Municipal de Terrassa la segona part del cicle "Cants al 
Vallès", que havia començat al febrer i al maig del 2012. Cada dia 
hi van participar una coral de Terrassa i una de procedent d'una 
altra població del Vallès. 

Els programes que van interpretar les corals en aquests concerts 
van ser els següents:

Veus Evohé de Terrassa (director: Lluís Yera): parts de la Missa 
ètnica de Lorenz Maierhofer. 

Cor Sant Martí de Viladecavalls (directora: Fàtima Miró). “Partint 
de casa nostra, viatjarem per diferents països del món a través 
de la seva música.”

Orfeó  Sabadell,  de  Sabadell  (director:  Llorenç  Castelló):  “Ave 
Maria”, d'Ennio  Morricone  (del  film  La  misión); set  cançons 
populars  arranjades  per  Manuel  Oltra,  en  homenatge  al  seu 
norantè aniversari; i "Sant Joan", sardana de J. M. Ruera.

Massa Coral de Terrassa (director: Reinaldo Osorio): peces corals 
del Renaixement i altres obres d’arreu del món.

Camerata Coral Sant Cugat (director: Xavier Baulies): música a 
cappella de l'amor i de l'esperit, de festa i de la terra, amb obres 
de Rameau, Palestrina, Javier Busto, Maurice Duruflé i d’altres.

Coral Ariadna de la Garriga (director: Enric Roca): cors d'òpera.

L’experiència de col·laboració entre els cicles “Músiques del cor” i 
“Cants al Vallès” ha funcionat molt bé i s’ha tornat a convocar per 
al curs que ve.

29



 número 36   desembre 2012

Demarcacions

Departament de Cant Gregorià
Cant  gregorià  i  polifonia  a  Sant  Benet  de 
Montserrat

La Jornada de Cant Gregorià i Polifonia més recent es va celebrar 
el dissabte 15 de setembre del 2012.

1. El lloc

En un altiplà d’un contrafort de la muntanya de Montserrat hi ha 
el  monestir  de Sant Benet.  Vista espectacular  de la  serralada, 
campanar esvelt  d’estil  llombard, bosc de pins que han resistit 
incendis, jardí sostenible on fa bo d’estar, un finestral ample en 
forma d’angle que connecta l’interior de l’oratori amb els espadats 
rocosos de l’exterior: Cavall Bernat, parets de Sant Antoni i  de 
Sant Jeroni, els Frares Encantats..., i una comunitat de monges 
benedictines que amb el seu testimoni de vida i de fe vivifiquen a 
aquest indret acollidor. Aquí és, doncs, on hem dut a terme les 
dues jornades de treball (el 2011 i el 2012) sobre el cant gregorià 
i la seva evolució polifònica.

L’acolliment de les monges ha estat exquisit: ens han obert les 
portes del monestir i ens han deixat els espais necessaris per a 
dur  a terme les  nostres  activitats.  L’oratori  o  capella,  amb els 
seients a l’entorn de l’altar, ha estat l’espai principal del taller i el 
lloc on hem passat més hores. Per al dinar ens facilitaren l’any 
2011 un menjador espaiós, on poguérem consumir els queviures 
que ens havíem endut; i enguany, el 2012, ens deixaren estar al 
jardí  conventual,  on  l’ombra dels  pins  apaivagava les  xafogors 
d’un  dia  calorós,  un  lloc  de  vistes  amples  vers  la  vall  del 
Llobregat.

2. Distribució de la jornada

El taller començava a les deu del matí; per tant, es demanava als 

participants que hi fossin a dos quarts perquè poguessin fer la 
inscripció, recollir les partitures i rebre  la benvinguda. La sessió 
de treball del matí va durar des de les deu fins a les dues, amb 
un breu descans entremig. Per a l’àpat es destinà el temps que hi 
ha entre les 14 h i les 16 h. Tot seguit, i fins les 18.15 h, es va 
portar a terme la segona part del taller. La jornada es va acabar 
unint-nos a la pregària de vespres de la comunitat benedictina. El 
primer any (2011), amb aquest acte es donà per finalitzat el dia, 
però  enguany  (2012),  el  final  vingué  marcat  pel  concert  que 
sobre cant gregorià, polifonia i orgue (“Mil anys de música sacra”) 
ens van oferir la Schola Gregoriana de Catalunya, el grup femení 
Auditexaudi i l’organista Neil Cowley.

3. Assistència i conductors del taller

L’organització  de  les  dues  jornades  ha  anat  a  càrrec  del 
Departament  de  Cant  Gregorià  de  la  FCEC,  el  qual  oferia  als 
cantaires  dels  seus  cors  la  possibilitat  de  passar  una  jornada 
gaudint del cant monòdic i polifònic en un entorn privilegiat. De 
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tota manera, la convocatòria no es va circumscriure als cantaires 
de la FCEC. Tant un any com l’altre, la resposta dels participants 
ha estat sorprenent. El primer any s’hi van inscriure 35 persones; 
l’any 2012 n’hi han participat 52, amb un nombre prou equilibrat 
de veus femenines i masculines, la qual cosa permetia treballar 
les peces polifòniques. La resposta a aquestes convocatòries, tot i 
que a  darrera  hora  sempre  falla  algú,  la  considerem altament 
positiva, ja que ens confirma que hi ha un interès per aquesta 
modalitat de cant.

El taller estigué dirigit, els dos anys, pels musicòlegs i directors de 
cor P. Daniel Codina, monjo de Montserrat, i Ramon Vilar, cap de 
l’Equip  Tècnic  de  la  FCEC,  els  quals  posaren  a  l’abast  dels 
participants els seus coneixements teòrics i pràctics de manera 
entusiasta  i  agradable.  El  primer  any  tinguérem  el  suport  a 
l’orgue de l’organista Santi  Villarubla,  i  el  segon, el  2012,  ens 
acompanyà tot el dia l’organista Neil Cowley. El fet que hi hagi 
hagut acompanyament harmònic ha facilitat l’aprenentatge de les 
partitures. De tota manera,  no es tractava de fer cap concert, 
sinó de fer-ne l’audició directa a partir dels mateixos cantaires, a 
fi  que  coneguessin  suficientment  aquest  repertori.  La  gestió  i 
l’organització material de les dues jornades l’ha duta a terme en 
Pep Quintana, cap del Departament de Cant Gregorià de la FCEC.

4. Contingut temàtic

Són significatius els títols que posàrem als tres apartats temàtics 
que presidiren aquests tallers: 1) “La bellesa expressiva del cant 
gregorià (a partir d’algunes antífones i introits)”; 2) “La polifonia 
que imita el recitat gregorià”, i 3) “El cantus firmus com a base de 
la polifonia”. Així vàrem assaborir tant les belles melodies que de 
manera monòdica expressen un text llatí, com l’impacte emotiu 
que comporta l’harmonia de les veus en expressar el mateix tema 
en forma polifònica. Primer interpretàvem el cant gregorià –per 
exemple: “Verbum caro factum est”–, i tot seguit n’executàvem la 
versió  polifònica  de diferents  autors,  encara  que  alguns  fossin 

anònims, com ara les del Cançoner d’Uppsala, del s. XVI. Així, al 
llarg  dels  dos  anys  o  tallers  han  passat  pels  nostres  ulls  les 
partitures  polifòniques  següents:  Miserere  mei  Deus  de  Mateu 
Fletxa  (s.  XV-XVI),  Lauda  anima  mea  Dominum de  Tomàs  de 
Santa Maria (s. XVI), Ad honorem del Còdex Calixtinus (s. XII), 
Recercar con obligo di cantare la Quinta parte senza tocarla de G. 
Frescobaldi (s. XV-XVI), Veni creator-Vine, Déu creador de J. S. 
Bach, Virgo Dei Genitrix del P. Donostia (s. XX), O Crux (anònim 
del s. XVII), Regina coeli de Joan Pau Pujol (s. XVI-XVII), Ave 
verum corpus de Josquin Desprez (s. XV-XVI), Agnus Dei de la 
missa “Ecce sacerdos magnus” de Francisco de Guerrero (s. XVI), 
etc.

Quant a la pràctica del cant gregorià, hem tingut contacte amb 
les melodies següents: Rorate coeli (Advent), Puer natus (Nadal), 
Hodie  Christus  natus  est  (Nadal),  Quem  vidistis,  pastores? 
(Nadal),  Exsurge  (Sexagèsima),  Viri  Galilei  (Ascensió),  Christe 
redemptor  omnium  (himne  de  vespres,  Nadal),  Vexil·la  regis 
(Passió),  Kyrie  (missa  “Fons  bonitatis”),  Virgo  Dei  Genitrix 
(himne),  Jesu  dulcis  memoria  (himne),  Petite,  et  accipietis 
(antífona de Pasqua), O lux beata Trinitas (himne de vespres), 
Mitte manum tuam (Pasqua), Ecce sacerdos magnus (antífona), 
etc.

Tot  plegat  ha  implicat,  tant  un  any  com  l’altre,  una  certa 
exigència tècnica i  una aposta per la pràctica i  el coneixement 
d’aquests repertoris, tan rics en tots els aspectes. La valoració 
que ens n’han fet arribar els assistents ha estat sempre positiva. 
La voluntat del Departament de Cant Gregorià, per tant, és de 
continuar oferint  aquestes jornades a fi  que augmenti  l’interès 
dels  nostres  cantaires  i  directors  vers  aquestes  modalitats 
musicals.

Ramon Vilar i Herms
Cap de l’Equip Tècnic de la FCEC
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Crònica del VII Fòrum de Directors
6 d'octubre del 2012

Lloc: Orfeó Català-Palau de la Música Catalana

El fet de trobar-se directors de cor simplement per preparar un 
projecte o per intercanviar experiències, sempre és estimulant. I 
això perquè l’experiència d’intentar transmetre als cantaires uns 
continguts musicals i literaris és d’una alta excel·lència humana i 
humanística.  Les  trobades  anuals  anomenades  Fòrum  de 
Directors  volen  ser  una  plataforma  per  a  facilitar  aquesta 
coneixença i aquest intercanvi.  De fet, durant aquests anys de 
celebració del Fòrum, s’ha agraït sempre la creació d’un espai on 
sigui  possible  la  comunicació  de  les  pròpies  vivències  en  la 
direcció  coral.  Enguany  s’ha  celebrat  el  setè  Fòrum  el  dia  6 
d’octubre  a  la  seu  de  l’Orfeó  Català,  concretament  a  la  sala 
d’assaig que hi ha al subsòl, altrament anomenada “piscina”. Hi 
hagué  37  inscrits,  dels  quals  en  participaren  31.  La  jornada 
estigué dividida en dues parts, amb el dinar entremig, el qual es 
va substanciar als diferents restaurants de la zona. El matí tingué 
aquesta vegada un caire formatiu,  al  voltant  de l’estil  del  jazz 
aplicat al cant coral, i la tarda la destinàrem al tema del repertori 
coral a tres veus mixtes.

Jazz en cor
El  taller  “Jazz  en  cor”  va  ser  conduït  per  la  reconeguda 
especialista  en  cant-jazz  Ana  Finger,  amb  l’acompanyament  al 
piano  del  seu  marit,  Francisco  Suárez  Casanova,  ambdós 
deixebles de la prestigiosa escola Berklee College of Music, de 
Boston,  especialitzada en les  matèries  vinculades al  jazz.  Fent 
una  enumeració  de  les  diferents  fases  del  taller,  ens  vàrem 
introduir en la temàtica que li és pròpia a través dels següents 
exercicis vocals:

• La pràctica de les Scat Syllables.

• La interpretació de la composició coral “The Preacher”. Per 
començar, només com a cant coral, però al final de la jornada 
aplicant-hi,  a  més,  les  diferents  improvisacions  individuals 
previstes.

• La distinció de diferents modalitats d’emissió de la veu i de la 
posició de la glotis a través de diferents cantants de jazz –veus 
de dones,  en especial  (Barbara Hendrix, Ella Fitzgerald,  etc.)–, 
amb  l’audició  de  “Summertime”  de  Porgy  and  Bess.  Aquesta 
audició comparativa ens va conduir a parlar del passatge de la 
veu,  de les  diferents  modalitats  d’emissió,  de la  posició  de la 
laringe, del moviment de la glotis,  etc. Tot això, amb exercicis 

32



 número 36   desembre 2012

Equip Tècnic

fets  pels  participants,  els  quals  formularen  moltes  preguntes 
tècniques.

• Una aportació significativa d’aquest matí va ser el concepte 
del “twang” –si més no, jo no en tenia coneixement amb aquesta 
denominació–, el qual consisteix en una ressonància determinada 
(a  l’estil  de  la  veu  de  l’ànec)  que  els  nord-americans  fan  de 
manera natural en les seves interpretacions de jazz, i també en el 
seu  llenguatge  parlat.  Aquesta  ressonància,  en  canvi,  no  la 
coneixen els britànics, i la possibilitat de més o menys “twang” 
depèn de la fonètica de cada llengua. Entre altres coses, es va 
assegurar que la fonètica del català, concretament, és força apta 
per a emetre aquesta mena de ressonància.

• També es  va parlar  del  vibrato,  especialment  en les veus 
femenines, com a quelcom que cal evitar en la interpretació del 
jazz,  i  de la  importància  que té el  treball  amb síl·labes per  a 
obtenir una bona interpretació d’aquesta modalitat de música.

• Hi  hagué  també  una  introducció  al  blues  i  al  seu  estil 
interpretatiu  a  partir  de  la  peça  “F-blues”,  i  de  la  pràctica 
d’exercicis com “Rythm études I” i “Play a long” d’Everson (with 
chorus).

• La darrera part del matí  la destinàrem a la pràctica de la 
improvisació, tenint com a base harmònica –a part del piano– la 
peça  polifònica  que  porta  per  títol  “Ooh  Yah”,  com  també 
reprenguérem la primera partitura del matí,  “The Preacher” (la 
que havíem cantat en començar el taller), però aquesta vegada 
fent-hi  les  improvisacions  pertinents.  No  cal  dir  que  un  cert 
nombre de directors i directores participants es van revelar com 
uns bons improvisadors i intèrprets de jazz.

El taller “Jazz en cor” s’ha de valorar des d’un prisma formatiu. Va 
omplir  un matí  intens,  amb un ritme creixent  d’implicació dels 
participants,  molt  ben aprofitat,  i,  sobretot,  una  introducció  al 
llenguatge musical del jazz aplicat al cor. De tota manera, aquest 

tipus de música oscil·la sempre entre l’individu i el grup, entre el 
cor o el conjunt instrumental i la improvisació del solista. D’aquí 
ve  que  tant  al  solista  (als  solistes)  com  al  cor  (o  als 
instrumentistes)  els  calgui  un  entrenament  en  aquest  estil 
d’interpretar. Per tant, és clar que amb un sol matí de treball és 
impossible que en sortíssim ensenyats. Informats, segur, amb una 
informació pràctica dels elements bàsics del jazz. Per tant, si un 
cor  o  una  coral  volgués  interpretar  també  aquesta  modalitat 
musical,  caldria  que  els  seus  cantaires  obtinguessin  una  certa 
pràctica  informativa.  Tanmateix,  crec  que  el  fet  d’improvisar 
individualment  pot  ser  una  manera  molt  eficient  perquè  els 
cantaires  perdin  la  por  d’expressar  la  musicalitat  que  porten 
dintre  seu,  ja  que  no  es  tracta  d’improvisar  una  lletra,  sinó 
especialment  una  línia  melòdica  amb  síl·labes  (“dab”,  “daba”, 
“dad”, “du”, “di”, “da”...), i això pot adoptar infinites variacions.

Repertori a tres veus mixtes
La tarda, des de les quatre fins a les set ben bé, la destinàrem a 
la temàtica del repertori a tres veus mixtes, ja que és una de les 
necessitats que manifesten un bon nombre de les corals de la 
FCEC. Es tractava de fer  una bona aplega de peces d’aquesta 
modalitat  coral  a  partir  de  les  partitures  que  els  mateixos 
directors tenen a casa, i també amb la informació, facilitada per 
l’Equip Tècnic  (concretament, per Raimon Romaní),  del que es 
pot  trobar  al  mercat,  tant  nacional  com  internacional  (Clivis, 
Dinsic, Boileau, FCEC, Carus Verlag, À Coeur Joie, etc.).

La sessió s’inicià amb la cançó “Oh tu, llum de maig” de Heinrich 
Albert (1604-1651), partitura a tres veus mixtes que duu el núm. 
37  del  catàleg  de  la  FCEC.  Va  ser  presentada  i  dirigida  per 
Raimon Romaní, el qual, després de fer-nos-la cantar, ens informà 
a  bastament  sobre  aquest  tipus  de  repertori,  publicat  per 
diferents  editorials.  També  va  ser  un  moment  per  a  prendre 
consciència  de  la  necessitat  que  els  cors  destinin  de  manera 
habitual  un pressupost  per  a l’adquisició  de les  partitures  que 
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programin,  de  manera  que  les  editorials  no  deixin  d’editar 
materials corals i d’estar interessades a fer-ho. Carus Verlag, per 
exemple, organitza reunions amb directors de cor per a conèixer 
de  primera  mà  les  necessitats  que  tenen  aquestes  entitats,  i 
perquè així les seves edicions tinguin una destinació més precisa i 
funcional. ¿No seria interessant que, també aquí, els directors i 
directores destinéssim un temps a trobar-nos de tant en tant amb 
les  empreses  editorials  de  música  per  parlar  dels  interessos 
mutus?

A  continuació,  diferents  directors  i  directores  mostraren  les 
partitures a tres veus mixtes –els “tresors” que tenien a casa– per 
tal  de fer  una aplega per  a tots  els  participants  en el  Fòrum. 
L’Equip Tècnic de la FCEC es va comprometre a enviar-les totes 
en  format  pdf  a  través  del  correu  electrònic.  Durant  la 
presentació  d’aquestes  partitures  es  va  plantejar,  de  forma 
tangencial, el paper del pianista acompanyant durant els assaigs 
de les corals. La pregunta era: quins cors es podien costejar un 
repertorista o pianista acompanyant? La resposta dels assistents 
va  ser  que  no  era  possible  pel  cost  que  suposava,  i  que 
normalment  qui  feia  l’acompanyament  era  el  mateix  director 
mentre durava l’aprenentatge de l’obra. Només un assaig abans 
del concert es compta amb el pianista, pel fet que representa un 
assaig  general,  però  no  pas  d’una  manera  habitual.  Aquesta 
qüestió  va animar el  diàleg  entre  els  assistents,  com s’esdevé 
normalment en aquests fòrums, sigui quin sigui el tema que s’hi 
tracta. 

Tothom qui ho desitjava va poder presentar les seves partitures. I 
entre  presentació  i  presentació  tinguérem  ocasió  de  cantar 
diferents peces a tres veus mixtes, entre les quals “Un cavaller, 
tot  fent  camí”  (tradicional  alemanya  harmonitzada  per  Julius 
Röntgen, partitura núm. 159 de la FCEC), que va ser presentada i 
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dirigida per Andreu Ferré, membre de l’Equip Tècnic; i, finalment, 
l’obra que porta per títol “Diàleg”, composta per Joaquim Maideu 
(1938-1996)  a  partir  d’un  text  de  Marià  Manent,  que  va  ser 
presentada  i  dirigida  per  Ramon Vilar,  cap de  l’Equip  Tècnic  i 
autor  d’aquesta  crònica.  La  partitura  és  la  núm.  206  de  les 
edicions  de  la  FCEC.  Amb  la  interpretació  d’aquests  cants 
preteníem mostrar  un  determinat  repertori  a  tres  veus  mixtes 
editat per la mateixa FCEC.

Gairebé a les set del vespre es donà per acabat el VII Fòrum de 
Directors. Una vegada més hem pogut comprovar el benefici que 
originen aquestes trobades. El fet que el nombre de participants 
hagi anat en augment i que un bon grup de directors i directores 
hi  vinguin  assíduament  vol  dir  que  s’ha  creat  una  certa 
consciència corporativa i que la coneixença entre els directors ha 
augmentat. De tota manera, el Fòrum ha d’arribar a més gent, i 
també convindria tenir l’agilitat de convocar minifòrums temàtics 
al  llarg de l’any,  de manera que les inquietuds dels directors i 
directores siguin ateses i tractades d’una manera més seguida i 
no tan sols d’un any per l’altre.

Ramon Vilar i Herms

Cap de l’Equip Tècnic
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Festival Europa Cantat 2012 
El XVIII Festival Europa Cantat es va celebrar a Torí del 27 de 
juliol  al  5 d’agost  del  2012. Cantaires de 42 països de quatre 
continents vàrem compartir aquesta experiència coral de cantar, 
escoltar, conviure, conèixer... 

Les  dades  següents  us  mostraran  l’èxit  d’aquest  Festival, 
organitzat per primer cop a Itàlia i,  al  cap de nou anys de la 
celebració del de Barcelona, novament realitzat en un país del 
sud d’Europa:

• 4.187 cantaires,
• 125 cors participants,
• 10 cors joves nacionals o regionals,
• 322 voluntaris,
• 41 tallers de músiques ben diverses,
• 47 tallers de descoberta de repertori i diverses conferències,
• 111 concerts,
• 25 grups convidats,
• 871 artistes convidats,
• 131 directors de tallers,
• trobades amb diversos compositors,
• 7 obres encarregades pel Festival i estrenades aquests dies,
• 150 membres de l’equip internacional,
• taller diari per a directors de cors,
• 24 joves futurs directors artístics,
• 25 editores de música i partitures,
• 50 periodistes acreditats,
• 150 convidats d’arreu de món,
• magnífics auditoris i teatres: del Conservatori de Música, de la 

RAI, d’Agnelli…,

• cant  comú  amb  centenars  de  participants  cada  dia,  sota  la 
direcció de Michael Gohl,

• milers de persones cada dia en els concerts a l’aire lliure a la 
Piazza San Carlo,

• els  concerts  d’obertura  i  clausura,  amb la  Piazza  Sant  Carlo 
pleníssima.

El cant comú

Entre els participants, cal destacar que, després dels italians, els 
representants dels Països Catalans érem els més nombrosos. Van 
participar-hi cantaires d’una dotzena de cors de la FCEC i també 
de diversos cors infantils.

I entre els cors convidats, el de la Ràdio de Letònia (que és el cor 
que va enregistrar el CD Blanc de Bernat Vivancos), que ens va 
oferir una magnífica interpretació de repertori contemporani.
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La  gran  oferta  de  tallers  va  fer  impossible  seguir  molts  dels 
concerts corresponents, ja que coincidien a la mateixa hora i, pel 
fet de celebrar-se el Festival en una ciutat gran, calia fer llargs 
desplaçaments d’un lloc a un altre; una ciutat gran, però, també 
permet de convocar els concerts en auditoris, teatres i esglésies 
de gran capacitat i molt bona sonoritat.

Des d’aquí, la nostra felicitació més cordial, tot agraint els seus 
grans esforços en aquests moments de dificultats econòmiques, a 
Sante Fornasier, president del Festival, de Feniarco (la federació 
coral  italiana)  i  llavors  també  de  l’Associació  Coral  Europea-
Europa Cantat; a Carlo Pavese, director artístic del Festival, i a 
Michele Calleri, coordinadora dels voluntaris. I és precisament a 
aquests, als 322 voluntaris, a qui molt especialment hem d’agrair 
la seva diligència, la seva professionalitat i el seu tracte sempre 
amable, que van contribuir al bon desenvolupament del Festival i 
que feien sentir tothom com a casa.

Tal com us hem explicat en números anteriors de la revista, entre 
els directors de tallers hi havia Elisenda Carrasco, que va conduir 
el d’òpera per a nens, amb un gran èxit, i que, acompanyada per 
Bob  Kearley  com a  director  d’escena,  va  estrenar  una  de  les 
peces encarregades pel Festival

Un  altre  dels  tallers  que  s’havien  programat  és  el  que  Daniel 
Mestre  havia  de  dirigir:  “Mare  Nostrum,  un  recorregut  pel 
Mediterrani a través de cançons”. No es va poder fer, però Daniel 
Mestre va ser al  Festival,  dins el qual va oferir diversos tallers 
d’un dia, i ens explica la seva experiència a continuació.

Montserrat Cadevall

Europa Cantat a Torí: una descoberta 
fascinant
El Festival Europa Cantat celebrat a Torí ha significat, en el meu 
cas, una autèntica i estimulant descoberta. Tot i que fa una colla 
d’anys vaig participar en un concert del Festival Europa Cantat –
concretament, com a membre del Cor Juvenil Europeu, a l’Europa 
Cantat de Linz l’any 1997 (malauradament, no vaig poder ser al 
de  Barcelona)–,  ha  estat  la  primera  vegada  que  he  viscut  de 
manera activa i intensa aquest impressionant Festival, cosa que 
m’ha permès de ratificar una vegada més l’enorme poder que té 
la  música  com  a  element  d’unió,  intercanvi,  comunicació, 
respecte,  admiració,  emoció  (i  tants  altres  substantius  que 
podríem afegir-hi!) entre els diferents individus, llengües, pobles i 
cultures del món. 

Banderoles a la ciutat
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No cal dir que per a mi ha estat un privilegi haver-hi pres part a 
través de diverses propostes i tallers que van obtenir una molt 
bona rebuda i que em permetreu que us exposi a continuació de 
manera més detallada.

Amb  el  nom  de  “Mare  Nostrum”,  vaig  oferir  tres  tallers  de 
descoberta  (Discovery  Ateliers)  als  quals  es  van  inscriure 
lliurement  diversos  cantaires  i  directors  interessats  a  conèixer 
nous repertoris.

Un taller

El primer dia del Festival, en el taller que duia el títol de “Xavier 
Montsalvatge  (1912-2002)  –a  portrait”,  vam  descobrir,  a 
l’inspirador teatre del Caffè della Caduta (que ens podria evocar 
els ambients culturals i bohemis del París de principis del segle 
XX), aquest gran compositor català, de qui enguany celebrem el 
centenari,  a  través  de  la  seva  música  coral,  amb  obres  com 

“Canción de cuna para dormir a un negrito”, “Chévere” o “Canto 
negro”, de les seves Cinco canciones negras, o el seu corprenedor 
Canto della Madonna, a més de glossar la figura i  la resta de 
l’obra coral i instrumental d’aquest compositor que vaig tenir la 
gran sort de conèixer personalment. 

El segon dia vam arribar-nos a la riba del Po: concretament, a un 
local  que  recordava  l’interior  d’una  capella  romànica,  molt 
adequat per a “A trip to the Monastery of Montserrat”, que era el 
títol d’aquest taller de descoberta. Va ser, sens dubte, un viatge 
fascinant pels més de set-cents anys d’història d’aquest santuari a 
través d’alguns dels mestres més notables i paradigmàtics de la 
seva Escolania. Aquest és el programa que vam poder descobrir 
tot cantant: “Mariam matrem” i  “O virgo splendens”,  del Llibre 
Vermell, “Ay, qué dolor” (van quedar bocabadats en identificar-hi 
el tema inicial de la Passió segons sant Mateu) i “Salve Regina” a 
vuit veus, amb ecos (fins i tot vam poder cantar els ecos des d’un 
balconet que hi havia!) de Joan Cererols; “Laudate pueri” d’Antoni 
Soler,  “Tradiderunt”  de  Narcís  Casanovas,  “O  crux”  de  Ferran 
Sors,  “Ave  Maria”  d’Anselm  Ferrer,  “La  flama  olímpica  a 
Montserrat”  d’Ireneu  Segarra  (curiosa  coincidència,  la  troballa 
d’aquesta obra basada en l’“Stella splendens” del Llibre Vermell, 
composta en ocasió dels JJOO del 1992), i “A Child is born” de 
Bernat Vivancos. Cantaires i directors provinents d’Itàlia, Holanda, 
l’Argentina,  Àustria,  França,  etc.,  van  quedar  absolutament 
meravellats de la qualitat i la bellesa d’aquesta música. Aquest és 
un altre exemple de la feina de promoció del nostre ric patrimoni 
musical que encara queda per fer. Alguns van voler quedar-s’hi 
una estona més, durant la qual van poder examinar altres obres 
de Cererols, Cassià Just, Segarra o Rodamilans.

Abans de dirigir el tercer taller de descoberta, vaig tenir ocasió 
d’impartir dos tallers en el marc del programa per a directors que 
ofereix el Festival paral·lelament a l’amplíssim ventall de tallers, 
xerrades,  exposicions,  concerts  i  altres  activitats  que  se 
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succeeixen al llarg dels vuit dies que dura. En el primer, amb el 
títol de “Conducting an orchestra”, vaig oferir reflexions i pautes 
bàsiques sobre la direcció orquestral, destinades als directors de 
cors, amb exemples d’obres de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 
Txaikovski,  Brahms, Ravel o Stravinsky. Va ser una sessió molt 
intensa en què tots els participants, provinents també de diversos 
indrets d’arreu del món, van mostrar-se molt interessats i actius.

També  va  ser  positiu  de  poder  impartir  el  taller  que,  amb el 
suggerent  títol  de  “To  conduct  or  not  to  conduct?”,  intentava 
reflexionar sobre el fet de dirigir, tot fent un repàs de la història i 
els orígens de la direcció i a través de diversos exemples pràctics 
de cant  gregorià,  música  del  Renaixement,  recitatius  de Bach, 
Händel  i  Verdi  o  obres  de  Britten,  Mozart,  música  gospel  o 
cançons  tradicionals  africanes,  que  els  directors  havien  de 
dirigir... o no dirigir.

Finalment, els dos darrers dies del Festival em van proposar de 
fer un taller de descoberta anomenat “Songs of the sea”, en el 
qual vam fer un recorregut pel Mediterrani a través de la seva 
música.  Vam  poder-hi  descobrir  obres  com  la  tradicional  del 
Maresme “La calma del  mar”,  harmonitzada per  Enric  Ribó,  la 
menorquina “Cançó de bressol”, harmonitzada per Manuel Oltra, 
“Vi  los  barcos,  madre”  del  Cançoner  del  duc  de  Calàbria 
(altrament  conegut  pel  nom  de  Cançoner  d’Uppsala),  “Hayya, 
hayya  lilwadi”,  cançó  tradicional  de  Tunísia  harmonitzada  per 
Poire  Vallvé,  l’havanera  recollida  per  Xavier  Montsalvatge  “La 
reina del placer”, la croata “Kad si bila mala Mare” o “Il Carnevale 
di  Venezia”  de  Rossini.  Després  d’esquivar  alguns  problemes 
organitzatius,  vam  poder  oferir  una  mostra  del  treball  fet  en 
aquests  dos  assaigs,  en  una  breu  actuació  al  Teatro  Espace, 
acompanyats  pel  guitarrista  Christian  Tremus  i  per  Elisenda 
Carrasco, qui, després de dirigir les dues funcions d’òpera per a 
infants,  ens va honorar amb un solo en la “Cançó de bressol” 
magistralment harmonitzada pel Manuel Oltra. El públic present, 

entre  el  qual  hi  havia  Lluís  Puig,  director  general  de  Cultura 
Popular  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  va  aplaudir  la  nostra 
actuació.  Mes tard,  vam poder  coincidir,  juntament  amb altres 
representants de la nombrosa delegació catalana a Torí, en una 
recepció celebrada just abans de la cerimònia de cloenda que va 
tancar de manera brillantíssima aquest inoblidable Festival.  

Daniel Mestre i Dalmau

Assemblea a Tolosa de Llenguadoc 
Els  dies  16,  17  i  18  de  novembre  del  2012  es  va  celebrar 
l’assemblea anual de l’European Choral Association, organitzada 
per diverses institucions franceses membres d’Europa Cantat: A 
Coeur  Joie,  IFAC,  la  Plataforma  inter-regional,  ARPA  (Taller 
regional de pràctiques amateurs) i el Cor La Lauzete de Tolosa de 
Llenguadoc.
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Com en els darrers anys, es van organitzar diversos tallers, taules 
rodones  i  conferències  sobre  cant  coral  i  diversos  concerts,  a 
càrrec de l’esmentat Cor La Lauzete i del Cor Nacional Jove de 
França.

Sante Fornasier se’n va

En l’assemblea es van analitzar la gestió i les activitats del darrer 
any,  es van presentar  els  comptes i  l’informe de les auditores 
internes –una d’elles, Montserrat Cadevall– i es va aprovar el nou 
pressupost, les modificacions al Reglament i les activitats futures. 
Aquest  any  tocava  de  renovar  el  Consell,  i  Sante  Fornasier, 
president d’ECA-EC aquests tres darrers anys, ja no podia tornar 
a presentar-s’hi  per  haver  complert  el  màxim de nou anys de 
presència en el Consell. Realitzades les eleccions, els membres 
elegits  van  reunir-se  i  van  nomenar  nou  president  d’Europa 
Cantat Gábor Móczár, d’Hongria. El nou Consell està format per 
Carlo  Pavese,  primer  vicepresident,  Jan  Schumacher,  segon 
vicepresident i responsable de la Comissió Musical, Anneliese Zeh, 

tercera vicepresidenta, Koenraad de Meulder, tresorer, i els vocals 
Séverine Delforge, Martí Ferrer, Guido Helbling, Reijo Kekkonen, 
Victoria Liedbergius, Kaie Tanner, Jean-Claude Wilkens i Daphne 
Wassink.

No hi ha assemblea sense concert

Colors també en les veus
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Cor Mundial Jove a Xipre
Durant el mes d’agost del 2012 es va portar a terme una nova 
sessió del Cor Mundial  Jove, després d’haver-se cancel·lat,  per 
motius econòmics,  la de l’estiu anterior,  que havia de fer-se a 
l’Argentina i l’Uruguai.

Tant els assaigs com els concerts d’aquesta sessió es van celebrar 
a Xipre i van ser organitzats per la Jove Orquestra d’aquest país, 
amb el suport de la presidència de Xipre a la Unió Europea.

Els assaigs es van fer a la petita població de Pedoulas, al mig de 
les muntanyes xipriotes, on els cantaires van treballar els primers 
dies amb la directora sueca Cecilia Rydinger Alin. Amb ella van 
oferir tres concerts: el dia 16 d’agost a Pedoulas, el 18 d’agost a 
l’Antic  Odeó  de  Paphos  i  el  diumenge  19  d’agost  al  Museu 
Thalassa  d’Ayia  Napa.  En  acabar  aquest  tercer  concert,  la 
directora va voler dedicar un bis al seu mestre –i mestre de molts 
directors–, Eric Ericsson, que, a més, va ser el primer director del 
Cor Mundial Jove, l’any 1989, i que actualment està molt delicat.

El programa que va interpretar el Cor Mundial Jove comprenia les 
obres següents:

• Exultate Deo de Francis Poulenc,
• Himne a Santa Cecília de Benjamin Britten,
• Piena sorgeva la luna d’Ildebrando Pizzetti,
• In memoriam d’Ayis Ioannides,
• Parts de la Missa de Frank Martin,
• Biegga Luohte de Jan Sandström,
• Suite de Lorca, op. 72 d’Einojuhanni Rautavaara,
• Lux aurumque d’Eric Whitacre,
• Till Österland, cançó tradicional sueca harmonitzada per Häkan 

Parkman, i
• I himmelen, cançó tradicional sueca adaptada per Karin 

Rehnqvist.

A Ayia Napa, sobre les restes d'un vaixell antic

La segona part de la sessió va ser dirigida per Ayis Ioannides. 
Juntament amb la Jove Orquestra de Xipre, el Cor va treballar la 
Novena  Simfonia  de  Beethoven  i  tots  junts  van  oferir  tres 
concerts més: un a l’antic amfiteatre de Limassol i dos al Teatre 
Stravolos de Nicòsia, dins dels actes de la presidència xipriota de 
la Unió Europea.

En aquesta ocasió formaven el cor 62 joves, d’entre disset i vint-i-
sis anys, que provenien d’Alemanya, Austràlia, Àustria, el Canadà, 
Catalunya,  Croàcia,  Egipte,  Eslovàquia,  Eslovènia,  Espanya,  els 
Estats  Units,  Estònia,  Finlàndia,  França,  Ghana,  Guatemala, 
Holanda,  Hongria,  Indonèsia,  Itàlia,  el  Japó,  Letònia,  Lituània, 
Malàisia, el País Basc, el Perú, el Regne Unit, Sèrbia, Sud-àfrica, 
Suècia, Suïssa, Taiwan, l’Uruguai, Veneçuela i Xipre. Entre ells cal 
comptar la catalana Mercè Bruguera i el mallorquí Joan Miquel 
Muñoz, que havien estat preseleccionats per la FCEC.
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La  Mercè,  de  disset  anys,  era  la  cantaire  més  jove,  i  es  va 
presentar a la selecció per indicació d’Òscar Boada, director del 
Cor Vivaldi. En Joan Miquel és membre del Cor Universitari de les 
Illes Balears i del Cor Jove dels Països Catalans. Al Festival Europa 
Cantat d’Utrecht va ser on va tenir notícia de l’existència del Cor 
Mundial Jove, i aquest any va ser un company del Cor Jove qui el 
va animar a presentar-s’hi.

A Ayia Napa, la Mercè, amb vestit granat, a la primera fila

El dia 2 d’octubre passat, l’Albert Torrens, de Catalunya Música, 
va fer una entrevista als dos seleccionats i a Montserrat Cadevall, 
presidenta de la FCEC, dins el programa Notes de clàssica. Us en 
presentem un resum:

La  Montserrat  Cadevall  va  explicar  que  “les  entitats  que 
pertanyen a la Federació Internacional per a la Música Coral fan 
una prova als candidats del seu país i envien els enregistraments 

seleccionats al Cor Mundial, que en fa la selecció definitiva”.

En Joan Miquel va dir: “La Mercè i jo ens vam posar en contacte 
per anar-hi junts en algun vol econòmic. El resultat va ser que 
ella  havia de fer  tres escales i  jo  quatre.  Ens vam conèixer  a 
l’aeroport del Prat quan jo hi vaig arribar des de Palma”.

“Ens  van  portar  a  Pedoulas  amb  autocar:  dues  hores  de 
carretera. Assajàvem vuit  hores diàries en una escola, pujant i 
baixant per la muntanya”, va dir la Mercè, que també va explicar 
com van anar els assajos amb Cecilia Rydinger Alin: “El repertori 
era nou per a nosaltres. Apreciàvem molt la directora, que ho 
tenia tot molt clar i molt planificat i ens ho feia tot tan fàcil que 
semblava que érem part  d’ella  mateixa.  Quan vam acabar  els 
assajos amb ella, li vam dedicar una cançó. Va ser un moment 
molt emotiu”, va dir la Mercè.

A Paphos, en Joan Miquel, primer de l'esquerra
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Pel  que  fa  als  assajos  de  la  segona  part,  en  Joan  Miquel  va 
explicar: “Jo estava espantat de pensar que si havíem d’assajar la 
Novena  vuit  hores  diàries,  no  sobreviuríem,  però  com que  la 
majoria dels cantaires la coneixíem i sonava molt bé, els assajos 
van ser de dues hores diàries. És la vegada que he gaudit més 
cantant la Novena”.

L’Albert Torrens, l’entrevistador, els va preguntar com va ser el 
comiat, i la Mercè respongué:

“Dolorós, trist,  perquè ets conscient que no serà fàcil  tornar a 
veure aquesta gent que has conegut. El cor és l’únic lloc on ens 
podem trobar”.

La Montserrat Cadevall hi afegí que “quan va començar el Cor 

Mundial Jove es feia una trobada a l’estiu i una altra a l’hivern, i 
ara només es fa la de l’estiu. En principi, els seleccionats ho són 
per  dos anys,  però abans de convocar-los,  el  jurat  escolta els 
enregistraments de cada veu i tria les que més s’adiuen amb la 
música  que  tenen  previst  de  programar.  El  Cor  Mundial  Jove 
també ha fet  algunes  intervencions  extraordinàries,  com la  de 
l’any passat durant la cerimònia de lliurament dels premis Nobel”.

Pot ser que la Mercè i en Joan Miquel siguin seleccionats de nou i 
es tornin a trobar amb els seus amics d’arreu del món, i pot ser 
que no. Ho sabrem quan arribi el moment.

Volem felicitar-los efusivament i ens alegrem que hagi estat una 
experiència tan interessant.

Assaig al teatre de 
Paphos
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Lliurament  dels  primers  Premis 
d’Educació Musical 
El  dia  28 de desembre del  2012 tingué lloc  el  lliurament  dels 
primers Premis d’Educació Musical, que es va celebrar al Museu 
de Catalunya dels Joguets de Figueres.

Obrí l'acte la presidenta de l’Associació d'Ensenyants de Música de 
Catalunya  (AEMCAT),  Anna  Farrés  i  Llobet,  que  en  la  seva 
al·locució va justificar la creació d'aquests guardons dient que, tot 
commemorant  el  desè  aniversari  de  la  creació  de  l'AEMCAT, 
havien cregut convenient d’instaurar l'adjudicació cada dos anys 
de dos premis: a) el premi individual, i b) el premi a un projecte 
musical. En acabat, va donar la paraula al presentador, el qual va 
glossar la personalitat dels guardonats.

En primer lloc va esmentar el pedagog musical Constantí Sotelo, 
un històric en la seva especialitat. Cal remarcar la feina que va 
dur a terme entre els anys 1978 i 1985, quan, essent president 
de la Junta de Catalunya de Professors de Música d'Instituts, es 
va aconseguir l’homologació a escala estatal dels títols superiors 
de conservatori  als  de llicenciat.  Amb aquesta convalidació,  es 
pogueren  convocar  les  primeres  oposicions  de  professors  de 
música  d'institut  i,  posteriorment,  s'instaurà  la  figura  de 
l'especialista de música a primària. 

També cal dir que Constantí Sotelo ha col·laborat sempre en els 
afers  pedagogicomusicals:  va  crear  les  Trobades  de  Corals  de 
Secundària,  col·labora en les Trobades de Corals de Primària i 
també ha compost els himnes d'ambdues iniciatives.

El premi al projecte musical ha estat adjudicat a les professores 
de música de primària de Manlleu. Aquest grup de professionals 
ha sabut cohesionar tota la ciutat de Manlleu amb l’organització 
d’una diada festiva i musical amb motiu de la inauguració de la 
plaça principal de la localitat.

L'acte continuà amb el lliurament dels premis (consistents en una 
litografia  numerada,  obra  d'un  pintor  de  Figueres),  amb  les 
paraules d’agraïment dels guardonats i  amb un breu concert a 
càrrec  d‘alumnes  de  batxillerat,  que  interpretaren  obres  per  a 
veu, guitarra i arpa.

L'acte es va acabar amb unes paraules de l’alcalde de Manlleu i 
amb la  salutació  i  el  comiat  de Josep M.  Godoy,  fundador  de 
l'AEMCAT i  actualment conseller de Cultura de l'Ajuntament de 
Figueres,  el  qual  ostentava la  representació  de l'alcalde,  Santi 
Vila.

El  món  musical  i  coral  de  Catalunya  dóna  l’enhorabona  més 
cordial  tant  a les professores de Manlleu,  autores del  projecte 
premiat,  com a  Constantí  Sotelo,  professor  jubilat  de  música, 
director de la Coral Canticorum de Barcelona i coordinador de les 
Trobades de Corals d'Ensenyament Secundari de Catalunya.
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El  pessebre de Pau 
Casals
Els  dies  13  i  16  de  desembre  del 
2012,  el  programa  “Guia 
d’orquestra”,  que  emet 
setmanalment  Catalunya  Música, 
presentat per  Raimon Colomer amb 
Víctor Solé com a convidat i autor del 
guió,  va  versar  sobre  l’oratori  El 
pessebre  de  Pau  Casals.  Atesa  la 
importància  de  l’obra,  l'interès  dels 
comentaris  i  el  fet  que  corals  i 
cantaires  de  la  FCEC  l’hem 
interpretada en diverses ocasions, us 
n’oferim  l’enllaç  per  si  el  voleu 
escoltar.

Com és costum en aquest programa, 
Víctor Solé fa una anàlisi  minuciosa 
de  l’extensa  obra  i  n’assenyala  les 
principals característiques, una de les 
quals,  que  val  la  pena  d’esmentar 
perquè  és  curiosa,  és  l’ús  per  part 
del mestre Casals de la denominada 
“nota  catalana”,  que  és  com  una 
mena de signatura que diu: "Aquesta 
música és catalana", i que correspon 
al 7è grau rebaixat del mode major.

Aquest és l’hipervincle:

http://www.catradio.cat/audio/68
8005/Guia-dorquestra El Pessebre de Pau Casals a la Sagrada Família
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Rafael Subirachs
Un  dia  d’hivern  a  Sant  Feliu  de  Guíxols.  Hi  anem en  Jaume 
Gavaldà  i  jo  mateixa,  per  entrevistar  Rafael  Subirachs,  
compositor, cantant i pianista.

Ens asseiem en un banc del seu jardí, tot gaudint d’un bon solet  
d’hivern i de mar, i ens posem a parlar. De la conversa, en surt  
tot el que segueix.

El  teu  pare  era  un  músic  de  prestigi.  Va  ser  aquesta 
circumstància el factor que et va portar a fer música?

Bé, jo sóc el quart de cinc germans i l’únic que es dedica a la 
música.  Tots  cinc  vam  començar  de  menuts  a  fer  música  a 
l’escola de l’Orfeó Vigatà, que funcionava als migdies: sortint de 
col·legi hi anàvem i ens hi passàvem mitja horeta, fèiem solfeig i 
jugàvem.  Érem  una  quinzena  d’infants.  A  banda  d’això, 
naturalment, a casa es respirava música.

I com va ser que els teus pares et van enviar a l’Escolania 
de Montserrat?

Jo mostrava inclinació per la música; a casa érem colla i gairebé 
no hi cabíem. De manera que els pares van decidir portar-m’hi. 
Així  va  començar  la  meva  formació,  que  seria  definitiva.  No 
m’agradava  estudiar:  només  volia  fer  música.  El  pare  Ireneu 
Segarra em va acollir i em va preparar per fer de solista; li devia 
agradar la meva veu i era fill de músic, un fet important per a ell. 
Em feia passar llargues estones al pis de música. Amb en Xavier 
Salietti i en Salvador Mas –ells havien estat escollits per a tocar 
l’orgue i jo per a cantar–, tots tres fèiem una immersió musical 
intensa.  Val  a  dir  que  ells  eren  bons  estudiants,  també  de 
batxillerat, mentre que jo era una calamitat. No m’interessava. I 
és que ja havia descobert allò que volia fer de gran. No sé si va 
ser bo o dolent, però va ser així. Vaig ser-hi del 1958 al 1961; no 
va ser una llarga estada, però va ser intensa. Vaig participar en

Al jardí, un dia d'hivern assolellat

uns pocs però significatius enregistraments en qualitat de solista. 
Nous cants litúrgics en llengua vernacla, seguint les indicacions 
del  Concili  Vaticà II,  i  un enregistrament de l’Stabat  Mater  de 
Giovanni Battista Pergolesi, el primer que se’n feia a l’Estat: una 
versió  amb  l’Orquestra  de  Càmera  de  Barcelona  editada  l’any 
1960 per Alhambra-Columbia. També vaig fer el paper principal 
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d’una  òpera,  Josep  a  Egipte,  d’Étienne  Méhul,  probablement 
l’única que va poder muntar el pare Ireneu en tot el seu dilatat 
període com a director de l’Escolania. Això era en temps de l’abat 
Escarré.

El pas per Montserrat us ha marcat a tots els que hi vau 
ser, és així?

És una escola que remunta el segle XIV. Per força havia d’influir 
en la nostra formació. Al meu temps ens hi estàvem tot l’any i 
només en sortíem una setmana, a l’estiu. A banda del batxillerat, 
fèiem un assaig diari i en el decurs del dia cantàvem en diferents 
episodis  a la  basílica:  missa  matinal,  salve del  migdia,  rosari  i 
vespres, a les quals ens incorporàvem al final per cantar una altra 
salve alternada, gregoriana i polifònica, i, al final, un motet cada 
dia,  tots diferents.  Els  diumenges,  a més a més,  participàvem 
cantant Kyries, Glòries, Credos, Sanctus i Agnus Dei a la missa 
conventual,  a  més  de  la  comunió  i  de  l’ofertori.  Entre  salves, 
avemaries,  motets,  misses  i  cançons  harmonitzades, 
probablement teníem en repertori una desena de mitjana de cada 
modalitat, per fer-vos-en una idea. També fèiem una hora diària 
d’instrument  i  preparàvem obres  del  gran  repertori,  oratoris  i 
cantates, per a les grans ocasions. Calculo que els antics escolans 
que  continuem dedicant-nos  a  la  música  som un  percentatge 
elevat i, en general, crec que podem dir que el nostre pas per 
Montserrat el recordem d’una manera entranyable. 

I quan vas tornar a Vic,  la teva ciutat nadiua, com vas 
continuar amb la música?

Encara  no  sabia  si  volia  ser  cantant,  instrumentista,  director 
d’orquestra  o  compositor.  Hauria  pogut  optar  per  qualsevol 
d’aquestes  modalitats.  M’obstinava  a  no  voler  fer  res  més. 
Accidentalment, vaig anar a parar a Els Setze Jutges. Però havien 
de  passar  uns  pocs  anys  encara.  A  Vic,  la  meva  mestra  de 
música, l’única, va ser l’organista Angelina Puigdellívol, deixebla i 
amiga  de  la  insigne  organista  Montserrat  Torrent;  ajudava  el 

nostre pare a l’Acadèmia de Música de Santa Cecília de Vic, filial 
del Conservatori del Liceu de Barcelona. Va tenir cura del meu 
aprenentatge. Amb el pare vaig cursar-hi harmonia i practicàvem 
música  de  cambra,  duets  de  cant  i  piano  i  anàlisi  musical,  i 
interpretàvem  obres  per  a  piano  a  quatre  mans.  No  era  un 
ensenyament reglat,  sinó espontani,  l’únic  que podia valer-me, 
alhora  indisciplinat  i  amatent  com  era.  El  pare  era  un  músic 
d’instint  també  ràpid.  Tenia  molt  de  caràcter.  I  jo  no  em 
mossegava la llengua. Ens enteníem a la nostra manera.

Has dit que a l’Escolania apreníeu un instrument. Quin era 
el teu?

De fet, em sentia més cantant que res. Vaig estudiar també violí i 
piano. El violí no l’he tocat a penes en públic, el piano sí: hi he 
donat  concerts.  Ambdós,  però,  els  necessito  per  a  tenir 
engreixada l’eina de la creació.

Vas pertànyer a Els Setze Jutges, oi? Quin record en tens? 
Com ha influït aquest fet en la teva carrera?

Vaig estar entre els darrers. Ens deien, junt amb en Llach i la 
Maria  del  Mar,  “els  novíssims”.  El  grup  no  tenia  una  intenció 
musical, sinó sociocultural i política. Jo era una rara avis: tenia 
coneixements musicals i sabia que volia fer música. Va ser un fet 
accidental però que em va marcar. Em va obrir un món més real i 
divers que el que ens ensenyaven a les escoles. M’ha condicionat 
durant trenta llargs anys, d’abans i després de la transició. Ara 
puc anar d’una banda a una altra i formular el meu pensament 
musical  gràcies  a  l’experiència  viscuda  a  primera  línia  de  la 
professió de ben d’hora.

Quan vas començar a compondre?

A  Montserrat,  sense  saber  què  era  compondre.  Què  feia? 
Rebentava pianos amb improvisacions. Els feia sonar tan fort que 
algunes vegades els  monjos  em venien  a  reprendre,  m’havien 
agafat  in  fraganti.  Però així  que se’n tornaven hi  tornava; era 
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irreprimible, m’imbuïa de ressonàncies, em meravellaven i sortien 
dels meus dits. 

Això era els diumenges, abans de la salve del migdia, en què els 
escolans que no rebíem la visita dels  pares gaudíem de plena 
llibertat  per  a  moure’ns  pel  pis  de  música.  Aquelles  primeres 
aventures musicals m’anaven marcant un camí que prenia formes 
diverses, més inclinades a la pura experimentació de sons que a 
la tècnica interpretativa historicista, que també en feia imitant els 
clàssics, a la manera de Mozart, de Bach, de Beethoven..., però 
també de Debussy o d’Arthur Honegger, sobretot d’aquest darrer, 
del  qual  havíem  cantat  algun  fragment  del  seu  oratori  El  rei 
David.  Devia  influir-hi  el  fet  que  al  pare  li  agradaven Fauré  i 
Ravel, tant com Brahms, i sovint en tocava obres per a piano. La 
música  d’aquests  compositors  esmentats,  la  seva  pròpia  i  la 
d’altres formaven el món sonor de la nostra llar. I jo les imitava a 
la meva manera.

Més endavant, vaig agafar la guitarra i componia cançons amb 
l’estil que imperava llavors. Bé; ho feia amb el violí, que el tocava 
com si fos una guitarra: acords amb les quatre cordes; fins que el 
pare va anar a veure el seu amic el luthier Ramon Pintó, de Casa 
Parramon del carrer del Carme de Barcelona, i li va comprar una 
guitarra. Alguns que m’escoltaven alguna vegada em deien que la 
tocava  com si  fos  un  orgue  o  una  orquestra.  Contra  el  meu 
propòsit,  semblava un compositor  i  jo  no ho volia.  Era revolta 
d’adolescent: volia ser jo mateix i matar el pare. Fumava perquè 
la veu se’m tornés aspra, per no assemblar-me al gran baríton 
alemany Dietrich Fischer-Dieskau, que admirava però del qual em 
volia diferenciar. Volia assemblar-me a Raimon, a Jacques Brel i a 
altres grans cantants de la música popular. 

Vaig començar a lligar caps força malament. El piano i els aires 
moderns  que  se  m’obrien  amb  Els  Setze  Jutges,  la  meva 
ignorància jazzística i la del teatre de cabaret musical i literari, 
poc conegut entre nosaltres, però que començava a treure el cap, 

Contundent...
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em van portar per pura intuïció al món de l’art dramàtic i a una 
nova  manera  de  concebre  les  meves  futures  obres  musicals. 
Aquells coneixements estaven a l’aire.  Una cultura progressista 
s’anava imposant en els cercles on em movia: Kurt Weill i Bertolt 
Brecht,  Mikis  Theodorakis  amb  el  seu  Zorba,  el  grec,  de 
Kazantzakis i Kakoyannis i, sobretot, l’oratori Canto general, sobre 
l’obra  en  poesia  de  Pablo  Neruda,  marcaven uns  cims.  El  fet 
d’estar en contacte amb conspicus agitadors culturals tals com 
Maria-Aurèlia Capmany, Josep-Anton Codina, Jaume Alcober, Jordi 
Sarsanedes,  Emili  Teixidor,  Fabià  Puigserver  i  Ricard  Salvat, 
encara que amb severes limitacions musicals, hi ajudava. Eren els 
temps de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual i  de la Cúpula del 
Coliseum,  abans  de  formar-se  el  Teatre  Lliure  i  l’Institut  del 
Teatre. Amb la meva curta experiència de compositor hi aportava 
petites peces musicals per als seus muntatges teatrals. Això va 
influir  en la meva carrera. La gran música encara era lluny. El 
compositor anava a la perduda però ja feia camí. L’any 1968 vaig 
escriure  per  a  cant  i  guitarra  un  primer  cicle  de  cançons  de 
cabaret destinades a ser cantades per un actor de teatre, Toni 
Moreno, que me l’havia encarregat; es titularia Exeunt personae i 
era  sobre  poesies  de  Gabriel  Ferrater;  vaig  tenir  ocasió  de 
mostrar-les al poeta i ell em va oferir una entusiasta dissertació 
sobre una obra de Josep Carner, Nabí,  que ha acabat formant 
part del meu opus operístic. Però anem a pams. Aquell actor mai 
no va arribar a cantar-lo, el cicle. Anys després es va muntar al 
teatre de l’Orfeó de Sants  un homenatge a Gabriel  Ferrater  –
organitzat  per  Fabià  Puigserver  i  Lluís  Pascual,  entre  d’altres, 
principals propulsors del futur Teatre Lliure–, amb el títol de A 
l’inrevés, on vaig interpretar per primera vegada aquell cicle, ara 
transcrit  per a veu i piano. L’any 1974, un o dos abans, havia 
compost  Cinc  esgrafiats  a  la  mateixa  paret,  les  primeres  cinc 
poesies de Miquel  Martí  i  Pol  escrites després de declarar-se-li 
l’esclerosi  múltiple  i  d’haver-se  passat  dos  anys  immòbil  al  llit 
sense haver pogut escriure un mot. En Jordi Sarrate, aleshores 

editor seu, un mes després d’haver-los escrit me’ls féu arribar, en 
còpies al carbó; en Miquel els signava al setembre, els Esgrafiats, 
i  jo  vaig compondre’n  la  música  en una setmana,  a l’octubre. 
Aquestes dues obres, de Gabriel i de Miquel, considero que són 
les  meves  primeres  obres  de compositor.  Podem datar  a  l’any 
1974 el naixement del compositor. Un any després moria Franco. 
Paral·lelament,  jo  havia començat  a cantar,  de feia  dos o tres 
anys,  cançons  populars  amb  la  guitarra,  i  entre  d’altres, 
Catalunya, comtat gran, el romanç que donaria origen a l’himne 
nacional  de  Catalunya.  El  cantant  i  el  compositor  cohabitaven 
sovint amb força tensió. Com veus, els meus començaments van 
ser difusos i complexos. Em dominava l’anarquia, estava saturat 
d’informació. Vaig ser autodidacte, no hi havia altre remei.

Tot i això, no trigaria gaire a connectar amb els corrents musicals 
de l’avantguarda radical de Barcelona: amb Josep Maria Mestres 
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Quadreny i Josep Soler, amb Joan Guinjoan i Gabriel Brncic. Al 
mateix temps, a poc a poc, el compositor anava evolucionant cap 
a la gran poesia, l’obra dels grans poetes catalans que es lligaven 
clandestinament a la generació truncada per la guerra incivil i la 
postguerra; a més de Gabriel i de Miquel, Josep Palau i Fabre, 
Jordi Sarsanedes, Agustí Bartra, Blai Bonet, Segimon Serrallonga, 
Antoni Pous, Lluís Solà i Sala, Miquel Bauçà..., els quals, llevat de 
Bartra, vaig conèixer personalment i dels quals vaig rebre la més 
alta  consideració  i  estima;  em  van  dedicar  consells  i  vaig 
compartir-hi taula i experiències per a mi altament gratificants, 
jove com era.

També vas fer teatre?

Sí.  A part d’aquesta relació que t’he fet,  vaig ajudar a formar 
grups: Vermell x Quatre a Centelles i La Gàbia a Vic. En alguna 
ocasió hi feia d’actor, tot i que la meva missió era fer de músic 
acompanyant. La música tenia molta importància en els nostres 
muntatges. Els músics tenim una certa facilitat per a fer d’actors; 
estem acostumats a interpretar allegros, moderatos, rèquiems i 
divertiments... Tenim facilitat per a fer de còmics.

Com veus el panorama musical al nostre país? Es treballa 
prou per la música?

Uff!  Tenim  no  una,  sinó  unes  quantes  crisis.  Una  d’ordre 
professional: poca feina remunerada. Només cal fer un cop d’ull a 
la plantilla de músics de les dues principals orquestres del país. 
Una  altra  és  la  de  creadors;  si  bé  som un nodrit  nombre  de 
compositors,  cap  de  nosaltres  s’hi  guanya  la  vida.  La  llei  de 
mecenatge,  exclusiva  de  l’Estat,  ens  ho  priva.  A  més, 
tradicionalment la música i Catalunya no casen del tot bé. Això 
limita  l’obra  en  el  seu  conjunt,  vist  com  un  valor  nacional. 
Compondre és un afer enormement complex; exigeix esmerçar-hi 
temps, una gran dedicació. Una altra crisi  és la de referències 
musicals:  l’enorme  confusió  de  músiques  amb  què  la 
mercadotècnia ens empastifa, per bé que hi ha una part positiva 

en la globalització amb l’arribada de músiques d’altres latituds i 
cultures.  Podem  comparar  la  mercadotècnia  amb  la  cuina 
d’afartapobres. Més d’un és al cementiri per haver menjat amb 
disbauxa, molt i malament. Doncs bé, en música passa una cosa 
semblant: més d’un hi és per haver consumit músiques que li han 
trastornat el cervell i l’ànima. Però no en parlem. El cas Arena de 
Madrid  és  paradigmàtic.  Els  morts  violents  a  la  porta  de  les 
discoteques, que de tant en tant llegim als diaris, responen a uns 
estats  de  la  música.  Són signes  actuals  que  hem de  tenir  en 
compte. Hi ha una part tràgica en la vida musical. Tot sembla tan 
innocent...!  Com  a  conseqüència  de  l’abandó  i  de  la 
sobreexplotació  paradoxal,  els  músics  de  formació  acadèmica 
s’aïllen i la societat s’allunya d’ells. La sensibilitat i el llenguatge 
se’n  ressenten.  Tots  ens  sentim  impotents  davant  el  medi 
imperant.  L’escola  elemental  també  se’n  ressent.  Els  infants 
reprodueixen els vicis i els prejudicis dels grans, i encara que se’ls 
vulgui instruir, es perden en aquest maremàgnum. 

No disposem d’una base política que ens preservi de prendre mal. 
D’uns  anys  ençà  anem  a  remolc  d’unes  influències  que  no 
aporten  cap  benefici  al  comú.  La  societat  actual  treballa  amb 
l’objectiu de trobar-hi solucions i, per tal d’ajudar-se a sortir de 
l’atzucac  en  què  s’havia  ficat  durant  els  anys  de  la 
superabundància, comença a ocupar-se’n. I n’aprèn de pressa. 

Quines solucions hi veus?

Som  demòcrates.  Escollim  els  nostres  governs.  En  aquests 
moments, l’administració pública hauria de posar-hi els recursos 
que  la  societat  li  reclama.  Però  no  es  pot  fer  a  la  babalà. 
Coincideixo  amb  l’opinió  que  defensen  els  economistes 
keynesians:  el  Nobel  d’economia  Paul  Krugman,  per  exemple. 
S’ha  de  pensar  en  el  bé  públic  i  en  l’equilibri  dels  drets 
individuals. No podem deixar la nostra vida a mans del mercat, 
tot i necessitar-lo. Ens trobem a les portes d’un nou pacte social. 
En música,  hem de pensar  també en el  bé comú, en el  valor 
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afegit  que  podem aportar,  en  la  creació  de  riquesa  i  llocs  de 
treball,  la  renovació,  regeneració  i  rehabilitació  del  repertori 
musical, etcètera, i preguntar-nos seriosament si podem fer-ho o 
no. Si ens quedem només amb la part esquifida de les nostres 
batalletes, no fem res de bo. No podem lluitar, ras i curt, per la 
nostra  barraqueta  i  prou.  No  és  això  el  que  ambicionem,  oi? 
Volem  servir  per  a  alguna  cosa  més.  Ho  dic  jo  que  sóc  un 
compositor de poca estrena i que no s’hi guanya gaire la vida. 
Però això no m’impedeix de dir-ho encara que corri el risc que no 
m’escolti ningú.

El model de societat musical culta que perseguim demana que 
fem una  reflexió  en  tots  els  ordres  de  la  nostra  participació. 
Altrament no aconseguirem res. No es pot fer sense ambició ni 
sense mitjans ni sense el suport de la societat i de les institucions 
polítiques i públiques. Si no es prepara aquest camí, es farà difícil 
fer camí. El músic no pot esperar més: tal com està la situació, 
l’administració  ha  de  liderar  l’esforç  de  la  remuntada,  no  pas 
dirigir-la amb objectius partidistes com ha fet fins ara. No sé fins 
quan ha de durar el seu lideratge. Si un directiu no s’hi veu amb 
cor, que deixi pas a un altre. No és qüestió de fer front únicament 
a  uns  objectius  estratègics  puntuals,  el  MACBA,  el  MNAC,  el 
Liceu,  el  Palau  de  la  Música,  el  conjunt  del  patrimoni 
arquitectònic, etcètera; és tot el sistema en el seu conjunt que 
falla, tot l’aparell de cultura i de poble. 

Què en penses, del món coral?

El cant coral fa molt bon servei, fa una tasca social insubstituïble. 
La  música  coral  la  pot  practicar  molta  gent,  i  per  a  moltes 
persones és la principal via d’aproximació a la música. Moltes hi 
troben  refugi  i  companyia.  I  això  també  ajuda.  Ara  bé,  tot 
cantaire ha de saber i ser conscient que ell també ha d’aportar 
alguna  cosa  a  canvi.  Si  no,  no  hi  ha  intercanvi.  Algú  hi  perd 
innecessàriament.  La  música  és  generosa  amb  el  corista  i  el 
corista ha de ser-ho amb la música: anar a l’assaig en les millors 

condicions, treballar la veu, si cal pel seu compte, si no hi ha més 
remei; dedicar un temps a l’estudi de les obres fora de les hores 
d’assaig, etcètera. Només així es millora el nivell del cor. I una 
bona  direcció.  Sovint  falta  aquesta  predisposició,  aquesta 
generositat. Quan un cantaire no assisteix a l’assaig, per desídia o 
per flaquesa, fa una mala passada al grup. Tots anem cansats 
sovint, passem fred i calor i sofrim inclemències. Però no per això 
claudiquem. Claudicant ens empobrim i acabem pujant al cel... de 
les lloques.

Hi ha un tipus de cantaire que a mi m’agrada molt, que és molt 
bo,  que  té  molt  bona  veu.  Aguanta  la  corda  i  el  cor.  Perquè 
continuï timbrant-los cal que se senti valorat pels altres cantaires. 
L’enveja, que de vegades apareix, traeix el grup, i aquest en surt 
perjudicat.  S’ha  de  tenir  en  compte que la  brillantor  d’un  cor 
depèn de com administra els seus sentiments. Cadascú té la veu 
que té i cadascú l’ha de treballar. Vaig conèixer un excorista amb 
una veu magnífica, potent i clara, de les millors que he sentit, no 
exagero. Calia adaptar la seva veu a un cor i fer-ho amb compte, 
però la direcció no va saber-ho fer i el va fer donar-se de baixa. 
Va ser una pena. Estic segur que més d’un pot explicar coses 
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semblants. Hem d’evitar-ho. Tinc per costum, quan sento la veu 
bona d’un cambrer, per exemple, o d’un contertulià ocasional, de 
demanar-li si canta o si ha pensat de cantar en un cor.

Quina actitud haurien de tenir els cantaires quan canten?

La  naturalitat,  però  coordinada,  la  qual  cosa  vol  dir  una 
naturalitat condicionada. Bé, no és tan difícil com sembla. Sembla 
contradictori  però  no  ho  és.  S’ha  d’acceptar  una  convenció. 
L’espontaneïtat  no  és  aconsellable.  La  individualitat  cedeix 
presència al grup. Per a això hi ha una mesura que cada grup ha 
de  cercar:  la  vestimenta,  l’actitud  corporal,  l’expressió  facial, 
l’articulació dels fonemes, el sentit del text, etcètera; tot això, fet 
en una anàlisi prèvia i practicada durant l’assaig fins que surt, és 
tan important o més que el simple fet d’afinar. Abans sortirà el so 
amb aquesta actitud que amb la batalla de l’afinació. Estic segur 
que el cant arriba abans al so físic i a l’actitud que a la batalla per 
l’afinació. L’educació dels sentits aparellats a l’afinació és un pas 
posterior.  Aquest  principi  sovint  no  es  té  present  i  el  corista 
adopta un posat encarcarat i una fixació mental no recomanable 
que li produeix un cert trastorn d’ineptitud. Es desanima i plega. 
L’afinació s’incorpora després amb el sentit de l’oïda i no pas a 
l’inrevés, com s’acostuma a creure. No em facis dir per què. És 
així, d’animal, el cant. Cal adaptar els assajos. Penso que s’hauria 
de fer una gran feina en aquest sentit. I, pel que veig, encara no 
es fa. Alguns cors de més nivell canten com escolans; tampoc no 
és recomanable l’afectació infantívola o una falsa modèstia en els 
adults. En general, les dones són més madures en el cant. Les 
grans  veus  d’home  pertanyen  sovint  a  cantaires  que  en  van 
sobrats  i  per  això  mateix  sovint  són  insolidaris  amb  el  grup, 
probablement com una forma de mostrar la seva insatisfacció i un 
cert menyspreu envers les altres veus. És una suposició.

En resum, en un aspecte moral hem de musicalitzar l’actitud, el 
gest,  la  paraula,  el  compromís  i  tot  allò  que  corporalment  i 
corporativament intervé en el cant coral. S’han de desenvolupar 

certs  mecanismes  de  resposta  i  de  superació  avui  silenciats. 
Quant a la interpretació, en l’aspecte tècnic és diferent l’actitud 
individual  i  col·lectiva  que  adoptarem  en  un  adagio  o  en  un 
allegro, o també la veu més clara o més fosca segons el drama 
que interpretem, etcètera, i ja no dic res de la concurrència o 
convocatòria de fonemes. Tot hi  intervé: els  ulls,  la mirada, la 
presència,  l’oïda,  el  volum sonor,  la  justesa  de les  consonants 
explosives,  nasals,  l’espai  de  temps  que  ocupen  i  el  moment 
precís en què s’emeten... Crec que són deutes pendents del cant 
coral, probablement no tan sols de Catalunya. 

Com creus que es pot introduir els infants en la música 
perquè la coneguin i en gaudeixin?

La mare ha de fer escoltar música al nonat que porta. És una 
activitat agradable i relaxant. Preferentment, música tranquil·la: 
Bach, Vivaldi... I als nens, de menuts, anar-los conduint, sense 
forçar-los, a familiaritzar-se amb la música. És bo que vegin els 
pares escoltant música, reclamant, en un pacte familiar, un silenci 
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de qualitat a estones. En dues ocasions de la meva vida recent he 
tingut l’immens plaer de tocar el piano per a un nadó de poques 
setmanes, i després al cap de mig any. Dues sessions breus però 
molt contingudes: un fragment per a piano. Fa trenta anys tenia 
una  prenyada  al  cor.  Quan  va  infantar  vam  haver  de  fer  un 
concert  a  Lleida  i  ens  hi  va  acompanyar  amb  la  seva  filleta, 
nascuda de pocs dies. De gran, aquesta noia fou una gran amant 
de la música i ella mateixa cantava en cors. Sabia llegir música i 
cada any participava en l’edició d’El Messies de Händel que se 
celebrava i se celebra al Palau de la Música pels volts de Nadal. 
Era una noia enormement interessant, la Fiona; tothom que la 
coneixia se l’estimava. 

Sense  música  no  hi  ha  vida  ni  ment.  Són  pocs  els  recursos 
emocionals  que  ens  queden  per  a  fer  front  als  problemes 
quotidians, per a recuperar forces i reconstituir-nos. I pel que fa 
al cant, quan els infants n’aprenen se sensibilitzen i se socialitzen, 
i, en general, el seu creixement emocional i la seva expressió oral 
són  més  satisfactoris  que  els  dels  altres  nens  que  no  l’han 
practicat. 

Un altre aspecte important de l’infant, sobretot els nois, és la vida 
efímera i potent del puer cantor. Dic “potent” intencionadament, 
perquè aquella etapa dóna molt de si: és curta però plena, ho sé 
per experiència. No puc dir el mateix de les noies d’edat d’infants 
perquè no les conec. Òscar Boada, director del Cor Vivaldi,  en 
podrà parlar; jo no. De menut, el pare Ireneu aconseguia fer-me 
enfilar,  amb  exercicis  convenients,  al  do  agut  sense  gaires 
problemes, i podia treure una veu que inundava la basílica amb 
un sol agut. No és poca cosa, això que dic. No s’ha de tenir por 
de la veu dels infants. S’ha de treballar amb coneixement, però 
evitant la inhibició i el temor. Aquests, la inhibició i el temor, han 
estat,  per  a  mi,  els  principals  obstacles  que  han  hagut  de 
suportar  molts  músics  en  l’etapa  d’estudiants,  i  molts  no  han 
aconseguit superar-los. S’han quedat pel camí, o no canten o no 

s’expressen  amb  naturalitat.  Potser  és  un  problema  que  va 
associat  al  sacerdoci.  Molts  mestres  eren  preveres.  I  aquest 
mestratge, per a bé i per a mal, ha influït molt en la música a 
Catalunya.

També ets  compositor  de  cançons,  has  posat  música  a 
poetes catalans i has escrit òperes.  Com valores tota la 
teva obra?

Sóc un músic honest. Les coses que no m’agraden les estripo, 
però  n’he  estripat  poques.  Quan  no  sabia  escriure  prou  bé 
conservava l’esborrany per un instint de conservació, sense cap 
ambició. Conservar era una manera de pregar per tal que alguna 
força  superior  m’ajudés  a  completar-me;  és  una  manera  de 
veure’m abans i després d’aprendre’n. En general, m’agraden les 
obres que tinc; si no, les hauria cremat.

Pel que fa a la cançó, he treballat a fons textos de poetes: Joan 
Salvat-Papasseit, Miquel Martí i Pol, Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli, 
Carles Riba, Jacint Verdaguer, Josep Carner; parlo de memòria, 
en aquest ordre. 

Tinc obres soltes d’altres poetes i fins i tot de meves. Tot això 
dóna una idea de com ha estat el meu aprenentage. Dono una 
gran importància a la forma del poema, a la seva musicalitat, al 
ritme, als fonemes escollits pel poeta. No podem perdre de vista 
que la tria dels mots i la disposició de la forma tenen el valor en 
ells mateixos i expressen la voluntat del poeta. Es fa necessitat 
forma i contingut. Tot és u. L’obra no és arbitrària en absolut. Un 
mal poeta, un pamfletaire o un exhibicionista, pot escollir mots 
fins i tot a l’atzar si l’objectiu és donar carnassa al públic o dir-li 
només allò que vol sentir. Saciar-se de vanitat i exhibir-se és el 
mateix. Cantants que se serveixen de la poesia com un recurs 
d’autorepresentació en una espècie d’apropiació del paper i de la 
vida del poeta. Hi ha de tot. També passa en la música clàssica.
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Però tu també has musicat textos d’aquests poetes...

I  és  un  goig  haver-ho  fet,  però  jo  no  represento  els  poetes. 
L’activitat del compositor trasllada la poesia a la música i afegeix 
valor a l’obra que inicià el poeta. Músics i poetes anem a l’una. 
Ara, hi ha diferents maneres de fer-ho. Jo ho faig així. Propagar 
l’obra dels poetes a través de la música i de la cançó ha estat un 
recurs massa fàcil de molts cantants, i veiem que no sempre s’ha 
fet bé. Es fa difícil de dir. Però hi ha una manera força infal·lible 
de dir si s’ha fet bé o si s’ha fet malament. Amb risc d’equivocar-
me, diria que podem considerar que s’ha fet bé quan el resultat 
és entenedor, inconfusible i singular, i, contràriament, quan s’ha 
fet malament, no diferenciem un text d’un altre text, un poeta 
d’un altre poeta. Quan la música es fa adotzenada, sigui sobre un 
poema, per exemple, de Joan Salvat-Papasseit o de J. V. Foix, i és 
un mer pretext per al lluïment d’una veu, essent irrellevant per a 
la  cançó,  en  aquest  cas  podem  veure  que  la  música  és 
subsidiària,  per  no  dir  parasitària,  del  poema.  És  una  mala 
passada que la cançó fa al poema. En aquest cas podem dir que 
es tracta d’una mala musicació. Sé que a alguns poetes això ja 
els  està  bé:  s’hi  conformen,  s’ho  prenen  com  una  forma  de 
promocionar-se.  En el  fons,  però,  senten un menyspreu i  una 
condescendència envers els  seus musicadors. Més enllà  d’això, 
posar ritmes forans absolutament estranys al paisatge espiritual 
dels poetes i executar-los en costellades multiculturals és un fet 
vandàlic. No sé si m’explico...

De musicadors de poesia hauríem de ser-ne molts més, els que 
ens  hi  preparéssim.  És  una  especialitat  que  exigeix  uns 
coneixements determinats que actualment no es tenen previstos. 
Qualsevol s’hi veu amb cor, de musicar poemes. A més, es fan 
coses  innecessàries  com  reharmonitzar  nadales  i  cançons 
populars tradicionals que ja estan incorporades als repertoris, o 
repetir poesies ja musicades per compositors anteriors, i  altres 
fallades per l’estil. Per tant, veiem que hi ha una demanda i una 

necessitat i no s’han donat les condicions per a satisfer-les. És el 
meu parer. Amb tot, sóc optimista. Això no pot durar. Dia arribarà 
que el món coral se n’adonarà. Només cal preguntar a un corista 
si és plenament feliç, si viu en plenitud, tant a escala individual 
com col·lectiva, la seva participació en el cant coral, si se sent 
millor  corista  amb  el  transcurs  dels  anys,  si  nota  algun 
millorament o desmillorament del cor en relació al seu passat de 
referència.  I  podríem  arribar  a  conclusions  sobre  les  nostres 
mancances. 

Hi ha exemples: Benjamin Britten al Regne Unit,  Béla Bartók i 
Zoltán Kodály a Hongria i Romania, Carl Orff a Alemanya, i molts 
altres  que  desconec.  No  dic  que  els  hàgim  d’imitar  com fan 
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alguns, sinó que hem d’estudiar les anàlisis prèvies que els van 
motivar a escriure les seves obres. Això difereix d’aplicar fórmules 
seves  fetes  a  posteriori.  No  sé  si  m’explico...  Crec  que és  en 
aquest punt, allò en què ens hem de fixar, no pas la imitació o el 
trasplantament  d’una  fórmula  magistral,  com  si  es  tractés  de 
comprar  la  patent  a  una  farmacèutica.  Potser  m’equivoco.  Ja 
m’ho  faran  notar.  O  optar  per  unes  fórmules  jazzístiques 
equivocades i de poc valor d’autenticitat, i no vull dir que el jazz 
sigui negatiu per ell mateix, ans al contrari, sinó la manera com 
en  aquest  context  es  fa.  S’ha  posat  de  moda  el  gospel  amb 
l’excusa que convoca la gent a cantar. I, de fet, no van a cantar, 
sinó a ballar; s’assembla a una discoteca i per això hi van. És una 
manera d’allargar la festa, la gran evasió. Cada cosa al seu lloc. 
També en el cant coral es viu una crisi de valors d’identitat. No 
dic que sigui dolent fer algunes incursions en el jazz, el gospel o 
els cants espirituals negres, però per què no fer-ho també amb la 
música d’altres continents, d’Àsia, de la Xina, de l’Àfrica o de la 
Polinèsia?  Estèticament,  harmònicament,  formalment, 
polifònicament, hem de cantar incorporant aquests coneixements 
i aquesta consciència d’estar entre pobles que també canten. El 
déjà vu, el déjà entendu o humorades parateatrals o pantomimes 
són una pobra mostra d’un cert empobriment.

El text que es canta té tanta importància com la música?

I tant! Ens ajuda a adquirir consciència de pertànyer a un grup, 
tan necessària per al cant coral. De fet, si abordem la crisi amb 
els ulls oberts i sense enganyar-nos, veurem que moltes coses 
dites  aquí  ens  donen  una  idea  de  les  nostres  mancances  en 
relació a altres cultures i pobles més estables. L’excusa de dir que 
el problema ve de fora no serveix; parlem de les nostres pròpies 
potencialitats  i  mancances  nacionals.  Els  nostres  defectes  no 
poden  amagar-se  darrere  un  enemic  extern.  La  música  és 
enormement  expressiva.  Ens  mostrem  tal  com  som,  quan 
cantem, per més sofisticadament que ho fem. Ni més ni menys. A 

més, com que la música és una activitat tan íntima i personal de 
l’ànima i  del  cos de l’individu i  del  grup, no hi  valen excuses. 
Hongria i Romania no eren països rics en temps de Bartók. Avui 
veiem alguns països llatinoamericans on es produeixen autèntics 
miracles  musicals.  La  música  esdevé  un  element  social 
cohesionador i  els  seus principals  beneficiaris  són els joves,  la 
seva il·lusió per superar les severes limitacions a què han de fer 
front: Veneçuela, el Paraguai... Catalunya es troba en una cruïlla 
no  gaire  diferent.  ¿Sabrem veure-ho,  sabrem fer  aquest  pas? 
Insisteixo:  aquí  no  valorem  prou  aquest  potencial  que  té  la 
música, i no es valora prou en el sentit que hi dono. El passat ens 
mortifica;  ens  n’enorgullim  però  ens  fot.  Ens  busquem  en  la 
nostra història i oblidem les pulsions vives del nostre organisme 
actual. Hi vivim subordinats mitificant-la i alhora ignorant-la. És 
una forma d’estar alienats. Fins ara crèiem que l’alienació era un 
fenomen forà, aliè, que estava fora de nosaltres quan adoptàvem, 
en  renúncia,  modes  estrangeres.  Tot  això  s’entortolliga  en  la 
música que fem actualment. I el moviment coral a Catalunya no 
se n’allibera. Com lluitar contra això? Disposem d’uns instruments 
lingüístics, l’obra dels poetes, aquests éssers solitaris, aïllats però 
enormement viscuts i elaborats de les essències de poble. Se’ls 
ha  de  conèixer  i  valorar  i,  consegüentment,  s’ha  de  mirar 
d’incorporar els seus textos al gran moviment coral sabent que 
l’objectiu  de  la  poesia  és  un  altre.  També  la  poesia  s’ha 
emancipat de l’art oral; la poesia escrita com a tal té el seu propi 
estatus, tot i que els poetes creuen que la poesia s’ha de dir en 
veu alta. Hi  ha altres possibilitats,  però cap de tan bona com 
aquesta: que els cors adoptin la poesia del seu temps. És un camí 
col·lectiu. Una monumental edificació de cant i de cant coral. A 
més a més, traduïble a altres llengües i  transportable a altres 
cultures.  Cal  posar  mà  a  l’obra.  El  sistema  musical  és  fràgil, 
enormement fràgil. El seu factor humà col·lectiu que li és propi, a 
diferència  del  factor  humà  individualitzat,  que  és  propi  de  la 
poesia, de la pintura i de l’escultura, l’exposa a múltiples perills, 
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com la dansa i el teatre. I això que dic que s’ha de fer, sobretot 
s’ha de fer bé, amb un profund coneixement de la llengua i de 
l’expressió dels sentits i de les emocions.

I  penses  que  tots  els  compositors  tenen  en  compte 
aquestes  especificitats  de la  música i  de  la  poesia  que 
exposes a l’hora de posar-hi música? 

Hi  ha  compositors  que  no  saben,  per  exemple,  que  estan 
musicant versos heptasíl·labs, que són corrents en els romanços 
populars, i  posen els accents on els sembla, amb la qual cosa 
cauen  en  múltiples  contradiccions  formals.  En  aquests  casos, 
quan es pregunta als cantaires si s’ho han passat bé interpretant 
aquelles obres, d’entrada miren de no contestar o ho fan amb 
evasives,  però si  els  forces a fer-ho, et  diuen que “bé...”,  que 
“potser no gaire...”, que, en fi, el cant és una mica forçat i la veu 
no la poden lluir; acaben justificant-se. Fa una mica d’angúnia. 
D’entrada,  sembla  que  hi  ha  una  certa  imposició  d’un  criteri 
d’estrena que, com un subterfugi, diuen, reclama la societat. Hi 
ha  jerarquies  de  directors,  de  compositors  i  de  cantaires.  Els 
torsimanys  que  posen  veu  a  les  obres  són  els  cantants.  Els 
directors són els coordinadors d’aquest esforç de conjunt. La veu 
i el cos que es planten de cara al públic són els cantaires, i els 
directors hi estan d’esquena. Això vol dir alguna cosa, no? Un cor 
podria cantar sense director i, de fet, sovint hi canta. Cal que els 
directors  en  siguin  conscients.  Mal  va  si  un  director  es  creu 
insubstituïble  i  fa  tots  els  possibles  per  ser-ho.  Crec  que  en 
aquest aspecte s’ha de treballar en la direcció oposada. Que els 
directors es posin en línia amb els cantaires sempre que puguin. 
Crec  que  es  milloraría  molt  l’actitud  general.  Els  cantaires 
compartirien la direcció i canviarien la percepció equivocada que 
en aquest sentit tenen de la música. I aquest canvi de mentalitat, 
de  directors  i  de  cantaires,  beneficiaria  la  creació  dels 
compositors, que s’agregarien a l’obra del conjunt, contràriament 
al que passa: els compositors, quan som interpretats, parlo per 

experiència, no som ni convidats a l’assaig. 

El món només pot entendre’ns si som genuïns, i no ens entendrà 
si  fem  imitacions  falses.  Podem  malversar  moltes  energies 
fàcilment si no ho tenim present. No hem d’anar pas pel món 
cantant el Requiem de Mozart, oi? Ja n’estan servits, a fora! No 
tenim marca de fàbrica pròpia; bé, sí que en tenim: és l’obra dels 
orfeons,  però  els  temps  demanen un esforç  de  renovació.  No 
podem mostrar la nostra música al món en l’estat actual sense 
una obra de rehabilitació que ens ajudi a tornar-la a resituar al 
món.  És  una  qüestió  de  política  i  de  treball  musical  del  gran 
conjunt coral de Catalunya.

Vols afegir-hi alguna altra cosa?

Desitjo  molta  sort  al  moviment  coral.  El  nostre  pare,  Rafael 
Subirachs i Ricart, va exercir de sotsdirector i director de l’Orfeó 
Vigatà durant cinquanta llargs anys de la seva vida. Per ell conec 
els cors i una part dels seus problemes. Això no vol dir que no 
pugui equivocar-me, i de fet m’agradaria que em contradiguéssiu 
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per millorar-me i millorar-nos. Però, i  això és important, si  no, 
poseu-m’hi remei, tinguem cura de la creació, dels compositors 
que tenim a prop, no els deixem de banda pensant que ens ho 
podem fer sense ells. I, compte també amb l’“amiguisme”, això 
de donar per bona l’obra de l’amic pel sol fet de ser-ne. Seria una 
forma subtil i perversa de corrompre’ns. Tot èxit costa, i fracassar 
és fàcil.  Que sapiguem crear  riquesa;  si  no,  no seríem dignes 
d’allò que hem heretat!

Llistat d’Obres Corals de Rafael Subirachs, el jove

Cants a capella
–Cançons  d’un  bell  contratenor,  sobre  una  poesia  del  mateix 
compositor (inèdit)
–Riure, sobre una poesia de Gabriel Ferrater (inèdit)
–Colors,  5  cants  sobre  poesies  de Miquel  Martí  i  Pol  (estrena 
1981 Coral Canigó)
–Delectació, un cant sobre un text de Miquel Martí i Pol (estrena 
1999 Coral Canigó)
–Londres,  cant  sobre  un text  múltiple  elaborat  pel  compositor 
(estrena 1989 Cor Calenda Maia)
–Lluna a l’alba, una havanera de Montse Vaqueiro i del mateix 
compositor (inèdit). 

Descarregueu-la en pdf clicant aquí. Escolteu-la clicant aquí  
–Balada de Nadal per a cantar-la els pirates de la mar, sobre una 
poesia de Josep Carner (inèdit). 

Descarregueu-la en pdf clicant aquí

Cants a 1, 2, 3, 4 i 5 veus amb acompanyament de piano
–Cants de la partença, l’absència i el retorn, sobre 21 estances de 
Carles Riba (estrena Barcelona 1992 Olimpíada Cultural)
–Dolç àngel de la mort  per a cor a l’uníson, una soprano i un 
tenor solistes sobre una poesia de Màrius Torres (inèdit)
–La rosa del desert, fragment del cant VIII de l’òpera Nabí sobre 
una poesia de Josep Carner (inèdit)

Cants simfònics
–Passeig d’aniversari, 16 cants sobre l’obra homònima en poesia 
de Joan Vinyoli  (dos dels tres actes estrenats pel Cor Calenda 
Maia al  Mercat  de les Flors de Barcelona dins el  Festival  Grec 
1988)
–Avemaria  lulliana,  sobre  una  poesia  de  Ramon  Llull.  Estrena 
1986 Cor Calenda Maia i Orquestra Ricciotti d’Amsterdam
–Verdaguer. Cançó de la terra,  12 cants sobre poesies de Jacint 
Verdaguer  (estrena  1995  Orfeó  Manresà,  Orquestra  Barcelona 
Simfonietta,  Enric  Majó,  Teresa  Rebull,  Gisela  Bellsolà,  Pere 
Figueres, Jep Nuix i el mateix compositor)
–Nabí,  10  cants-quadres  sobre  l’obra  homònima en  poesia  de 
Josep Carner (inèdit)

Si  algun  cor  vol  cantar-les,  us  podeu  adreçar  a  la  FCEC  per 
demanar-les. El compositor n’estarà encantat.  

El sol va marxant del nostre racó, fa fresca i entrem a la casa. En 
Rafael ens obsequia amb una obra de Debussy al  piano i  ens  
permet escoltar un fragment de la seva òpera Nabí, el cant III,  
“La tempesta”, sobre l’obra homònima en poesia de Josep Carner.  
Una delícia: música de gran qualitat i altament comprensible. La  
durada total d’aquesta òpera només és de cinc hores. Tota una 
referència a tenir en compte, la d’aquest cantant i compositor.

Acabem la visita amb un magnífic dinar, prop de mar.

Maria Josep Udina i Jaume Gavaldà
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Josep Viader i Moliner
El dia 25 d’octubre passat vam rebre una trista notícia: la mort de 
Josep Viader. Als que feia molts anys que el coneixíem, aquesta 
notícia ens ha afectat, i el trobarem a faltar. Ell, el mestre Viader, 
professor i excel·lent pedagog, amb gran capacitat de gestió, que 
demostrà  com  a  director  del  Conservatori  de  Música  de  la 
Diputació  de  Girona  i  de  l’Escola  Normal,  compositor, 
harmonitzador,  persona discreta i  treballadora,  dirigia i  portava 
els cantaires cap a on ell volia amb el seu gest clar i concís.

El diumenge 27 d’octubre es va celebrar a Calonge el concert a 
les comarques de Girona del cicle Catalunya Coral. La FCEC va 
dedicar-lo al mestre Viader en senyal d’agraïment a la seva tasca, 
a  la  seva  aportació  al  cant  coral  a  Catalunya  i  a  la  seva 
col·laboració amb el Secretariat d’Orfeons de Catalunya i amb la 
FCEC.

Ara ens toca a nosaltres de continuar el seu llegat, interpretar les 
seves obres i fer-ne difusió. Sens dubte, cada vegada que els cors 
interpretarem  la  seva  harmonització  del  nostre  himne  “Els 
segadors”, ell hi serà ben present.

Gràcies, Mestre!

Montserrat Cadevall

Biografia 
Músic, compositor, instrumentista i pedagog català, neix a Girona 
I'any 1917. La seva vocació, des de la infantesa, el porta cap als 
estudis de música i de magisteri. 

A casa seva tenien una fleca, i ell estava predestinat a ser flequer, 
però el cuquet de la música i de l’ensenyament el va arrencar del 
camí que probablement hauria complagut més al seu pare. Lluny 
d’oposar-s’hi,  el  seu  pare  li  va  donar  un  consell:  “Si  vols  ser 
mestre, sigues un bon mestre. Si vols ser músic, sigues un bon 

músic”.  Als  seus  més  de  noranta-tres  anys,  el  mestre  Viader 
encara ho recordava i  ratificava el  seu compromís amb aquella 
promesa. És el mateix que anys més tard li diria Oriol Martorell 
amb referència a les corals de Catalunya: “Allò important no és 
que n’hi hagi moltes, sinó que cantin bé”.

La dècada dels anys quaranta, tot i les precarietats de l’època, 
significa la seva eclosió vital: escriu la primera sardana, En el Puig 
(1941), s'incorpora com a contrabaixista a l'Orquestra Bolero –
després, La Principal de Girona– (1942), es casa amb Anna Vidal 
el 25 de novembre del 1943, esdevé pare de l'Anna Maria el 28 
d'octubre del 1944, comença la seva tasca a l'Escola Normal com 
a professor de música (feina que portarà a terme entre el 1945 i 
el 1985), s'incorpora a la direcció de la coral masculina del GEiEG 
(1948), que triomfarà a Arezzo el 1953, i inicia la col·laboració al 
Conservatori de Música de Girona, que durarà des del 1949 fins al 
1985.

Viader uneix la seva sensibilitat i el seu do per al tracte amb les 
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persones amb I’habilitat i la competència per a ocupar càrrecs de 
responsabilitat. Serà el director dels centres docents on treballa, 
del Sindicat i de la Mútua dels Músics (1940-1976), regidor de 
l'Ajuntament  de  Girona  (1958-1964),  membre  de  la  Comissió 
Diocesana de Música Sacra,  etc.  La seva obra  predilecta  serà, 
però, sense cap dubte, la creació de la Coral Polifònica de Girona, 
que es presentà el 26 de novembre del 1957 i que va dirigir fins 
al  1989,  deixant  un  planter  de  cantaires  joves  al  darrere, 
integrats en els grups Saba Nova i Intermedi. Amb la Polifònica va 
assolir  les  màximes  satisfaccions,  i  d'aquesta  institució  rebé, 
també, constants mostres d'afecte, la més important de les quals 
fou I'homenatge que li va ser tributat el 26 de maig del 1990 al 
Teatre Municipal de Girona. 

Josep Viader ha estat un bon pianista acompanyant, un excel·lent 
pedagog i compositor i un harmonitzador de vàlua de tot tipus 
d'obres, entre les quals, la versió coral més cantada de l’himne 
nacional de Catalunya, Els segadors. I caldria, encara, afegir-hi 
un llarg etcètera.

També va rebre reconeixements a tots els  nivells:  el  1982 fou 
escollit per votació popular Gironí de l'Any; està en possessió de 
la  medalla  President  Macià  (1990)  i  de  la  Creu  de  Sant  Jordi 
(1991), i és de les poques persones que han vist, en vida, el seu 
nom en un auditori –el de la Casa de Cultura– i en un carrer de la 
seva ciutat natal, Girona. 

El  19  de  juny  del  2012,  l’Auditori  de  Girona  va  acollir  un 
homenatge al mestre Josep Viader. 

Més enllà de les qüestions musicals, el mestre Viader representa 
un  compromís  amb  una  manera  de  fer  que  va  marcar 
generacions de catalans i que explicava d’una manera emotiva i 
entenedora en referir-se al moment en què va comunicar al seu 
pare que volia ser mestre i músic. 

Val la pena, en aquests temps de confusió, de valorar l’exemple 

de persones que han conegut èpoques de grans dificultats i greus 
conflictes, i que van confiar el seu futur a l’excel·lència. Fent un 
treball ben fet, rigorós i precís, l’aportació del mestre Viader a la 
seva ciutat i a la nostra cultura és ben palpable i transcendent. 
L’homenatge  era  merescut  i  l’agraïment  que  li  devem  és 
inacabable.

Beneta Trullàs i Puig 

Beneta Trullàs, directora de la Massa Coral de Terrassa entre els 
anys 1970 i 1986 i fundadora, l'any 1968, del Cor Infantil Sembra, 
va morir el dia 31 d’agost passat a l’edat de noranta-vuit anys.

Beneta Trullàs i Puig era néta de Rosa Puig i Llonch, fundadora de 
la  Massa Coral  de Terrassa.  A l’edat  de set  anys  començà els 
estudis  de violí  i  piano a l'Escola de Música  de Terrassa,  i  en 
acabat, formant part del Trio Femení del Conservatori, va oferir 
els seus primers concerts i recitals de violí. L'any 1935 passà a 
integrar-se en el Quartet de Corda Gálvez Bellido, que, després 
d'efectuar  una  gira  amb  molt  èxit  pel  nord  peninsular,  va 
desaparèixer arran de l’esclat de la Guerra Civil.  El mateix any 
1936 ingressà com a professora de violí a l'Escola de Música de 
Terrassa i  compartí  aquesta feina amb la docència en diverses 
escoles  de  la  mateixa  ciutat,  on  va  posar  en  pràctica  nous 
mètodes d'educació musical per als infants.

L'any  1968  va  crear,  conjuntament  amb Montserrat  Comas,  la 
institució  Sembra,  amb  l'objectiu  de  "sembrar  música  perquè 
d’altres puguin collir-ne els fruits".

Dos anys més tard es va fer càrrec de la direcció de la Massa 
Coral de Terrassa, que va dirigir ininterrompudament durant setze 
anys.

Tot allò que va sembrar al món coral ha donat fruit i continuarà 
fent-ho, sens dubte.
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Editorials musicals

Salvador Brotons:  Iam rara micant sidera, cantata per a cor 
mixt, tenor solista, metalls i percussió.

Composta  per  encàrrec  d’Europàlia  1985,  per  a  ser  estrenada  a 
Brussel·les  al  novembre del  mateix  any,  fou cantada per  14 cors 
provinents d’arreu de l’Estat espanyol sota la batuta d’Oriol Martorell.

El  descriptiu  text  llatí  de  Sèneca  ens  parla  de  la  vida  senzilla  i 
esforçada de la gent rural en una jornada de treball. Hi ha escenes 
de muntanya, de pesca i d’altres molt diverses que transmeten un 
missatge d’esperança en el treball i en les collites. La cantata és com 
un  petit  poema  simfònic  d’uns  tretze  minuts  de  durada  sense 
interrupció. Els relats del cor i del tenor solista estan enllaçats per 
interludis instrumentals en què els metalls i la percussió participen 
activament per ambientar colorísticament cada situació.

Pel  que fa  a l’edició  d’aquesta obra,  hi  ha disponible la  partitura 
general d’orquestra i la partitura vocal amb la reducció a piano.

David  Esterri:  Sibil·la,  poema  simfonicocoral  sobre  el  drama 
litúrgic  medieval  del  Cant  de  la  Sibil·la,  per  a  mezzosoprano 
solista, cor i orquestra.

Es  tracta  d’una  recreació  o  paràfrasi  que el  compositor  ha  escrit 
sobre el famós tema medieval, sense cap intenció musicològica de 
caire historiogràfic, tant pel que fa a la música com al text.

Estructurada en forma de tríptic simètric que al·ludeix als retaules 
gòtics i encastada en tres parts de 77 compassos cadascuna, que 

corresponen  a  la  Profecia,  l’Apocalipsi  i  la  Redempció, 
respectivament,  segueix la simbologia apocalíptica del  número set 
pel  que  fa  a  les  intervencions  corals  i  a  alguns  desplegaments 
harmònics i melòdics.

També  s’hi  recreen  de  manera  simbòlica  diversos  ambients 
misticoculturals a través de la música. Inicialment descriu un món 
mític pagà que sucumbeix en una orgia de sons desesperats, per a 
ressorgir a partir de l’equador de la peça (díptic dins el tríptic), en 
una purificació cap a la modalitat gregoriana que es va transformant 
en tonal per a culminar en un coral de caire barroc que ens condueix 
a  una  reexposició  parcial  i  harmònicament  modificada  en  forma 
d’immensa cadència plagal que simbolitza la redempció definitiva a 
través de la figura de Crist.

Josef  Lammerz:  Cántico  de las  criaturas, per  a  solistes,  cor, 
orquestra i orgue.

El Càntic de les criatures, conegut també com a Càntic del Germà 
Sol, és un càntic religiós cristià escrit per sant Francesc d’Assís cap al 
final de 1224 o a començament de 1225, quan estava malalt i era 
pràcticament cec, com una lloança a totes les criatures terrenals, així 
com a les forces de la natura. Segons la tradició, aquest càntic fou 
entonat per primera vegada pel mateix sant Francesc d’Assís i pels 
germans Lleó i Àngel, dos dels seus companys més pròxims, en el 
seu llit de mort... 

Al contrari que altres càntics religiosos d’aquella època, el Càntic de 
les criatures no va dirigit únicament a Déu, a la Verge o altres sants, 
sinó  que  agraeix  al  Creador  l’existència  d’altres  criatures  com el 
Germà Foc, la Germana Aigua, la Germana Terra i totes les criatures 
del món. El sant mostrava així la seva creença que tot allò creat era 
obra  divina  i  que  tots  els  éssers  havien  de  ser  tractats  com  a 
germans i germanes. 

Pel  que fa  a l’edició  d’aquesta obra,  hi  ha disponible la  partitura 
general d’orquestra i la partitura vocal amb la reducció a piano.

60



 número 36   desembre 2012

Calaix de músic

61



 número 36   desembre 2012

Calaix de músic

62



 número 36   desembre 2012

Calaix de músic

63



 número 36   desembre 2012

Calaix de músic

PROPIS DEL TEMPS D’ADVENT per a cor 
mixt i orgue, de Frederic MOMPOU

Complint un encàrrec del  II 
Encontre  Internacional  de 
Compositors celebrat  a 
Montserrat el juny del 1973, 
Mompou musicà la traducció 
catalana  de  les  parts  del 
propi de la missa del temps 
litúrgic  d’Advent:  un  Cant 
d’entrada  (Introitus),  un 
Salm  responsorial 
(estructura  desconeguda  en 
el cant gregorià), l’Al·leluia i 
el  Cant  de  comunió 
(Communio).  Aquest  darrer, 
com  el  cant  d’introducció, 
finalitzava amb la  doxologia 
del “Gloria Patri”. L’obra fou 
estrenada  en  aquest 
encontre  pel  Cor  Madrigal, 
dirigit per Manuel Cabero.

Rondalla i sardana de La SANTA ESPINA, 
d’Enric MORERA, sobre text d’Àngel 
GUIMERÀ

La Santa Espina és una “rondalla en tres actes i sis quadres” amb 
música d’Enric Morera i text d’Àngel Guimerà. Aquesta obra, que se 
circumscriu dins del moviment anomenat Teatre Líric Català, va ser 
estrenada el 1907 al Teatre Principal de Barcelona.

L’Editorial de Música Boileau ha publicat tant la rondalla sencera 
(que consta de 20 números) com la famosa sardana (el número 18) 
per separat. Aquesta és una de les sardanes més emblemàtiques 
del repertori musical català i ha esdevingut amb el pas del temps 
himne patriòtic de Catalunya.

De la rondalla completa hi ha les versions per a cor, veus solistes i 
orquestra simfònica i també la reducció per a cor, veus solistes i 
piano.  De  la  sardana  hi  ha  publicades  les  versions  per  a  cor  i 
orquestra simfònica i la reducció per a cor i piano.
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Coses que passen

El cantaire telemàtic                              
A un cantaire d'una coral del  Vallès se li  va plantejar un gran 
dilema el  dia  que es  va  jubilar:  l’encantava  cantar  a  la  coral, 
però...  tenia un fill  vivint  a Brussel·les.  Ara podria passar dies 
amb el fill, però... no volia deixar la coral. I és clar, si passava 
setmanes seguides a Brussel·les, no podia assistir als assaigs, i 
quan arribava a la coral anava d’allò més perdut.

Què podia fer per resoldre el problema?

Doncs... les noves tecnologies ho han solucionat: ell assisteix a 
tots els assaigs... connectat per web cam... i canta..., sempre que 
l'encarregat de la coral de connectar l'ordinador no se n'oblidi!

Ja ho veieu: la tecnologia també va a favor del cant coral.

I és que quan ets cantaire... vols cantar!

Innocentada 
Hola! La presidenta de la Coral Harmonia de Llorenç del Penedès 
ens  va  gastar  una  brometa  el  dia  dels  Innocents  que  vull 
compartir amb vosaltres.

Va enviar a tota la junta de la Coral i a mi, com a directora, el 
següent e-mail:

“Eiii!!!!  Mireu  què  m'han  enviat!!!!!!!!!  Algú  en  sap  alguna  
cosa!!????? Imma, no recordo que se'n parlés el curs passat... Us  
han dit res de la Coral Rossinyols?

»Iraida Llucià Bagüés”

Va ser ella mateixa qui, amb la finalitat que tot plegat fos més 
creïble, va demanar a una amiga seva que li enviés un @ amb el 
contingut següent:

“Hola, Iraida,

»Oi que cantes a la Coral Harmonia? Enhorabona per haver estat  
seleccionats!  Sí,  m'assabento  de tot;  com que rebo  la  revista  
digital...

»Nosaltres també participarem a la Jornada, però a la cloenda.  
Quina casualitat, oi? Potser ens hi veurem.

»Records a la family!

»Montse”

Aleshores,  des 
de l'adreça de la 
Coral  ho  vam 
enviar a tots els 
cantaires  amb 
una mica més de 
salsa...

Així  doncs,  ja 
veieu  que  la 
revista  A  quatre 
veus  també  pot 
donar de si, oi?

Gràcies,  molt 
bon  any  a 
tothom  i  per 
molts cants!!!

Imma Vinyes
Coral Harmonia 

de Llorenç del 
Penedès
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Entretenicors

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

1             ♫

2          ♫    

3       ♫    ♫    

4    ♫  ♫   ♫     

5       ♫    ♫   

6   ♫     ♫     ♫  

7     ♫      ♫    

8     ♫     ♫    

9   ♫     ♫    ♫    

10     ♫  ♫   ♫  ♫  ♫   ♫

11    ♫        ♫

12         ♫    

Melòdiques:

1. Richard Strauss el feia parlar.
2. Aborigen//Del principi al final.
3. Desert israelià//Tros d'arbre//Versió retolada original.
4. Gran Canària//Re//Do//A Mallorca, senectud.
5. Bastant//Riu rus//Nota del traductor.
6. Frullato//Onda sonora//Cotxe suec bolcat// La darrera.
7. Un a Berlin//Blue …, famós blues de Richard Rodgers//Avui a 

Xàtiva.
8. Sigui//Lletra negreta//En Paul escuat.
9. Cu//Carrer de París//Ple de salut//Faig un niu.
10. Ni dues ni tres//Oxigen//Quilòmetre.
11. Dos mis//Obra per a veus i orquestra//Camí cap al Nord sense 

sortida
12. Compositor i violinista basc//Tothom es pensa tenir-ne.

Harmòniques:

1. Danses gitanes hongareses.
2. Ansars//Dos romans//Nova.
3. Radiodifusió gironina//Tocarà un instrument//Frullato.
4. Senyora russa fent el pi//Quina por//Introducció a la cantata.
5. Tren de Gran Velocitat//Peu compost de dues síl·labes.
6. Heli//Carboni//Dos oxígens//Impuls sonor.
7. Ni dues ni tres//Oferiments// Dos camins cap al Nord sense 

sortida.
8. Dansa barroca espanyola en 3/4//Les dues primeres.
9. Camí cap al Nord sense sortida //Carrer,carretera// Camí cap al 

Nord sense sortida.
10. Sonador de sitar que ens ha deixat (dos mots).
11. Germà de Moisès//Ajuntem//Nota d'afinar.
12. Dansa basca en 5/4//Tonalitat.
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