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Invitado 

Roma i Ciutat del Vaticà 
11 al 15 de marc 1995 

Concurs per 

cors masculins - femenins - mixtos 

de cambra - de veus blanques i juvenils 

* Jurat internacional 

* Intéressants premis en les diferents catégories 

* Premis especiáis, premis per ais director de cor 

Informació i inscripcions: 

Secretaría permanent del Festival "Orlando di Lasso" 

Vía Paolo VI, 29 1-00193 Roma 

Telex 614173 

Fax 39-6/68308568 

Tel. 39-6/6877614/614-6873170 

La casa mare, Courtial Reisen Deutschland, es va fundar 
a Limburg l'any 1967, i amb el temps s'ha especialitzat 
en viatges de coráis a Italia, Terra Santa, Franca i EUA, 
i en aquest àmbit és actualment una prestigiosa agencia 
de viatges. 

L'any 1976 es va fundar a Roma, fora del territori del 
Vaticà, Courtial Internacional, per promoure un turisme 
d'alta qualitat. Amb eis anys, Courtial Internacional ha 
desenvolupat una forta estructura, capaç d'oferir als 
clients nombrosos viatges i estades de diferents estils i 
cultures. 

Durant aquests 18 anys ha atès unes 5000 coráis de tot 
el món, sobretot de països de parla alemanya i 
nordamèrica en eis seus viatges a Italia. 
Diàriament s'ocupad'organitzar concerts en les esglésies 
i catedrals mes importants d'Europa, América i Canada. 
En el magnifie marc de l'església de Sant Ignasi, una de 
les mes boniques esglésies barraques de Roma, que té 
una magnífica acústica i un orgue del s. XIX, s'organitzen 
setmanalment actes musicals amb la participado de 
cors i orquestras internacionals. Aquests concerts, amb 
una mitjana de public de 2000 persones, s'han convertit 
en un élément essencial de la vida cultural de Roma i 
compten amb un public de milers d'amants de la música. 
L'any 1986 es va crear a Nova York "Peter's Way", una 
organització especialitzada en viatges de coráis, que fins 
ara ha portât centenars de coráis de Nord América i 
Canada a Italia i Alemanya. 

El gran éxit de les organitzacions anomenades "Grup 
Courtial" cal atribuir-lo al seu President Sr. Hans Albert 
Courtial i la seva especial Sensibilität per a la música 
coral en general i concretament per a la música d'església. 
Eli és promotor i a la vegada Secretari General del 
"Congrès Mundial de Maestri di Cappella', que aquest 
darrer mes de setembre s'ha célébrât per sisena vegada 
a Roma i a l'Estat del Vaticà. En aquest congrès hi 
participen directors de coráis católiques i amants de la 
música religiosa de tot el món per poder discutir i 
intercanviar en viu idees sobre questions liturgiques, 
música religiosa i aspectes pédagogies del treball coral. 
En aquests congressos es va fer evident la nécessitât de 
crear el concurs internacional per cors de catedral i cors 
de nens católics "Giovanni Pierluigi da Palestrina", tal 
com ja hi ha per les coráis de tot el món el concurs 
internacional "Orlando di Lasso", al quai han participât 
coráis de tots eis continents amb gran entusiasme.L'any 
1991, amb motiu del 200 aniversari de la mort de 
W.A.Mozart, Courtial Internacional en col.laborado amb 
la Catedral de Sant Pere va convidar el Corde la Catedral 
de Salzburg a Roma, que en aquesta mateixa catedral va 
cantar el famós Requiem D-moll KV 626 davant de 
15.000 persones. 

Entre eis diversos actes humanitaris que ha organitzat 
Courtial Internacional, cal esmentar el concert en benefici 
de la pau i a favor de la població de Bosnia-Herzegovina, 
que es va celebrar amb molt d'èxit a la Catedral de Sant 
Esteve de Viena el maig de 1993. 



EDITORIAL 

El cant coral és un valor afegit trascendent en la cultura catalana. Les mes de 
900 coráis existents, l'ampli repertori, la gran quantitat de concerts que 
anualment fan a Catalunya i a fora, la presencia constant a tôt l'àmbit europeu, 
els 150 anys d'histôria coral i un arrelament significatiu en la consciència 
col-lectiva deis catalans, reforcen aquesta idea. 
Perqué ha estât així? Quins mécanismes han influit duna forma important?. En 
primer lloc i entre altres factors, el temps. Els 150 anys d'esforç d'un gran 
nombre de generacions de catalans cantant fan que l'arrelament hagi convertit 
el cant coral en un deis signes d'identitat del sentiment nacional cátala. A mes 
a mes estem parlant d'una activitat humana sociable; un orfeó, una coral ,és una 
associació de persones amb una finalitat comuna i de vegades a aquesta finalitat, 
que és el conreu de la música coral, se n'hi afegeixen d'altres que s'estenen arreu, 
convertint l'entitat en un motor de cultura per al seu nucli d'influéncia. 
Aixô és molt important i bo, pero també implica una gran responsabilitat ja que 
la comunitat les pren per model ètic i estètic i les judica pels résultats musicals 
obtinguts. Per aixô, tots els éléments que la integren han de treballar amb 
exigencia i rigor. Moites ho fan, pero no la majoria. 

Reflexionem una mica; lapersonaque un diadecideix cantar, -si aquestadecisió 
la pren per a cantar individualment- ràpidament començarà a treballar, 
estudiant tôt allô que li serveixi per a millorar. També buscará un professor de 
cant per mantenir en condicions l'emissió de veu i treballar nous repertoris. I si 
aquesta activitat és "el somni de la seva vida" assistirà a concerts per gaudir de 
la música i veure per on van els diferents camins de l'estilística i la interpretado. 
Dones bé, en una entitat coral tenim assegurat el professor, el director i el mestre 
amb qui els cantaires treballen per aprendre les obres i repassar les ja conegudes. 
Perô, quantes es preocupen deis aspectes formatius i sensibilitzadors dels seus 
cantaires, quan és al si de l'entitat on resideix l'obligació de donar ais qui 
defensen els seus "colors" la millor formado musical possible?. 
Una entitat no es pot conformar amb uns cantaires i un director que, amb mes 
bona voluntat que altra cosa, i com a signe d'identitat, canten desafináis i mig 
to baixos; com si la nostra senyera només tingues tres barres i mitja i estés 
guardada en una funda. 

En molts casos és el mateix director qui pot fer aquesta docencia o bé es poden 
buscar altres persones que la puguin fer. 
Per sort per elles i els seus components, son moites les entitats coráis que 
treballen intensament pensant en la millora constant i, d'aixô, tots ens en sentim 
orgullosos i alguns, fins i tot, una mica gelosos. Pero si convertim aquesta 
gelosiaenafany de progrès i treballem cada dia per arribar mes enllà, farem que 
el nostre entorn, vila, barrí o ciutat, en una paraula, tots els que estimem la 
música coral, seguim gaudint amb el nostre somni. 

Lluís Gómez 
Président de laFCEC 
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LA VEU DEL LECTOR 

Barcelona, 21-7-94 

Benvolguts, 

Us escric -i m'imagino que no 
sere l'unica- perquè em sembla 
que la Pilarin ha tingut un lapsus 
a la seva Simfonìa Inacabada 
del numero de juny de la revista. 

Jo diria que el protagonista de 
l 'acudit hauria de ser X. 
Montsalvatge. Si sócjoqui s'està 
equivocant, si us plau, corregiu-
me. 

Aprofitant que us escric, us volia 
preguntar com és que no hi ha 
cap ressenya del Rèquiem de 
Verdi que l'Orfeo Català va can
tar a Evianel 15 demaigsota la 
direccióde M.Rostropovitx. En 
veure una fotografia de 
M.Rostropovitx assajant a La 
Grange au lac he cregut que 
érem "nosaltres", però l'article 
tracta sobre un altre tema i no hi 
ha peu de foto. 

No sé com funciona això de la 
ressenya dels concerts, si són 
sempre les pròpies corals qui les 
fan i si l'Orfeo Catalano usn'ha 
dit res. 

Sigui com sigui, és una Uástima 
que una experiencia tan 
enriquidora com aquesta no hagi 
estat compartida. 

Atentament, 
Montserrat Vernet 

Barcelona 

( ; "i 
I resposta de la Redacció 

Estimada Montserrat: 
Tens tota la rao, la Pilarín ha 
tingut un lapsus, com molt bé 
dius. Ella ha estat la primera 
sorpresa. Correspon a X. 
Montsalvatge ésser el protago
nista. 
En quan a les informacions de 
les entitats corals sempre -o 
gairebé- són elles les que ens ho 
fan arribar. 
A partir d'elles es confecciona 
la informado que procurem ben 
actualitzada. 
Moltes grácies per les teves 
indicacions. Ens plau molt sa
ber del teu interés per la revista. 

V ) 

Sra. Montserrat Lloberas 
Secretaria de la FCEC 
Barcelona, 28 de setembre de 1994 

BenvolgudaSra., 
Tal com vam acordar en conversa 
telefónica ahir, li faig arribar la 
informado réfèrent al Concert a 
Benefici del Casal dels Infants del 
Raval, el divendres dia 18 de 
Novembre de 1994 a l'Església del 
Pi. 
Annex a la carta, adjunto també 
documentació dels programes i 
servéis que el Casal ofereix a 
pràcticament 180 infants i informado 
dels actes que hem anat fent al llarg 
del curs passât (concerts, subhastes,..) 
per donar a conéixer la realitat de 
quart món que viuen els infants que 
atenem i llurs famílies i per recaptar 
fons. 
Així les coses, agrairíem molt que 
ens poguessin publicar informado 
del Concert en el butlletí que vostés 
editen. 
Agraint per avançât la seva inestima
ble collaboració, apronto l'avinen-
tesa per a saludar-la cordialment, 

David Camps 
Adjunt a Direcció 

NOTA D'HUMOR 
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EFEMÉRIDES 

Ara fa 35 anys 

El passât mes de ju l io l 

s'acompliren 35 anys de la reunió 

a Montserrat (18 i 19 de juliol de 

1959), presidida per Félix Millet 

i Maris tany, en la quai 

s'estructurà el Secretariat 

d'Orfeons, nascut de les oficines 

de Coordinació creades amb 

motiu de les tres activitats 

real i tzades fins el moment 

(Romeria a Montserra t 

-Monument al Mestre Millet- i 

homenatges als mestres Nicolau i 

Perez Moya, i convertit, més tard, 

en la "Revista dels Orfeons de 

Catalunya" (ROC). 

Hi assistiren representacions de 

l 'Orfeo At lànt ida , Orfeo 

Badaloni, Orfeo Canigó, Capella 

Clàss ica Pol i fònica , Orfeo 

Català, Coral Sant Jordi, Orfeo 

Gracienc, Orfeo Lleidatà, Orfeo 

Manresà, Orfeo Monistrolenc, 

Orfeo Mestre Nicolau, Orfeo de 

Ràdio Barcelona, Orfeo de Sants, 

Orfeo Vigatà i Orfeo Virolai. 

(En la fotografia, al costat de 

Felix Millet es pot veure Frederic 

Roda i Ventura, que assisti a la 

reunió com a assessor juridic). 

Ara fa 30 anys 

El mes de novembre de l'any 1964 
apareixia el primer numero de la 
Revista dels Orfeons de 
Catalunya, una de les 
publicacions del moviment coral 
que han precedi t Tactual 
a quatre veus, i de la que en 
reproduïm el Pòrtic. 

Aquest primer exemplar de la 
Revista dels Orfeons de 
Catalunya ha hagut d'ésser con-
feccionat i imprés en un période 
de temps concretament déter
minât. 
No ha estât possible, dones, 
d'estructurar-lo d'una manera 
racional i rñetodica. Els 
redactor s mateixos ho som 
d'emergèneia. Es un aclariment 

que hem cregut haver de fer. 
Volem, pero, aixó sí, saludar 
afectuosament tota la gran 
familia orfeónica, i demanar que 
vinguin a ajudar-nos i a 
col.laborar en aquesta Revista 
tots aquells que sentin la 
necessitat del redrecament de 
l'Obra dels nostres Orfeons, que 
és una obra de tots i creiem, que 
no poden negligir la seva 
assisténcia aquells que propug-
nava l'insigne, l'inolvidable 
creador i apóstol de la gran 
missió artística, cultural i social 
dels nostres Orfeons, el gran 
mestre Lluís Millet. 
Lafinalitat primordial d'aquesta 
Revista és la informado i la 
relació entre totes les Entitats 

REVISTA DELS 
ORFEONS 
DE CATALUNYA 

orfeóniqes, i aquesta labor ha 
d'ésser, d'una manera primor
dial, la contribució a la 
comprensió i a l'acostament de 
tots els Orfeons i, per tant, de 
tots els dirigents i tots els 
cantaires. També pot esdevenir 
un mitjá de formado efectiva i 
d'estímul. 

5 



UN TEMA VIU 

LA VEUI LA PERSONA 

La veu i la persona están 

estreta i íntimament relacio

náis. Enlaveuestàcont inguda 

tota la persona -com passa a 

l 'escriptura i en l 'actitud cor

poral-. Si sabéssim llegir la 

veu d'un individu podríem 

conèixer perfectament la per

sona a la qual pertany. 

És evident que si canviéssim 

la veu a una p e r s o n a , 

canviariem l ' individu sencer 

(la meva veu és solament 

meva, no puc ni vull adoptar 

un altre to de veu: no semblo 

jo!, diria). 

Feu les proves següents mentre 

manteniu una conversa amb 

algu altre que s'hi hagi prestai: 

Canvieu la intensitat habitual 

de la veu (feu-la més forta o 

més fluixa que habitualment). 

Canvieu Falcada de la veu (més 

aguda o més greu). Canvieu la 

velocitai d'articulació (més de 

pressa o molt més a poc a 

poc). Canvieu el timbre de la 

veu (més denas, més d'òpera, 

més angulada, etc). Canvieu 

d ive r ses coses d ' a q u e s t e s 

alhora. 

No us sembla que esteu fent 

comedia') Què passaria si 

haguéssiu de parlar sempre 
a ix í? Se r í eu v o s a l t r e s 

mateixos?. I és que el to de 
veu habitual (el de conver

sa) està íntimament lligat al 

concepte que hom té de si 

mateix, és la nostra imatge 
vocal (en el terme to incloc 

tant Falcada, com la intensitat 

i el timbre de la veu). 

Una serie de condicionaments 

estètics, culturáis i ambientáis 

(sorolls, stress, nerviositat, 

etc) a més deis físics (cansa-

ment, indisposició, fatiga, 

etc.) ens alteren inconscient-

ment la producció de la veu, 

ens fan rebregar els músculs, i 

quan per la nostra afecció al 

cantensveiem a b o c a t s a u n ú s 

gairebé atlètic deis nostres 

músculs fonatoris, aquest no 

poden suportar la feina i 

llavors es desencadena tot un 

procès de suplències entre 

ells que van conduint inexo

rablement cap al seu forçament. 

Quan sorgeixen els primers 

problèmes de la veu, en 

forma de cansament, manca o 

excès d'aire, galls, i dificultats 

en genera l s ' ha d ' a c u d i r 

immediatament a l 'otorrino-

laringôleg. 

Si el problema és d'ordre 

fisiolôgic (malformacions con-

gènites, desequilibri hormonal, 

etc) ell aconsellarà el tracta-

ment a seguir i decidirá si cal 

anar a veure d'altres especia-

listes o efectuar una reeducació 

de la veu. 

Arribats aquí voldria fer un 

incísen un tema que conside

ro d'especial importancia que 

és la classificació de la veu 

deis cantaires. Generalment la 

fa el director de la coral, i 

malgrat que tot posar-hi tota 

la seva bona voluntat no 

s e m p r e p o s s e e i x la 

competencia necessària per 

judicar la qualitat vocal del 

nou cantaire. 

Pot classificar erròniament la 

seva veu i crear a la llarga una 

situació vocalment negativa 

amb els problèmes que això 

g e n e r a . I s ' h a de fugir 

igualment d 'aquella situació 

tipica -malauradament molt 

estesa- en la que a manca de 

veus d 'una corda determinada 

es reforça aquesta amb 

cantaires procedents d'altres 

cordes. 

Però els problèmes de la veu 

també poden ser conseqùència 

de fac tors p s i c o l ò g i c s o 

tensionals. Si es dona aquest 

cascai adquirir consciènciade 

V armadura de tensions que 

ens està bloquejant i que, per 

tant, no ens permet de mani

festar la nostra veu de forma 

natural. 

El següent pas és aprendre a 

controlar aquesta armadurai 

aconseguir una posició corpo

ral correcta. A això va adre

cada, en part, la feina deis 

educadors de la veu, e lsquals 

ensenyen a utilitzar el eos 

per a la correcta producció 

6 



UNTEMAVIU 

de la veu, ajudant a modi- millorant al mateix temps la 

ficar la intensitat, el to, el qualitat i la flexibilitat dels 

t imbre , l ' a r t i cu lac ió , e tc , músculs i les parts mòbils que 

m . a . c . 

estudi de cant 
CURS DE CANT I TÈCNICA VOCAL TEATRAL. 
EDUCACIÓ I ENTRENAMENT NATURAL DE 
L'APARELL VOCAL. 
L'EXPRESSIÓ MUSICAL A TRAVÉS DEL CANT. 

Curs progressiu 1994-95: 
• Tècnica respiratòria apl icada al cant (2 mesos) 

• Projecció i impostado del so 
• Art iculado i VOCalitzaciÓ (inicial l avançada) 

• Recuperado i rendiment vocal 
• Ap l icado tècnica sobre mélodies 
• Repertori i expressió musical 

Preparado per a audiclons i exàmens al 
conservatori. 
Professors: Angels Civit (cant) 

Ross Craigmile (repertori) 

Curs Intensiu nivell avançât i professional: 
Curs d'una setmana (odies) a carree del Pr. Peter 
Harrison, membre fundador de l'International 
Studio for Singers de Londres. 
Data idel l a l7dedesembredel994 
Classes: 

•tècnica vocal individual (diària) 

• explicació práctica del mètode (coi.lectiva diària) 

• ap l icado al cant (una sessió col.lectiva) 

Audició prèvia a l'inici del curs per ais alumnes 
actius, 

INFORMACIÓ (horarisipreus): 
Estudi m . a . c . 

Rambla de l Prat, 2 
tel . 237 97 88 ( d e 10 a 14 h. i d e 16.30 a 20 h.) 
Can tonada Gran d e Gracia, metro Línia 3 Fontana 

intervenen directa o indirec-

tament en el cant, alhora que 

ensenyen a respectar els me-

canismes naturalsdeproducció 

de la veu, creant la necessària 

permeabilitat del eos per qué 

deixi circular i expandir la 

seva energia. 

A r r i b a r a l ' a n o m e n a d a 

col-locació o impostado de 

la veu ha d 'ésser el resultat: 

del treball de conscienciació 

del p rop i eos a d r e c a t a 

aconseguir la necessària si

nergia (correspondencia) mus

cular per a poder produir, 

amplificar i articular el so 

laringi adequadament ; del 

restabliment dels mecanismes 

naturals de producció de la veu, 

sense t r a v é s f í s i ques o 

psíquiques; de la necessària 

permeabilitat del eos per a 

deixar circular i transmetre 

(expandir) la seva energia. 

Això significa teñir el eos 

desblocat de contraccions 

musculars involuntàries (tra

vés tensionals) . Aconseguir 

aqüestes coses necessita de 

les v ivènc ies in ternes de 

l ' individu i del desenvolu-

pament crític de la seva oída, 

que son experiències úniques 

i intransferibles que pro

p o r c i o n e n la p r o g r e s s i v a 

integració de la persona en tots 

els seus camps. 

Sergi Riera 



TEMA DEFONS 

Cantar amb bona lletra 
De tant en tant fa bo de recordar 

com Ics arts van néixer germanes 

i com jugaven juntes en plena 

natura, a pleret, entre el cel i la 

terra. ¿Quina mentalitat cartesiana 

les va dur a la incoherencia que 

patim, quina dèria freudiana les 

va engelosir les unes de les altres, 

amb obres tan belles com vulgueu, 

però al cap i a la fi desafectes 

entre si? 

La pintura cobria les parets o 

decorava els retaules, i no estava 

desenganxada de l'entorn per al 

qual era concebuda, com 

l'absurditat acostumada d'un 

quadre que es penja alla on es vol: 

estava creada per il.luminar un 

espai déterminât, per donar-li 

sentit... i ara s'emmarca amb una 

elegant motllura que l'aïlla de 

l'entorn, i pot ser penjada ací o 

alla, arbitràriament. 

També la noble escultura era un 

art per a l'arquitectura -capitells, 

t impans, gárgoles. . . - per al 

mobiliari, per a la joieria... per a 

donar volum a imatges de sants, 

de reis o de mécènes al Hoc i 

entorn précis per on eren 

pensades. 

Vés! i la poesia i la mùsica eren 

l'una per a l'altra. Pregunteu-ho 

ais trobadors i ais joglars... I ais 

monjos: la mùsica del cant 

gregorià va néixer com un suport 

expressiu a la recitació d'anti-

fones i salms, al servei de la 

paraula anunciada i pregada. Una 

tonada per a una oració. 

L'art no mostrava prepotència 

envers la tècnica: en grec techné 

tant volia dir tècnica com art, tot era 

u. Ni el continent s'envania per 

damunt del contingut, ni al 

significant se li acudia d'ignorar el 

significat. Ni la forma menyspreava 

la matèria amb què era feta, com 

l'anima va arribar a menysprear el 

cos: el cos és el cos d'una ànima, i 

l'anima, l'anima d'un cos, ^com 

podria mai reincorporar-se en cos 

aliè? Però més vai que no ens 

fiquem en filosofies d'onze vares! 

És ciar, hom pensa, hom es pregun

ta... a més de cantar, de repetir. Per 

a mi que músics i poetes s'haurien 

de buscar, de necessitar, de recla

mar l'un a l'altre. I, no obstant, els 

poetes fan poemes sense recordar

se que hi ha músics: abans rai, que 

els versos es duien la música i el 

ritme, com el cos es duu l'anima. 

I ais músics, per a compondré un 

cant els basta una lletra, tant se 

val si és poesia o no: qualsevol 

enfilall de paraules - "dos por dos 

cuatro... dos por ocho diesiseis... "-

per sostenir unes notes, qualsevol 

frase val per a qualsevol melodía; 

qualsevol lletra, digui el que digui, 

com ho digui, sols per poder can

tar! 

. Aquest és el punt feble, vet aquí la 

fallácia: qui fa música ha de ser 

músic; en canvi, per fer una lletra 

no cal ser poeta, qualsevol s'hi veu 

en cor, fins i tot qualsevol músic! 

Pero el músic que només sap de 

música, ni de música sap. 

D'una caneó tradicional, pura poesia 

popular en pura melodia popular, 

que no saps qué era primer, si el verb 

o l'esperit; d'un Amadeu Vives 

posant música a L 'emigrant de Mn. 

Cinto Verdaguer; d'un Joan Maragall 

posant poesia a L'Empordà d'Enric 

Morera... hem anat a parar a cada 

cantautor, que és massa! 



TEMA DEFONS 

Pero la gent no te pa a l'ull -o no tant 

com certs musics-, ni els cantaires ni 

el public. Per sort, els cantaires no 

son "pro-fessionals" -en el sentit mes 

bescantat del terme- sino 

"vocacionals", capacos de sentir 

alio que canten, tant les paraules 

com les melodies. 

Una bona melodia amb una mala 

lletra, no es canta ni s'escolta de 

gust; com una mala miisica, per 

excelses que fossin les paraules. 

Jo em negaria a cantar segons 

quina lletra, com un director es 

nega a dirigir segons quina miisi

ca, i ben fet que fa. Pero ell es el 

director i jo un cantaire, un 

quaranta-sete, un 2,13% del cor. 

El cant coral hauria de conjurar 

tant musics com poetes. 

Pero priven els musics: els 

directors n'han de ser, mini-

mament; no cal que siguin 

cultivats en poesia. Per aixo, per 

exemple, els programes dels 

concerts de cant coral poden tenir 

una certa coherencia musical -

que no sempre la tenen-, i no cal 

tant que tinguin coherencia 

tematica. El merit del music 

semblaria eld ' aquell que sap par-

lar set idiomes: si no te res a dir, 

a expressar, de que serveix tanta 

glossia? 

Seguint per aquests viaranys 

anirfem a raure a la vella qiiestio 

mai no resolta a gust de tothom: 

cantar en 1 ' idioma original o en el 

propi? Aquí la dictadura deis 

músics s'imposa totalment: ai de 

qui gosi! Les paraules valen pel 

so que tenen mes que no pel que 

diuen, qué millor, dones, que 

l'idioma original. Fidelitat al so 

o al missatge? Cantem com una 

reproducció discogràfica de 

baquel i ta , com un l loro 

intel.ligent que no entén el que 

diu. Vaja immersió lingüística! 

Opten per la lògica de l'idioma 

mes que no per la de la llengua: la 

llengua és allò que serveix per 

comunicar-se, l'idioma per dife-

renciar-se. Una lògica que deixa 

l ' interlocutor de banda, que 

menysvalorael receptor, el sofert 

publ ic . L ' a r i s toc ràc ia que 

s 'e r ige ix encara sobre la 

democracia, i la "cultura culta" 

segueix fornint l 'ocasió de 

distingir-se al nou-ric en cultura. 

En un idioma desconegut de qui 

parla i de qui escolta, per bé que 

la coral n'aprengui la correcta 

pronunciació -que és dir molti-, 

la lletra no diu res: tant se val 

tarai.lejar "pa pi pau"... com pro

nunciar "ap an daun", "je teme" 

com "j'man fu"... ¿O és que tant 

li fa cantar "oh, si al fossar on jau 

ma dolca mare jo el Hit tingues..." 

com "Ai, si el Madrid guanyés de 

nou la Lliga! qui els va parir!"? 

És cert, tanmateix : sona com quan 

Schubert va compondre-ho, com 

el seu public ho escoltava! "O 

soné queniguin der velt!" quina 

delicia! Un violinista alemany fa 

sonar l'instrument igual que un 

de cátala, però un cantaire 

alemany diu coses al seu public 

que un cantaire cátala no comu

nica al seu, cantant-l i amb 

alemany. Oh, però sona com quan 

el public de Schuber t ho 

escoltava... Ja et daran! 

Traduir adequadament és fer sen

tir -en escriure, en cantar, en in

terpretar, en dirigir- el mateix al 

meu public , que allò que l'autor 

originai feia sentir al seu. I com 

aconseguir-ho? ¿Amb l'idioma 

del public originai, per fidelment 

que l'interpreti, o amb el del 

public que m'escolta? Quan en 

Joan Argenté traduïa "le plat 

pays" de Jacques Brei per "el ciar 

país" (no pas "el pia país"), jo 

cree que en feia una molt atinada 

adaptació. Ja em direu si hauria 

tingut el ressò que va tenir si la 

traducció hagués estât literal... I 

menys encara si l'Emili Vendrell 

fili l'hagués cantada en francés, 

en versió original. 

I potser seria avinent d'entrar en 

la qüestió de si cal cantar 

Verdaguer en el cátala del seu 

temps, o en el d'ara... Però mes 

val no exhaurir tots eis temes en 

un sol article, no us sembla? 

Joan Soler i Amigó 
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ELS NOSTRES COMPOSITORS 

MANUEL VALLS 
Manuel Valls i Gorina va néixer a 
Badalona l'any 1920 i morí a 
Barcelona el 9 de setembrede 1984. 
Estudia dret a la Universität de 
Barcelona i musica al Conservatori 
del Liceu i amb el P.Donostia 
(harmonia, orquestració i compo-
sició). 

De formació estètica independent, va 
conrear la majoria deis generes 
musicals. Va exercircom aprofessor 
a la Universität de Barcelona i a 
l'Escola d'Art Dramàtic Adria Guai, 
va pronunciar conferencies a diver
sos indrets de la península (Barcelo
na, Madrid, Santander, Lleida, 
Toledo, Granollers, etc.) i el 1971 
va dirigir les émissions dedicadesa 
la música espanyola de l'ORTFde 
Paris, dins la sèrie La rose des vents. 
Va ser membre de la Societat Cata
lana de Musicologia i fou un dels 
responsables de l'àmbit de música 
del Congrès de Cultura Catalana i 
membre de la Junta Consultiva 
d'Omnium Cultural. Va publicar 
articles i critiques a la premsa local 
i estrangera, i va exercir la crítica 
musical a El Pais, edició de 
Catalunya. 

Obres 

TRIFTIC D ' A D V E N T (1950),8 ' Text: 

T.Garcés Cor Mixt Est.: Barcelona 27/ 

12/53 (Coral Sant Jordi) 

T E S T I M O N I D E C A R L E S R I B A 

(1960),12' Cor Mixt Est.: Barcelona 2 5 / 

1/61 (Coral Sant Jordi; dir.: O.Martorell 

C O S E S D E N A D A L (1975),9' Text: M. 

Valls Cor infantil, Pno. Est.: Barcelona 

12/75 

P O E M E S D E P A T R I C I A , 7 ' T e x t : 

P.R.Fava Cor Mixt Est.: Barcelona 1984 

(Coral Carmina; dir.: J.Casas) 

T O T E S P E R A N T O ' Text: J.Oliver Cor 

Mixt 

S A L M P E N I T E N C I A L (1953), 13' Cor 

Mixt, Corda Est.: Barcelona 30/3/56 

(Quartet Filhamonia; dir.: A. Sardo) 

LA MIREN I FA SOL (1972), 14' Cor 

Mixt; 1.1 (Corn A) 1.1 1.1.0.0. Perc. 

Est.: Barcelona 17/12/72 (Coral Sant 

Jordi; dir.: O.Martorell) 

D ' U N A V E L L A I E N C E R C L A D A 

T E R R A (1977)60' Text: S.Espriu Na-

r r a d o r , C o r M i x t , F l . CI . S a x . F g . 

Tp.Pno.Acordio, 2 Perc.Cb. Est.: Bar

celona 29/10/79 (Coral Sant Jordi; dir.: 

O.Martore l l ) 

C A N T D E L B A R C A (1974)2" Text . 

J .M.Espinas, J.Picas Cor Mixt; 2 .2 .2 .1 . 

0.1.2.0 2 Perc. Corda Est.: Barcelona 

27/11/74 (Dir.: O.Martorell) 

C A L 33-33 O EL BON S A M A R I T A 

( 1 9 6 9 ) , 4 0 ' C a b a r e t o p e r a S o p r . 

T.B.Narrador,Fl. Cl/Sx.Tp. Orgue/Pno. 

Perc. Cb. 

U N B A R R E T DE PALLA D ' l T A L I A 

(1960) , 15' Text: Labiche-Pere Quart 

Musica Incidental Cor Mixt, Fl. Ob. 

T p . P n o . E s t . : B a r c e l o n a 1 3 / 6 / 6 0 

(Agrupacio Dramat ica de Barcelona; 

dir.: F.Roda) 

LA FILLA DEL M A R (1970),8 ' Text: 

A. Guimera Musica Incidental Cor Mixt 

Est.: Barcelona 1970 (Dir.: R.Sal vat) 

E L C A F E D E L A M A R I N A Text : 

J.M.Sagarra Musica Incidental Acordio, 

Guitarra, Cor Est.: Barcelona 18/1/83 

(Dir.: J .G.Schreder) 

LA C I U T A T C R E M A D A (1976),36 ' 

Musica per al c inema Cor Mixt; 1.1.1.1. 

- 0.1.0.0. Guit , Pno.Perc .Corda Est.: 

1976 (Coral Sant Jordi; Orquestra; dir.: 

A.Ros Marba) Ed.: Quiroga 

C O M P A N Y S : P R O C É S A C A T A L U 

NYA (1979),34' Música per al c inema 

C o r M i x t ; 1 . 1 . 1 . 1 . - 0 . 1 . 0 . 0 . G u i t , 

Acordió,Pno. 2 Perc. Corda Est.: 1979 

(Cora l San t J o r d i , O r q u e s t r a ; d i r . : 

J .L .Moraleda) 

V I C T O R I A ( 1 9 8 3 ) M ú s i c a p e r al 

c inema Est. : 1983 (Locomotora Negra, 

R.Gili, Coral Sant Jordi, Orquestra; dir.: 

A. Ros Marbà) 

Discografia 

C A N T DEL B A R C A (Coral Sant Jordi) 

E D I G S A C M 402 SG 

LA C I U T A T C R E M A D A (Coral Sant 

Jordi , Orquestra; dir.: A.Ros Marbá) 

E D I G S A C M 421 

C O M P A N Y S : P R O C É S A C A T A L U 

NYA (Coral Sant Jordi, Orquestra; dir.: 

J .L .Moraleda) 

Publ icacions 

LA MÚSICA CATALANA CONTEMPORÁNIA 

(1960) Ed. Selecta 

LA MÚSICA ESPAÑOLA DESPUÉS DE MANUEL 

DE FALLA (1962) 

Ed. Revista de Occidente 

MÚSICA I SOCIETAT (1963) Ed. Dalmau 

EL MÓN PRODIGIOS DE LA MÚSICA (1966) 

Ed. Bruguera 

LA MÚSICA CONTEMPORÁNIA I EL PÚBLIC 

(1967) Edicions 62 

HISTORIA DE LA MÚSICA CATALANA (1969) 

Ed. Taber 

MÚSICA INDISCRETA (1970) Ed. Pórtic 

APROXIMACIÓN A LA MÚSICA (1970) 

RTV Salvat 

DICCIONARIO DE LA MÚSICA (1971) 

Ed. Alianza Editorial 

LA MÚSICA LA MÓN D'AVUI (1972) 

Ed. Molí 

ENTREACTES DE CONCERTS (1974) 

Ed. Pórtic 

LA MÚSICA EN CIFRAS (1975) 

Ed. Plaza Janes 

EL FET MUSICAL A CATALUNYA (1978) 

Ed. Dopesa 

PARA ENTENDER LA MÚSICA (1979) 

Ed. Alianza Editorial 

LA MÚSICA ACTUAL (1980) Ed. Noguer 

MÚSICA DE TOTA MENA (1982) 

Ed. Clivis 

LA MÚSICA EN EL ABRAZO DE EROS (1982) 

Ed. Tusquets 

MOMPOU (1983) Ed.Thor . 
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E D I C I O N S DE LA "Airiños da miña terra" 

FEDERACIÖ 
CATALANA 
D/ENTITATS 

CORALS 
NOVETATS 

O B R E S DE C R I S T Ó F O R T A L T A B U L L (1888-1964) 

N ú m . 94 - A I R I Ñ O S DA MIÑA T E R R A 

(Partitura inclosa en la present revista) 4 v.m. - CODI B4 

N ú m . 95 - R A M E L L DE C A N C O N S P O P U L A R S 

G A L L E G U E S 4 v.m. - CODI B6 
(Collecció de les cinc obres següents, que també es subministren 
separadament) 

N ú m . 95/1 - B E R D U C I D O , B E R D U C I D O 

(Muñeira) 4 v.m. - CODI B1 

N ú m . 95/2 - ISTE P A N D E I R O Q U E T O C O 

4 v.m. - CODI B1 

N ú m . 95/3 - T E R R A T E R R I N A 

4 v.m. + solo - CODI B1 

N ú m . 95/4 - C A N C I Ó N D E M E N D I G O 

(Muñeira) 4 v.m. - CODI B1 

/ . I f 

s 1
 -Ht 

i<t '< ) 

l i 
o m 

N ú m . 95/5 - A V IDA D O S A R R E I R O S 

4 v.m. + solo - CODI B1 
¡irnr 

L'any 1940 Cristòfor Taltabull retorna a Barcelona, 

com aconseqüencia de la guerra europea, després 

de gairebé trenta anys a l'estranger. Desvinculat del 

món musical i académie barceloní, especlalment en 

aquells anys de postguerra, no té cap altra possibilitat 

per a subsistir que les lllçons particulars. D'entre els 

seus alumnes n'hi ha un que és fili de Mataró, en 

Domènec Rovira i Caste l la , que és d i rector de 

l'Acadèmia Musical Mariana del Foment Mataron!. 

Cada Nadal en aquest centre s'hi representen uns 

Pastorets, i en Rovira demana al seu mestre que li 

composi una música per aquelles representacions. 

Així s'inicia la relació de Taltabull amb Mataró des 

d'aquell any 1942 fins a les acaballes de la década. 

Després vingué l'encàrrec de "Les Set Paraules" i 

mes tard, com a homenatge a la prematura mort del 

seu deixeble Domènec Rovi ra, composa l 'obra 

"Comiat de l'anima", ja publicada per la FCEC. 

La composició i preparació d'aquestes obres el feu 

anar molt sovint a Mataró, i durant tres o quatre anys, 

cada diumenge. D'entre els cantaires de l'Acadèmia 

hi havia filis de la familia Esquerra, que en acabar 

l'assaig que feien al matí, convidaven a dinar el 

mestre amb la seva nombrosa famil ia. En acabar 

l 'apat, en Tal tabul l sovint s 'assè ia al p iano on 

realitzava improvisacions i animava els germans 

Esquerra i amies a cantar . A ix í , d 'una manera 

informal i espontània, es va formar un petit cor que 

va prendre el nom de "Madrigalistes d'lluro". 

Moites de les obres coráis que coneixem de Taltabull 

varen ser escrites per aquesta formació. Una de les 

fi l ies de la fami l ia Esquerra hi cantava i estava 

promesa a un jove gallee. En Tintent d' engrescar els 

joves i endolcir la pèrdua de la tarda del diumenge, 

en Taltabull va escriure una primera peca "Airiños da 

miña terra", que avui us presentem, i després un 

ramell de cançons (cinc en total), que volia ser una 

primera selecció d'un conjunt mes ampli que no va 

tenir continuïtat. 

Aquest ramell surt publicat enguany paral-lelament a 

aquest número de la revista. Aquesta és la senzilla 

anècdota -com moites altres composicions d'obres 

importants-, que em va ser narrada per en Francese 

Esquerra, germà i cunyat deis protagonistes. 

Teodor Roura 
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MÓNCORAL 

Extret de "Kantuz", Butlletfde la Federado Coral del País Base, agrínt la gentilesa. 

A causa del seu interés indubitable, vam demanar al Centre de Documentació Musical de Namur 

(Bélgica) que ens enviés un article sobre el treball que están desenvolupant, treball que queda 

fidelment recollit a l'article que ens han enviat i que reproduím amb molt de gust. 

MÚSICA INTERNATIONAL. Un banc de dades de partitures corals per a tots 

Quin director de cor no ha somniat 
maide poder disposar d'una eina que 
foscapacdesubministrar-li, de ma
nera instantánia, el catáleg de motets 
en alemany del segle XVII o del 
XVIII, de quatre a sis veus mixtes a 
cappella, o també, com un segon 
exemple entre els milers que es 
podrien formular, lallistaireferén-
cies d'edició de les composicions 
per a cor mixte i orquestra de corda 
del segle XVIII, en anglési amb una 
durada d'execució igual o inferior a 
lOminuts...? 

L'arribada de la informática i, 
sobretot, el desenvolupament de pro
grames de gestió documental cada 
vegada mes perfectes han ofert, des 
de fa uns anys, la possibilitat técnica 
de poder dur átenme aquest somni i ja 
s'han realitzat algunes experiéncies. 

Pero, com cal actuar tenint en compte 
el volum impressionant de la infor
mado que s'haderecollir(asaber,la 
totalitat de les partitures de música 
coral editades en el món), la 
complexitatd' aquesta informado i, 
d'entrada, el treball indispensable 
d'análisi previ a la selecció?, com 
cal gestionar en una sola base de 
dades una informado que está dis
persa en els cinc continents, en 
llengües diferents, tenint en compte 
els pocs recursos humans i financers 
deis promotors del projecte "banc de 
dades de la música coral"? 

Aquest és l'objectiu que s'ha fixat 
Música I n t e r n a t i o n a l , crear 
una es-tructura que permeti el 
repartiment i la coordinació del 
treball de recollida entre 
collaboradors diferents. De fet, 
darrera el nom M ú s i c a 
I n t e r n a t i o n a l trobem dues 

realitats distintes però estretament 
complementáries. 

-D'una banda, un banc de dades 
informatitzat que té com a objectiu 
el repertori coral de tot el món, amb 
la missió de facilitar a qui l'utilitzi 
una documentació al mes precisai 
completa possible sobre el repertori 
esmentat. 

-D'altra banda, una xarxa de 
col-laboradors que necessiten 
disposar d'una eina semblant i que 
han decidit unir els seusesforcos per 
constituir, en el termini mes breu 
possible, un banc fiable i actualitzat 
sobre la totalitat de les obres coráis 
editades al món, ja sigui a cappella 
o amb acompanyament instrumen
tal. La difusiód'aquesta informado 
vers el conjunt del món coral es 
realitza mitjançant aquests 
col.laboradors i s'intenta que sigui al 
mes amplia possible. 

I) El banc de dades Musica 
Musica va néixer a l'Alsàcia, a 
l'est de Franca, en una regió presti
giosa pels seus excel-lents vins blancs, 
a iniciativa del Centre d'Art Polifonie 
d'Alsàcia(CAPA). 68.140Munster. 
Franca, l'any 1984. Actualment, el 
banc de dades és gestionat 
conjuntament pel Centre Internacio
nal per a la Música Coral (CIMC), 
que depèn de la Federació Interna
cional perala Música Coral (FIMC), 
amb seu social a Namur (Bèlgica), i 
pel CAPA. 

Desenvolupat gracies a un progra
ma multilingue "INFOMUSIC",a-
quest banc de dades ofereix un accès 
immédiat a la informado musical o 
d'un altre tipus, que estigui présent 
en les partitures. 

Perpermetre una recerca molt deta
llada, 1 'estructura documental de cada 
fitxa -es fa una fttxa per a cada 
partitura- es compon actualment de 
75 tipus d'informació diferents. El 
programa emprat permet la recerca 
amb un sol criteri déterminât, o bé 
amb una pluralitat de criteris 
juxtaposais. 

Entre les rubriques de 1'estructura 
documental de Mus ica podem 
assenyalar: compositor, harmonista, 
autor de la melodia, gènere, estil 
musical i forma, tipus de formado 
coral requerida (SÁTB), nombre de 
veus, títol de l'obra, dedicatòries, 
paraules-claus, ús liturgie, idioma, 
autor del text, adaptador del text, 
autor de la transcripció, època, 
dificultatd'execució pelscantaires, 
dificultat pel director, editor i 
referències de l'edició, tonalitat, 
duració, fonts musicològiques i 
del text, instrumentado, solistes, 
país, any, tipus de material 
(collecció, partitura individual...), 
localitzacions de les partitures en els 
col.laboradors, referències disco-
gráftques... 

Fins i tot es recullen els temes 
musicals, la qual cosa permet, per 
exemple, treure una melodia que es 
té al cap mitjançant una pregunta 
simple pel teclat del microordinador, 
que s ' utilitza com un teclat de piano. 

Actualment, Mus ica té mes de 
50.000 títols. Un cop acabada la 
recerca, l'edició de la informado es 
pot fer de formes diferents, en 
pantalla, en llistes, en fitxes 
resumides, en fitxes descriptives com
pletes, en qué fins i tot la música hi 
pot ser impresa clarament, en forma 
d'index, etc. 
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MÓNCORAL 

Musica va ser pensât perquè 
arribés a un public al mes ampli 
possible: musicôlegs, directors de 
cors i cantaires hi cerquen totes les 
dades que necessiten. 

Els professionals de la distribuciô 
poden trobar immediatament 1 'editor 
i les referències de la partitura que 
se'ls ha demanat, sense haver de 
buscar a la bona de Déu per tots els 
catàlegs. 

En fi, els investigadors l'utilitzen 
com a instmment de recerca docu
mentai musical i els professors com a 
einapedagôgica. 

Cal afegir que, des de l'any 1990, 
Musica pot ser consultât des de 
qualsevol Hoc del mon accedint a la 
xarxa telemàtica francesa amb ajuda 
d'un Minitel, a qualsevol hora del 

Franga o el codi Musica (33)36 43 
15 15 des de fora de Franga; el servi
dor del Centre d'Art Polifonie 
d'Alsàcia disposa actualment de 4 
accessos simultanis; encara que el 
seu llancament oficial no estigui 
previst fins a final d'any, ja es 
consulta una mitjana de dues hores 
cada dia. 

II) La xarxa de collaboradors de 
Musica I n t e r n a t i o n a l . 

Musica I n t e r n a t i o n a l gaudeix 
actualment de la cooperado de 
col-laboradors a Franca, Bèlgica, 
Alemanya, Noruega i Canada. La 
xarxa s'estendrà pròximament als 
EUA, Espanya, Israel, Veneçuela i 
Argentina. 
Aquests col-laboradors -persones 
físiques o juridiques- comparteixen 
el desig de contribuir a l'enriquiment 
del banc Musicai, al mateix temps, 
de beneficiar-se del conjunt de les 
informacions reunides en el banc.El 
seu objectiu comú és el de participar 
en un projecte cultural, sensé ànim de 
lucre. Regularment,esreuneixenper 
a sessions de codificado i posada a 
puntd'objectiuscomuns... jaqueel 
carni que queda fins aconseguir una 
cobertura exhaustiva del repertori 
coral mundial i, al mateix temps, un 
contingut que satisfaci els usuaris 
mes exisents éü liare. 

Ill) Com s'utilitza Musica? 
Cadacol-laborador que disposi d'una 
còpia del banc de dades està autoritzat 
a permetre la seva consulta a tot 
und'ells. 

Com connectar amb la xarxa france
sa Minitel des de qualsevol Hoc del 
món quan es disposa d'un modem: 
En molts països, existeixen punts 
d'accès a la xarxa francesa Minitel 

que costen bastant menys que la 
connexió directaal(33)3643 15 15, 
que es factura al preu d'una 
conferencia internacional. 

Aquests accessos ens permeten arri
bar a uns 15.000 servéis i bancs de 
dades diferents i es fa generalment, 
a través de la passarci • la internacio
nal Minitelnet. L'usuari podrá po-
sar-se en contacte amb la societat 
que ofereixi aquest servei en aquest 
país per obtenir el número de telé-
fon local que li permetrà connectar a 
través del modem. 

Per conéixer el nom d'aquesta 
societat, s'ha de trucar al (33) 3643 
15 15, codi INTER. Si hi ha algún 
problema, nosaltres podriem resol-
dre'l (enviar prèviament un fax a 
CAPA). Aquesta societat enviará un 
programad'adaptaciódel Minitela 
l'ordinador personal (PC) o al Ma
cintosh de l'usuari ili concediràun 
número que li permetrà connectar 
directament a qualsevol hora del 
dia a través del modem. 

L'originai de M u s i c a és en 
llengua francesa i els temes 
musicals no són accessibles 
( l ' e l ecc ió de l lengües es 
desenvoluparà si hi ha demanda 
suficient). Si, malgrat tot, 
sorgeix algun problema, l'usuari 
pot adreçar-se a CAPA. 

Per exemple: per EUA, cal dirigir
se a "Minitel Services Company", 
888 Seventh Ave., 28th floor, New 
York, NY 10106, USA, tel. (212) 
399 00 80, Fax (212) 399 01 29; la 
connexió costará uns 0,45 dòlars per 
minut més el preu de la comunicació 
fins arribar al punt d'entrada més 
pròxim de l'Estat (per obtenir la 
informado que ofereix Musica, una 
connexió acostuma a durar normal-
ment entre 1 i 4 minuts). 

Musica s'esforça per ser present 
en totes les Fires sobre ternes 
musicals en les Trobades 
Internacionals de Cant Coral: 
l'any 1993, a més de Musicora 
(Paris) i la Fira de Francfort, ha 
estât present en el Simposi Mun
dial de música coral a Vancouver 
durant el mes d'agost. 

13 



PROGRAMACIÓ CORAL 

PALAU DE LA M Ú S I C A CATALANA 

Temporada Musical 1994-95 

13 de novembre de 1994, 18h 
Commemoració del 90è aniversari de la 
fundació de l'Orfeo Gracienc 
Ballet Català, Esbart Dansaire 
Cor infantil i juvenil 
Antoni Perez i Simo, director 
Obres de: Brahms, Albinoni, Vivaldi 

30 de novembre de 1994, 21 h 
Orquestra Simfònica del Vallès 
Coral Cantiga (Josep Prats, director) 
Jordi Mora, director 
Bach: Oratori de Sudai. 

Cantates nüms. 1,2 i3 
8è Premi Solidarität Institut Drets Humans 
de Catalunya 

18dedesembrede 1995, 18 h 
Coral Sant Jordi 
Concert de Nadal 

21 de desembre de 1994, 21 h 
Les Arts Florisants 
William Christie, director 

Händel: El Messies Concert de Nadal 
Fundació "la Caixa" 

26 de desembre de 1994, 19 h 

Orfeo Català (Cors infantils i Cor jove) 

Cobla Sant Jordi (Jordi Casas, director) 

Tradicional Concert de Sant Esteve 
Amb la collaboració de: Fundación para el 

Apoyo de la Cultura 

IV Temporada de Concerts 94/95 

22 de desembre de 1994, 21 h 
Joven Orquesta Nacional de España 
Cor de Cambra del Palau de la Música 
Rosa Manion, soprano; 
Jeffrey Prillaman, tenor; 
Simón Estes, baix 
Edmon Colomer, director 
Haydn: La Creado 

30 de desembre de 1994, 21 h 
The King Consort 
Roben King, director 
obres de Hándel 

19 de generde 1995,21 h 
Orquestra i Cor del Teatre Bolshoi de Moscou 
Solistes vocals: 
Alexander Lazarev, director: 
Schonberg: Nit transfigurada, op. 4 
Brahms: Schicksalslied, op. 54 
Puccini: Missa de Gloria 

Orquestra Simfônica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya 
Programació temporada 1994-95 

27,28 i 29 de gener de 1995,21,19 i 11 h. 
Soprano, a determinar 

Bernadette Greevy, mezzo; 
Paul Frey, tenor 
Oskar Hillebrandt, baríton 
Coral Carmina (cor collaborador de TOBC) 
Franz-Paul Decker, director 
Malher: Quatre cançons de joventut. 

Das Klagende Lied (complet) 

15 de desembre de 1994, 21 h 
Transparant Opera/Chapelle de Lorraine 
Marc Schillemans, director d'escena 
Etienne Siebens, director musical 
Petra van Tendeloo, soprano; 
Rachel Fabry, mezzo-soprano; 
Ludwig van Gijsegem, ténor; 
Andréa Poddgighe, ténor 
Door van Boeckel, actor 
L'ôpera en la commedia del'arte. 
Haydn/Goldoni: Lo Speziale 

24 de gener de 1995, 21 h 
Orquestra de Cambra del Teatre Lliure 
Joan Cabero, Josep Benêt, ténors; 
Josep Cabré, bariton; 
Josep Pieres, baix 
Josep Pons, director 
Clàssics del segle XX 
Stravinski: Rag-time 
Stravinski: Renard 
J. Strauss/Schônberg: Vais de 
l'emperador 
Schônberg/Webern: Simfonia de 
cambra, op. 9 

24, 25 i 26 de marc de 1995, 21, 19 i 11 h 
Solistes a determinar 
Orfeo Català (Jordi Casas, director) 
Salvador Mas, director 
Centenari del naixement d'Eduard Toldrà 
Toldrà: Empûries, Camperola, Sol ixent 

EUROCONCERT 
W g i o r n i % 

X Temporada 1994-95 

Monestir de Pedralbes 
14 i 16 de novembre de 1994, 21 h 
La Colombina 
Maria Cristina Kiehr, soprano; 
Claudio Cavina, contrait; 
Josep Benêt, ténor 
Josep Cabré, baix 

El Segle XVI a les Espanyes. Polifonia 
vocal: F. Vâsquez, Victoria, M. Cardoso, 
P. Alberc Vila, J. Brudieu, M. Fletxa 

Palau de la Musica Catalana 
22 de novembre de 1994, 21 h 
The King's Consort 
James Bowman, Dominique Vise, 
contra-tenors; Susan Gritton, soprano; 
Catherine Denley, mezzo-soprano; 
Nigel Robson, ténor; 
Michael George, baix 
Robert King, director 
L'opera del barroc. Handel: Ezio 
(estrena a la peni'nsula ibèrica) 

L'ORGUE 
A LA CATEDRAL DE BARCELONA 
Cinquè Cicle de Concerts * 1994-95 
14 de desembre de 1994, 20 h 
Modest Moreno, orgue 
Schola Gregoriana de Barcelona 
Ramón Moragas, director 
La tradició del cant gregorià: 
S. Aguilera de Heredia, F. Couperin, 
J.S. Bach, J. Baucells, O. Planas 

• 

iber: Camera 

XI Temporada 1994/95 

13 de desembre de 1994,21 h 
Orquestra i Cor del Teatre de l'Opera de Kirov 
Valery Gergiev, director 
Mussorgsky: Boris Godunov 
(versió concertant) 
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FESTIVALS, CONCURSOS, CURSOS IACTIVITATS DIVERSES 

è FESTIVAL 
— DE M Ù S I C A 
I > I L A V I L A 

DE LIMA 
13é Festival de Música de la Vila de 
Llívia 1994 

25 de desembre de 1994, 20 h 
Polifónica de Puig-reig 
M. Carme Oliveras, soprano; 
Bemadeta Barniol, contralt; 
Josep. M. Canongia, piano; 
Sergi Cuenca, guitarra 
Ramon Noguera, director 
Johan S. Bach (1685-1750): Motets 
Pau Casals, Frederic Mompou: Obres 
religiöses, 
Nadalenques tradicionals 
Viladesau, Morera, Moner, Moraleda: 
Sardanes 
Portrait of Duke Ellington 
(entrada lliure) 

30 de novembre (Palau de la Mùsica) i 
1 de desembre de 1994 (Església de Sant 
Félix, de Sabadell) 
Coral Cantiga (Josep Prats. director) 
Jordi Mora, director 
J. S. Bach: Oratori de Nadal, 

Cantates 1, 2 i3 

6 d'abril de 1995 
Església de Sant Félix de Sabadell 
J. Brahms: Nanie, op. 82 
G. Fauré: Requiem, op. 48 

Casai dels Infants del Raval 
18 de novembre de 1994, 21 h 
Església del Pi de Barcelona 
Nit de Gospels i Stupendams 
a benefici del Casal 
Coral del Centre Cristià dels Universitaris 
(Monica Santamaria, directora) 
Coral Carlit 
(Anna Roquer, directora) 
Cor de Ciències de l'Educació 
(Manuel Cabero, director) 
Cor del Taller de Mûsics 
(xavier Garriga, director) 
Stupendams 

Festivals 
Atenes (Grècia) 
5th International Choir Festival of Athens 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

Loreto (Italia) 
35 International Sacred Music Choral 
Festival 
Del 19 al 23 d'abril de 1995 

Arnhem (Holanda) 
Festival Choral International 
De l 'I a l ó d e j u l i o l de 1995 

Jérusalem (Israel) 
17 Internationales Chorfestival 
Del 24 de juliol al 3 d'agost de 1995 

Roodeport (República de Sud-Africa) 
8th International Eisteddfod 
Del 29 de setembre al 7 d'octubre de 1995 

Cursos 
Cervera (Catalunya) 
Cursos Europeus de Direcció Coral 
Pierre Cao (titular) 
Mireia Barrera (assistent) 
Del 25 de setembre de 1994 
al 10 de juliol de 1995 

Barcelona (Catalunya) 
Audicor. Aula de Direcció Coral 
De l'I d'octubre de 1994 
al 4 de juny de 1995 

Ciudad de Borja (Aragó) 
XIV Curso de Música Coral Música Vocal 
en el Cancionero Judeo-Españo\ 
Professora: Eva Pitlik (Israel) 
El 12 i 13 de novembre de 1994 

Barcelona (Catalunya) 
Setmana de treball amb el Cor Infantil III 
de rOrfeó Cátala i el Cor Vivaldi de la 
IPSI 
Erkky Pohjola, 
director del Tapióla Choir de Finlàndia 
IPSI Tel. (93) 430 14 05 
Del 12 al 20 de novembre de 1994 

Concursos 
Atenes (Grècia) 
3rd. International Compétition 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

Viena (Austria) 
11 International "Schubert" Choir 
Compétition 
Del 17 al 20 de novembre de 1994 

Creta (Grècia) 
Status Cantus 
Del 8 al 12 de marc de 1995 

Budapest (Hongria) 
V International Choir Competition 
Del 9 al 12 d'abril de 1995 
Data limit d'inscripció: 
15 de novembre de 1994 

Kalundborg (Dinamarca) 
European Youth Choir Festival 
Del 21 al 23 d'abril de 1995 

Zwickau (Alemanya) 
II International Robert Schumann 
Chorwettbewerb 
Del 25 al 28 de maig de 1995 

Marktoberdorf (Alemanya) 
4th International Chamber Choir 
Competititon 
De l'I al 7 de juny de 1995 

Neuchatel (Su'issa) 
6 Festival Choral International 
Del 9 al 12 d'agost de 1995 

Trelew (Argentina) 
2- Certamen Internacional de Coros 
Del 5 al 10 de setembre de 1995 

Litomsyl (Txèquia) 
2nd International Smetana Choir 
Competition 
Del 30 de setembre al 3 d'octubre de 1995 

Novy Bor (Txèquia) 
Crystal Chor 1995 
International Choir Competition 
Del 27 al 29 d'octubre de 1995 

Rotterdam (Holanda) 
1st Rotterdam International Choir Contest 
Marc de 1996 

Riva del Garda (Italia) 
4 Concorso Corale Internazionale 
Del 31 de marc al 3 d'abril de 1996 

Activitats diverses 
Wolfenbüttel (Alemanya) 
Eurotreff95 
Del 7 al 10 de setembre de 1995 

s • 

Les entitats interessades 
poden ampliar details 
d'aquests anunciants a 
la nostra Secretaria. 
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BIBLIOGRAFIA 

PER ENTENDRE LA MUSI
CA 
Alsina, P.; Sesé, F (1994): 
La música i la seva evolució. 
Historia de la musica amb 
propostes didactiques i 49 
audicions. 
Barcelona. Graó. 
(Col.leccio Instruments, núm. 11) 

Qualsevol reforma altera no 
només allò que pretén reformar 
sino que sempre transcendeix la 
sevaparcel-la. La Reforma edu
cativa està aconse-guint alguns 
guanys deis que el món de la 
musica s'ha de sentir gratificai i 
satisfet. Des de la creació de 
noves i més flexibles estructures 
en l'educació musical per a 
professional i/o afeccionats, 
fins a l 'aparicióde tot un mate
rial didàctic que pot anar molt 
més enllà de l'abast educatiu. 

Aquest és el cas de l'obra que 
acaba d'aparèixer al mercat. El 
seu con-tingut pot fer gaudir i pot 
interessar a tot tipus de public: 
tant al music professional com 
al professorat especialista, a 
l'estudiant o al simple melòman. 
De llibres d'història de la musica 
n'hi ha un munt, però d'obres 
sobre l'evolució de la musica 
n'hi deu haver ben poques. La 
proposta que ens fan els autors 
és novedosa i alhora cohérent. 

És a dir, no tracta la historia de 
la música des d'aquell vessant 
que els estudis histories ja fa 
temps que han abandonat (vull 
dir la historia deis grans 
personatges, de les sèves bata
lles o de les sèves obres) sino 
que, en una línia histórica 
contemporània i encertada, ex
plica com s'ha anat formant amb 
el pas del temps qualsevol 
música que puguem escoltar. 
Així, amb una lectura amena es 

LA MÚSICA 1 LA 
SEVA EVOLUCIÓ 

1 1 
1>STRIME?ÌTS 

GUIX 

resolen questions que en altres 
historiés de la mûsica queden 
amagades o confuses: com fou el 
pas de la monodiaala polifonia?; 
perquè algunes cultures no han 
desenvolupat determinats 
aspectes que tant han preocupat 
a la mûsica occidental i, en 
canvi, han explorât en altres 
camps?; a q u e es deuenelscanvis 
estètics que apareixen amb allô que 
anomenem un nou période de la 
histôria?,etc. 

Recordo que quan era jove (ja fa 
massa anys) i intentava aprendre la 
historia de la música, toteomençava 
molt bé. La música prehistórica em 
portava cap a la música de l'antiguitat, 
i d'aquesta, arribava fàcilment a la 
música medieval. Allí ens hi 
entretenien una estona i analitzavem 
com es va produir el pas de la melodia 
única a la unió de varies mélodies 
que sonaven alhora. Però aleshores 
començaven a aparèixer els grans 
noms i les grans obres. Tot plegat 
feia perdre el fil conductor de la 
música i, el meu cap esdevenia un 
caos. L'anècdota de l'obra o de la 
vida del compositor passava per 
davant d'un diseurs quejo consi
derava més important, com era: Qui
na cosa feia canviar la concepció 
estètica d ' una època a una altra? Per 
qué de cop apareixia la quinta 
augmentada? Degut a qué va costar 
tant introduir el tritò en la composició? 
He de dir que aquesta obra ens pot 
aclarir molts d'aquests dubtes que 
tant costen de solucionar. 

La primera part del llibre és la que 
tracta aquesta evolució histórica de 
la qual parlavem. En aquesta primera 
part trobem també quadres amplia-
dors del text que ens aporten 
curiositats musicals i biogràfiques 
deis diversos compositors. A 
continuació trobem una part que 
conté propostes didactiques que 
permeten aplicar i donar suggeri-
ments quefacilitinla práctica docent. 
Una tercera part explica cadascuna 
de les audicions que donen suport 
iillustrenmusicalmentel llibre. A 
més diversos índexs, un quadre 
resum i una extensa bibliografia 
permeten al lector aprof undir encara 
més la informació. 

Explicar la historia de la música 
d'aquesta manera permet no només 
conèixer aquesta historia, sino 
entendre millor quin és el 
funcionament de la música que 
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escoltem, què hi hem de buscar i com 
hem anat a parar a la musica que es fa 
actualment. Es per això que abans 
deia que "aquesta obra pot interessar 
tant al'afeccionatcom al professio
nal", dones fa entendre allò que 
escoltem, i encara més quan, com a 
complément del llibre, hi ha un doble 
disc compacte, La música i la seva 
evolució;49 audicions, queexempli-
ficael text, i un altre llibre, Euter
pe, musa de la musica, Evolucióde 
la Musica. Barcelona. Graó. (Bi
blioteca de la Classe, 72), destinât a 
l'estudiant i al public jove en general. 

Aquest conjunt (excepte el volum 
de la col-lecció BC) es publica 
també en castella i encapçala un 
seguit de llibres de música que 
l'éditorial té previst publicar, 
i ens sap greu, només en 
castella. Em diuen que aviat 
sortirà el segiient volum Alsina, 
P.: Musica para educar. La 
música como área y como re
curso didáctico. Barcelona. 
Graó; (El lápiz), que ofereix un 
enfocament cohérent de 
l'educació musical en els cen
tres educatius i que aporta re
cursos per al professorat espe
cialista. La resta de volums, en 
un total de sis o set, també aniran 
dest inais al docent i faran 
referencia a aspectes tan inté
ressants com poden ser el 
tractament de la música com a 
reforç d'altres aprenentatges (ús 
de la música com a eix per 
aprendre) o jocs amb música, etc. 

Hemde felicitar l'éditorial Graó 
per aquesta iniciativa, i animar
los a qué continuai en aquesta 
línia dones, tot i estar espe
cializáis en obres pédagogiques, 
enriqueixen tant el docent i 
Falumnat com a les persones 
que,sense exercir la docencia, es
timent la música i la practiquem, 
composant-la, intrepretant-la o 
senzillament visquent-la. 

Marcel Castells 

ORFEO CÁTALA 

CONCERT LLUls MILLET (1867-1941) 

C'fitic UuH M. MHM 

Antologia Histórica de la Música 
Catalana 
Orfeó Cátala 
Concert Lluís Millet (1867-1941) 
Direcció: Lluís M. Millet 

PDLS.A. Reí15 80.1044 

Aquest él disc d'un centenari historie: 
el dia 18 d'abril de 1967 l'Orfeó Cátala 
dona el concert íntegrament dedicat a 
obres de Lluís Millet en ocasió del 
centenari del seu naixement. 
Si la seva personalitat humana será 
sempre vigent en molts aspectes de la 
vida del país, la seva personalitat 
musical adquireix una doble 
projecció, actual i histórica; ambdues 
van ser molt evocades en aquell 
concert i encertadament seleccionades 
i recollides en aquest dise. El cant 
coral és una viva manifestació de 
cada moment i logie és que prengui 
forma diferent segons les époques; 
però en l'Opus de Millet hi ha 
composicions que perduraran sempre, 
bé perqué queden integrades per llur 
permanent actualitat i presènca, bé 
perqué es converteixen en document 
historie d'immarcescible valor de a 
més severa antologia de la música 
catalana. 

Aquest disc ofereix, a perpetuïtat, 
aqüestes dues vessants de l'obra 
immortal de Lluís Millet. 

Joan A. Maragall 
Président de l'Orfeo Cátala 

Barcelona, 1969 

GREGORIAN CHANT 
GREGORIANISCHER CHORAL 

CHANT GREGORIEN 
Christmas Weihnachten - Noë l 

•H 
Benediktineubteien Benedirti n 

Abbiyes des Bénédictin 

C O L L E C T I O A R G E N T E A 

Cant Gregorià: Nadal 
Els responsoris de les matines de 
Nadal (43* 39") 
Cor de monjos del Monestir de 
Montserrat 
Director: Pare Gregori Estrada 

Archiv Production Stereo437 071 -2 

Els responsoris, que inicien les hores 
canoniques bénédictines, en constitu-
eixen igualment el tancament. I és 
així no solament per llur remarcable 
estructura arquitectónica i de la gran 
varietat de texts -en comparació amb 
la missa- sino també per la seva 
forma musical: dins l'immens 
repertori gregorià els responsoris for
men un grup especialment intéressant. 

Primera Missa de Nadal (28' 17" ) 
Cor de Monjos del Monestir de 
Münsterschwarzach 
Director: Pare Godehard Joppich 

Ens pot semblar sorprenent que el 
naixement del Senyor hagi estât 
célébrât relativament tard en una festa 
litúrgica: no és fins els inicis del segle 
IV (o com a molt a finals del segle ITI) 
que la festa de Nadal ve a sumar-se a 
la més antiga i originàriment a l'unica 
festa anual de l'Església: la festa de 
Pasqua, commémorant la mort i la 
resurrecció de Jesucrist. D'aquesta 
manera la festa de Nadal té dos-cents 
anys menys que la de Pasqua i tres-
cents anys menys que la celebració 
del diumenge cristià. 
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AGENDA 

FEDERACIÓ CATALANA 
D'ENTITATS CORALS 
Pl. Víctor Balaguer, 5,3r 
08003-Barcelona 
Tel./Fax (93) 268 06 68 

DELEGACIÓ 

"TERRES DE LLEIDA " 

Castell de Verdú 
25340-Verdú 
Tel./Fax (973) 34 72 87 

CAP DE L'EQUIP TÉCNIC: 

Enric Navas 
c/Pallars,38 
25004 -Lleida 
Tel. (973) 23 61 01 

CAP DE L'EQUIP TERRITORIAL: 

Josep M. Mas 
c/St. Francesc Xavier, 8 
08540-Centelles 
Tel. (93) 881 27 46 

DELEGA TS COMARCALS: 

BAGES-BERGUEDÁ 
Joan García 
c/Vüadomiu Nou, 62 
08680-Gironella 
Tel. (93) 825 07 08 

BAIX-LLOBREGAT 
Joan-Enric Urpinas 
c/La Plana, 39 
08830 - Sant Boi de Llobregat 
Tel. (93) 654 55 20 

BARCELONÉS 
Jordi Subirá 
Baixada de la Llibreteria, 7 
08002-Barcelona 
Tel. (93) 315 26 06 
Fax (93)315 37 57 

COMARQUES DE GIRONA 
Lluís Mandado 
el Major, 69 
17700 - LaJonquera 
Tel. (972) 55 50 09 
Fax (972)55 47 94 

COMARQUES MERIDIONALS 
Josep Navas 
Ctra. de Salou, 45 
43205 - Reus 
Tel. (977) 75 36 74 

M A R E S M E 

Nuria Muñoz 
c/ Barcelona, 32,4t, 2a 
08301 - Mataré 
Tel. (93) 790 33 00 

O S O N A - R I P O L L É S 

Josep M. Mas 
c/ St. Francesc Xavier, 8 
08540-Centelles 
Tel. (93) 881 27 46 

P E N E D É S - A N O I A - G A R R A F 

Joan Pastor 
Fina Tomás 
el Bruc, 52, 2n, 2a 
08700 - Igualada 
Tel. (93) 805 28 37 

T E R R E S DE LLEIDA 

AlfonsGuiu 
Pl. de la Pau, 3 
43750-Flix 
Tel. (977) 41 10 56 

V A L L E S 

Rosa Maria Ribera 
c/ Faraday, 148, 3r, 2a 
08224 - Terrassa 
Tel. (93) 783 02 95/(93) 780 94 54 

MOVIMENT CORAL 
CÁTALA 

SECRETARIAT DE CORALS 
INFANTILS DE CATALUNYA 
(SCIC) 
RosaRafecas 
c/ Dolors, 6 
43712 - Lloren? del Penedés 
Tel. (977) 67 70 32 

CORALS JU VENILS DE 
CATALUNYA (CJC) 
Conxita Garcia 
Arnau d'Oms, 47-53, esc. 3,4t, 3a 
08016-Barcelona 
Tel. (93)352 31 52 

F E D E R A C I Ó DE C O R S D E C L A V É 

Pl. Víctor Balaguer, 5 
08003-Barcelona 
Tel. 93-3199777 

EUROPA CANTAT 
Secretan General: 
Hans-Dieter Reinecke 
GrosserHillen,38 
D-30559Hannover 
Tel. 07 (49)511-9 52 43 40 
Fax 07(49)511-9 52 43 42 

FEDERACIÓ INTERNA
CIONAL PER LA MÚSICA 
CORAL (IFCM) 
Secretan General: 
Thomas Rabbow 
Konstantinstr. 81 
53179 Bonn 
Alemanya 
Tel. 07 (49) 228 33 22 32 

Vice-president per Europa: 
SteenLindholm 
Roennebaervej, 82 
2840Holte 
Dinamarca 
Tel. 07 (45)42 42 17 50 

Responsable de la Coral Mundial 
i del Centre Internacional 
de Cant Coral 
Joan-Claude Wilkens 
Rué des Brasseurs, 175 
5000 Namur 
Bélgica 
Tel. 07(32)81 23 13 01 
Fax 07(32)81 21 11 64 

AMICS DE LA MÚSICA 
DEBARCELONA 
Via Laietana, 41, pral 
08003-Barcelona 
Tel. (93) 302 68 70 

CONSELL CÁTALA 
DE LA MÚSICA 
el Diputació, 239,4t, 2n A 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 487 54 17 
Fax(93)487 54 16 
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JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI 1994 

Per segon any consecutiu la 

FCEC ha collaborât amb la 

Direcció General del Patrimoni 

Cultural del Departament de 

Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, en la realització de 

les Jornades Europees del 

Patrimoni, a través de concerts 

de cant coral. 

Deis programes d'aquests actes 

reproduïm en extrade de la 

Presentado: "els dies 24 i 25 de 

setembre es faran, a la majoria de 

països europeus, les Jornades 

Europees del Patrimoni (que 

podríem anomenar el dia deis 

monuments") amb el patrocini 

del Conseil d'Europa. 

A tot arreu es preveuen diverses 

iniciatives per afavorir aquesta 

celebració: visites de qualitat ais 

monuments, jornades de portes 

obertes, visites comentades, 

publicacions, etc. 

I hem volgut també incorporar la 

música. Així, la d'enguany és la 

segona edició deis concerts de 

cant coral, que se celebren a Sant 

Vicenç de Cardona, a Santes 

Creus, a Santa Maria de Vila-

bertran, a Sant Bartomeu de 

Bellpuig i a la Seu Velia de Lleida. 

Ens ha semblât que la música i 

1'arquitectura, juntes, oferien un 

gaudi especialment intens. Totes 

dues arts es potencien mútuament 

dins el marc d'aquests extraor-

dinaris monuments de Catalunya. 

Amb aquest conjunt de concerts 

hi ha una voluntat de sentir veus 

joves i d'aconseguir unaprogra-

mació de musica antiga i popu-

lar catalana, comtambéd'afavo-

rir l'actuació de corals infantils 

o noves al costat de conjunts 

consolidats de gran renom. 

Finalment, ens cai agrair el suport 

tècnic i la collaboració que ens 

han ofert la FCEC i especialment 

el seu président, el senyor Lluis 

Gómez. 

MERCAT DE MUSICA VIVA 

DE VIC 

Del 29 de setembre al 2 d'octubre 

es celebra l'edició del Mercat de 

Musica Viva, a laciutatde Vie. 

Les entitats corals de la FCEC 

disposaren de l'auditori de la 

Fundació "la Caixa" per a 

realitzar els seus concerts de 

presentació. Un auditori ben 

dotat, si bé amb una acustica poc 

agraïda pels intèrprets i un xic 

massa allunyat del centre, on 

tenien Hoc la totalitat de les 

manifestacions musicals. 

Les entitats corals participants 

foren: Orfeo Vigatà (Vie), Coral 

Rossinyol (Terrassa), Cor del 

Taller de Musics (Barcelona), 

Agrupació Polifònica de Vila-

franca (Vilafranca del Penedès), 

Cor de Cambra Joliu (Lleida), 

Societat Coral El Valles (Ripo-

l le t ) , Coral Mixta Schola 

Cantorum d'Igualada (Igualada), 

L'Estro Vocale (Barcelona) i 

Coral Renaixenqa (Sant Boi de 

Llobregat). 

CURSOS EUROPEUS DE 

DIRECCIÓ CORAL 

Organitzats per la Cátedra Inter

nacional de Música "Emili Pujol" 

del Conservatori de Cervera i 

l'Institut Europeu pel Cant Co

ral, aquests cursos pretenen 

d'una forma molt seriosa 

donar continuttat al mestratge de 

Pierre Cao a casa nostra, però 

ara d'una forma continuada. 

Aquests cursos han de ser 

complement i ampliació deis 

diferents cursos que actualment 

s'estan fent al nostre país, jaque 

aquests comencen al nivell on 

acaben els altres. 

La FCEC us els presenta amb el 

convenciment de que és una eina 

importantissima per la formació 

deis nostres directors, i ha decidit 

collaborar-hi mitjantcant el sis

tema de beques habitual. 

INFORME TÈCNIC DE LES 

CORALS 

En diverses ocasions, algú ha 

proposat que la Federado fes una 

avaluació del nivell tècnic de les 

corals federades. 
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Algunes vegades s'ha demanat 

amb la intenció de saber-ne el 

nivell general; d'altres, per a 

disposar de dades que 

permetessin a la FCEC aconsellar 

oescollir una o diverses coráis 

quan eren sollicitades per tercers; 

etc. (Fins i tot algú ha proposât 

de fer-ho, per a exigir un nivell 

tècnic mínim a les coráis, per a 

èsser admeses a la FCEC). 

No creiem que correspongui de 

cap manera a una federació, fer, 

pel seu compte, i unilateralment, 

judiéis de valor de les coráis 

associades, sobretot perqué 

aquests judiéis han de ser 

forçosament subjectius. 

I menys encara quan d'aquests 

s'en puguin derivar diferencies 

de t racte , favor i t i smes , 

exclusions, etc. 

Hem de tenir en compte, arnés, 

que li és impossible a qualsevol 

federació seguir la trajectória de 

cada una de les coráis; i per tant, 

qualsevol judici reflectirà un 

estât "momentani" de la coral, 

fruit d'unes circumstàncies con

cretes, que pocs dies després (o 

mesos , o anys) poden ser 

completament diferents, cosa que 

passa en la realitat (canvis de 

d i rec tors , alts i baixos de 

components, etc.) i sobre aquesta 

base la FCEC no té dret a 

formar-se un criteri definitiu 

d'una coral. 

En canvi, sí que pot ser positiu 

un informe tècnic, quan aquest 

sigui sol-licitat per la propia co

ral, i pel seu propi interés, com 

a instrument de control i millora, 

sensé que la FCEC n'hagi de fer 

cap ús. Son molts els motius pels 

quals una coral pot tenir interés 

a sol-licitar un judici crític de 

les seves actuacions. 

Per exemple: per a que algú alié 

a la coral confirmi o no el criteri 

que ells teñen de si mateixos; 

per a demanar a una tercera 

persona entesa, quin o quins 

aspectescaldria millorarper anar 

élevant el seu nivell; o simplement 

perqué sempre és bo que algú et 

digui el mes objectivament 

possible, i d'una manera freda i 

desinteressada, coses que altres 

per amistat, per benvolença, o 

per altres motius, no s'atreviran 

a dir-te. 

Amb aquest únic motiu, i amb 

l'ànimd'oferirun serveimés ais 

nostres associais, l'Equip Tècnic, 

haestudiatun sistema per a ela

borar aquests informes tècnics, 

amb uns criteris bàsics comuns 

de valoració. 

Servei que posem ara a la 

vostra disposició, amb la següent 

normativa: 

-Les coráis que ho desitgin, 

poden sol-licitar a la FCEC un 

informe tècnic, a partir d'una o 

mes de les seves actuacions. 

-La sol-licitud s'ha de presentar 

perescrit. 

-L'informe es basará en l'anàlisi 

deis següents aspectes: Afinació. 

Emissió de la veu. Equilibri de 

les cordes. Qualitat de la veu. 

Precisió rítmica. Valoració 

tècnica i d ' adequac ió del 

repertori. Interpretació estilísti

ca i respecte de la partitura. Ac

titud general del director. 

Actitud general del grup. 

Presentac ió a l ' e scena r i . 

Comunicació amb el public , 

etc. I observacions. 

L'informe será realitzat per 

membres de l'Equip Tècnic de 

la FCEC, o persones designades 

per aquest, en base a uns 

mateixos criteris de valoració. 

L'informe será confidencial, i 

representará només el criteri deis 

tècnics que el facin, referit 

exclusivament a la o a les 

actuacions concretes, sense que 

aixó suposi cap presa de posició 

per part de l'Equip Tècnic ni de 

la FCEC sobre el nivell de la 

coral. 

Els tècnics que facin l'informe 

han de tenir lliure accès al Hoc de 

l'actuació, i disposar de les 

partitures del concert, amb 

suficient antelació per a estudiar

les.El cost del desplaçament deis 

tècnics (i altres despeses, si n'hi 

ha) aniran a carree de la coral 

sollicitant. 
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NOTICI ARI DE L'EQUIP TÈCNIC 

PROGRAMA COMÚ 

Desprésd'unparèntesid'algunsanys, 
novamentreprenem aquesta tradició, 
una de les més antigües del 
moviment coral: el Programa Comú 
anual. 

Els més "veterans" ja coneixen el 
tema i saben, que es tracta d'una 
"pauta", que la Federació marca, 
per a facilitar les trobades de coráis, 
els aplecs i qualsevol altra activitat 
col-lectiva. 

En altres temps va èsser una eina 
indispensable en la vida comunitària 
de lescorals: el programacomú era 
per a moltes coráis un complement 
del repertori escollit pel seu director, 
i per a algunes, quasi la base d ' aquest 
repertori particular. 

Més endavant va deixar d'ésser tant 
necessari, per di versos motius (entre 
els quals, pel fet de que janoes fetén 
tants aplecs, que cada vegada hi ha 
més facilitat per renovar repertoris, 
etc.). 

Finalment, a partir delcurs 87/88 la 
Federació va deixar de proposar-lo. 
Però, des d'aleshores, no han parat 
de sentir-se, de tant en tant, veus 
demanant que la Federació tornes 
a fer aquesta proposta. I, després de 
reflexionar-hodurantmolt de temps, 
1 ' Equip Tècnic ha decidit reprendre 
aquella tradició, i així ho fem ara. 

La proposta de 1'Equip Tècnic és 
molt simple: Seleccionem quatre 
obres (en conjuntmoltfàcils), pera 
que totes les coráis que puguin les 
treballin durant el proper curs, a més 
de les del seu propi programa. 

Això facilitará les trobades, els cants 
comuns i altres activitats col-lectives 
(tant les previstes com les imprevis-
tes), podrá servir de punt de refe
rencia per a confeccionar programes 
de concerts, etc., i amb els anys 
fornir un Repertori Comú de tots els 
cors de la FCEC. 

Procurarem que no sigui repetitiu, 
deixant de banda ja totes les obres 
d'antics programes comuns, i 
intentarem fer-lo innovador, i 
actualitzat. 

No pretenem donar-li cap carácter 
d'obligatorietat ni d'imposició de 
criteris, sino simplement d'orienta-
ció, de proposta i d'eina de servei. 

No ens cal amagar, pero, el nostre 
desig de que la proposta sigui acollida 
positivament, iassumidaper un bon 
nombre de cors, i també de que en 
tota activitat col • lectiva entre cors de 
la Federació, una o més obres 
d'aquest programa comú hi siguin 
interpretades. 

Per al curs 1994-1995,doncs,l'Equip 
Tècnic proposa el següent: 

Programa Comú 

El pardal (popular) E.Toldrà mf 
1542 

Matinet me'n llevo jo (popular) 
E.Toldrà mf 1567 

El bon caçador (popular) E.Toldrà 
FCEC 89 

Molt lluny d'aquí (sardana) 
J.PrenafetaFCEC47 

Demaneu, dones, els exemplars que 
us facin falta (si noelsteniujaals 
vostresarxius). Noenfeufotocópies, 
si us plau. Es molt fácil: una 
telefonada al (93) 268 06 68, i les 
rebreu a casa. 

Hem proposât dues obres d'en Toldrà 
com a homenatge a aquest insigne 
compositor en motiu del centenari 
del seu naixement( 1895-1962). 

Heus aquí uns breus comentaris 
preparáis per en Joan Roda. (Els co
mentaris de les altres dues els trobareu 
albutlletins de la FCEC en els que 
varen ésser editades, núm. 89 i 47 
respectivament). 

El pardal (popular) d'E. Toldrà 

El tempo moderadament ràpid 
d'aquesta canco és possible que es 
concreti més, entre altres, en les 
sil-labes ai, ai, ai, (c. 12 i 14) dones 
l'interval de quarta cal que es pugui 
afinar bé, i un tempo massa ràpid 
podría perjudicar l'entonació. En 
els compassos d'introducció deis 
baixos, primer, i ténors, després, 
será bo de fer "sentir" ja el tempo 
exacte de la melodia. La dinàmica de 
tota l'obra es mou dins els piano; 
cal, dones, buscar l'equilibri sonor 
de les veus centrais (contralts i 
ténors) mentre acompanyem la 
melodia, i respectant els petits 
accents. Del compas 15 al final no 
està marcat cap ritardando: caldrà 
mantenir el tempo. 

Una petita diferencia en més, del 
valor de l'acordde Re M del c.21 
i de les pauses, pot ser suficient per a 
preparar el final. A partir d'aquest 
c.21 es poden presentar problèmes 
d'afinaciópropis deis cromatismes; 
la indicado dolce ajudarà a 
controlar-la. També convé remarcar 
el C.17, ténors primers. Si teniu 
poques veus de tenor, a partir del c. 15 
espot recorrer a les contralts, ja que 
en aquest compassos no canten, i, en 
els següents, és possible fer una 
combinació, segonsnecessitats. 

Matinet me'n llevo jo (popular) 
d'E.Toldrà. 

La partitura ja indica el que cal pel 
que fa a la dinàmica (no hi ha cap 
forte) i al tempo. Caldrà, però, que 
adapteu Yalegretto al disseny de 
l'entradadels baixos, jaque aquest 
élément rítmic marcará l'agilitat de 
l'obra. 

Recomanem una bona articulado 
d'aquestes quatre semicorxeres, 
així com el mateix carácter cada 
vegada que una veu el fa sentir, 
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això si, respectant les pauses, 
s'integrin al carácter de la melodia 
de les sopranos, melodia que en els 
compassos 8/11 està a carree de les 
contralts. L'obra no presenta 
dificultáis d'afinació. 

Recomanem, però,atencióal primer 
compás, quan entren ténors i 
contralts,al'harmonització delc.5, 
i ais compassos 7/8, entre ténors i 
baixos. 

LA TÈCNICA VOCAL ALS 
NOSTRESCORS 

Deia Bruce Pullan (1) a 
VInternational Choral Bulletin del 
passât abril, dirigint-se als director 
de cor : "Podeu o deveu ensenyar 
cant a l'assaig del cor?. Davant 
d'aixô, la resposta és rotunda. Es 
clar que ho heu de fer; quina altra 
cosa, sinô, haurieu d'ensenyar?. 

Laveuhumanaésun instrument. La 
majoria de mûsics d'orquestra hauran 
estudiat i practicat durant anys, com 
tocarel seu instrument; fins i tôt 
en una orquestra d'aficionats. En 
canvi larealitatés que pocscantants 
decorhan estudiat el seu instrument 
amb serietat en els cors d'aficionats 
( i fins i tôt en cors professionals!). 

El que han fet és cantar en cors durant 
molts anys, sovint sota la direcciô 
d'algû que tampoc ha estudiat 
l'instrument. 

Els directors son propensos a passar 
d'un grup a l'altre fins a aconseguir 
aquells que requereixen poca o nul-la 
assistèneia en 1 ' aspecte vocal. 

Us vaig a suggerir que el treball 
sobre la tècnica vocal durant l'assaig 
coral, no solament és possible, sinô 
que constitueix la millor manera 
d'aconseguirprogressos". 

I diu mes endavant: "La major part 
dels problèmes sobre els que els 
directors treballen i ocupen el seu 
temps son vocals i no corals". 

És evident que hi ha múltiples 
possibilitats de preparar-se particu-
larment, quealcursets dedireccióés 
treballa (mes o menys!) la técnica 
vocal, i que qui hi té interés ja s' ocupa 
del tema. 

Pero (i sense ánim de generalitzar), 
no us sembla que el panorama pintat 
per Bruce Pullan, sobre la 
preparació de cantaires i directors 
en aquesta materia, podría aplicar
se perfectament a Catalunya?. 

Si pretenem anar millorant i elevant 
el nivell dequalitat del col-lectiu de 
les nostres corals, cal que prenguem 
consciénciade la necessitat inexcu
sable d'aconseguirunamilloradela 
técnica vocal dels nostres cantaires. 

I aixó passa, evidentment, per una 
bona preparació dels directors, que 
son, en definitiva, els que han de 
dirigir, controlar, corregir i millorar 
el so dels nostres cors. 

Acceptant, amb la deguda modes
tia, aqüestes premisses, conclourem 
que la Federació, dins les seves 
possibilitats, i en compliment dels 
seus fins, hauria de promoure una 
campanya de conscienciació del 
nostre col-lectiu i facilitar l'ajuda 
necessária peral milloramentdels 
cors i dels directors, en aquest 
aspecte, tal i com ha jo fa en altres. 

Amb aquesta finalitat, l'Equip 
Técnic ha preparat diverses activitats 
formatives sobre técnica vocal, per 
aoferir.lesdirectament a cantaires i 
a directors. 

Unes serán detipuscol-lectiu,pera 
iniciar en la materia i donar pautes a 
seguir, tant a cantaires com a 
directors; altres serán de tipus curset 
(intensiu o extensiu) amb 
ensenyamentmés individualitzat. 

Usoferim ara la primera d'aquestes 
activitats col-lectives, confiant que 
será ben acollida i profitosa per a 
tothom. 

JORNADA DE TÉCNICA 
VOCAL 

L'Equip Técnic ofereix a les 
Delegacions que ho sol-licitin, la 
realitzaciód'una"Jomada de Técni
ca Vocal", que esdesenvoluparáde 
la següent manera: 

Qualsevol Delegació o grup de corals, 
pot sol-licitar, a partir d'ara, aquesta 
activitat col-lectiva. 

La "Jomada" está adreçada a tots 
els cantaires i directors intéressais 
en el millorament de la técnica 
vocal, tant de manera individual, 
com per cors sencers, i sense 
necessitat de tenir-ne coneixements 
prévis. 

El treball es basará en explicacions 
teôriques i en exercicis pràctics 
sobre la correcta impostació i emissió 
de la veu; en exercicis preparatoris 
pels assajos corals; i enaplicacions 
practiques d'aquests ensenyaments 
a un hipotétic assaig amb obres 
proposades per la Delegació 
sollicitant o pelpropiponent. 

Estará dirigida per un professor de 
cant, coneixedor i vineulat al món 
coral, director de cor en actiu, 
membre del propi Equip Técnic, o 
escollit per aquest. 

La Delegació, o les corals, que 
demanin aquesta activitat, es 
responsabilitzarande l'acolliment, del 
local necessari per a 1'activitat, i de 
facilitar Hoc per a dinar pels 
assistents. 

A partir d'ara, podeu sol-licitar ja 
aquest servei a la Federació, posant-
vos d'acord amb l'Equip Técnic, en 
quant a la data i altres details. 

(1) Buree Pulían realitzà estudis corals al King's 
College de Cambridge, i és un dels principals 
especialistesen mùsica coral a Vancouver. Es un 
actiu mestre de la veu, director ¡administrador. 
Dirigeixel Cor Bach de Vancouver, el corde Nens 
Bach de Vancouveriel corJuvenil. Recentment 
fou designat President de 1' Academia de Mùsica de 
Vancouver. 
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Un nou impuis a la vida coral col-lectiva? 

"La vida col-lectiva és la résultant de 
cada vida individual posadaen cornu 
amb les altres vides individuáis amb 
voluntat de transcendir-se. 

I la robustesa de la vida col-lectiva 
troba la sevaenergia en la consistencia 
i solidesa de cada vida individual que 
s'hi implica i s'hi compromet." 

Buscant, buscant en els calaixos plens 
de temes per resoldre, una veu lenta i 
greu m'ha déclamât pausadament els 
dos missatges que acabo de llegir. He 
restât pensaros uns moments i he 
deixat ressonar en mi tanta densitat 
conjugada. I m'ha semblât entendre 
que en aquesta ocasió us havia de 
parlar de la nécessitât de donar un 
nou impuis a la vida coral col-lectiva. 

Es évident que el punt bàsic de 
partença és la salut de cada entitat 
individual. I la salut de cada entitat 
individual es fonamenta en la 
constancia i fermesa deis assaigs, en 
l'adequació deis programes, en 
l'equilibri de les actuacions, en la 
bona harmonia de les persones que la 
integren, en l'aliment costant de 
l'esperança en el progrés, en la 
superació deis atzucacs i les 
maltempsades, en lacomprensió i la 
tolerancia i en l'exigència i el respecte 
recíprocs. Sí, entesos! Pero la salut 
individual potalimentar-seiregene-
rar-se mitjançant la participació en 
les propostes col-lectives, encara que 
algú digui que la vida col-lectiva ens 
pot arribar a distreure de la indivi
dual. 

I per assolir una vida col-lectiva sana 
i esplendorosa, no n'hi ha prou amb la 
salut i ufanor individual. Cal un pas 
mes i sortir deis nostres reductes 
privats i multiplicar els esforços 
individuáis amb una acció conjunta 
que ens tara mes forts i mes units i 
mes visibles. Accions col-lectives que 

ens permetran transcendir els nostres 
límitsmaterials i així seguir engrandint 
l'esperii del nostre poblé. 

Si repassem la historia del nostre 
moviment coral veurem que es 
fonamenta sempre en el batee d'uns 
Cors que son dirigits per algún alé 
abrandat de passio musical i humana 
i en la posada en comú de les 
inquietuds individuáis en bé d'una 
experiencia col-lectiva d'abast 
patriòtic i nacional de Catalunya. Els 
amants de la historia podeu consultar 
el llibre del bon amie Pere Artís "El 
cant coral a Catalunya 1891 -1979" i 
us il-lustrareu a bastament d'aquesta 
realitat: el Cant Coral és, ha estât i 
será un deis factors importants en la 
concreció de la nostra identitat nacio
nal. I és ben ceti que el millor servei 
que podem fer a Catalunya des del 
Cant Coral és sembrar el país de 
tantes entitats coráis ben afinades, 
sanes i vigorases com ens sigui 
possible. Però si aqüestes coráis 
només anessin per lliure i no posessin 
mai en comú les seves veus i les seves 
obres, la consciéncia de poblé segur 
que se'nressentiria. 

Fora bo recordar aquí, a tali 
d'inventari, unes quantes fites de la 
vida col-lectiva, des de la creació a 
Catalunya de les societats coráis per 
Josep Anselm Clavé i a partir de 
l'evervescéncia artística i vitalista que 
desvetllà l'Exposició Universal de 
Barcelona de 1888 i que cristallitzà 
amb la fundació de l'Orfeó Cátala 
(1891) per Lluís Millet i Amadeu 
Vives i la naixença incessant 
d'Orfeons arreu de Catalunya. I una 
constant: persones, directors i 
dirigents, que, enduts per una força 
espiritual i un gran amor a la música 
i a Catalunya, varen ensenyar-nos el 
carni que ens pot acostar a la pleni
tud, el carni de fer música coral tan 
ben feta com ens sigui possible, i fer

ia refulgir en els actes collectius. En 
aquesta línia vull fer memoria de la 
Germanor deis Orfeons de Catalunya, 
amb la Festa que tingué Hoc el 27 de 
maigde 1917 a laplacade Catalunya 
de Barcelona, amb la participació de 
5.000 cantaires pertanyents a 52 
orfeons, ambeantades simultànies a 
la tarda en diferents indrets de la 
ciutat. LAplec deis Orfeons de la 
comarca del Bages i la I Assemblea 
de la Germanor de Manresa (23 i 24 
de juny de 1918). La II Assemblea de 
la Germanor celebrada a Vie el 10 
d'octubre de 1920 i a suspensió per 
ordre governativa de l'Aplec i Festi
val d'Orfeons comarcáis que s'hi havia 
de celebrar. L'aplec de Vie, ara sí, el 
9 d'octubre de 1921. Els aplecs de 
Figueres (1922), Reus (1923), el 
Centenari Clavé (Barcelona, 1924), 
l'Aplec de l'Estadi de Montjui'c ( 13 de 
juliolde 1930, amb la participació de 
6.000 cantaires de 51 orfeons i 5 
cobles), Manresa (1931, amb la III 
Assemblea de Germanor), Tàrrega 
(1932), Terrassa (1933). Suspensió 
governativa deis Aplecs acausa d'uns 
esdeveniments polítics el 6 d'octubre 
de 1934. 

En una altra revista us parlaré del que 
va anar-se esdevenint fins arribar al 
nostre present. I avui quedem-nos 
amb la meditació de si ens cal o no un 
nou impuls per a la nostra vida coral 
col-lectiva, després de 1'experiéncia 
de Catalunya Canta al Palau Sant 
Jordi de Montjui'c (19 de gener de 
1992, 7.500 cantaires de tot el 
Moviment Coral Cátala, una cobla i 
una orquestra simfònica) i la variada 
gammad'activitatsques'estanportant 
a terme des de les Delegacions 
Comarcáis. 

Josep M. Mas i Bigas 
Cap de l'Equip Territorial de la 

FCEC 
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Delegado Penedès-
Anoia-Garraf 

Acti vitats realitzades durant el ter
cer trimestre. 

El conjunt de les coráis de la nostra 
Delegado ha participât per primera 
vegada en el cicle de concerts Coráis 
94 que s'han organitzat enguany i que 
en general han estât força reeixits. 

Una vegada posats d'acorsd en la 
distribució deis concerts, les coráis 
han participât amb il-lusió i amb 
ganes, aixô ens permet parlar amb 
satisfacció de la bona acollida que 
varen tenir a la Delegado. 

Aquesta activitat col-lectiva crea 
amistats i coneixements entre les 
coráis participants i ens permet 
col-laborar els uns amb els altres, 
intercanviant opinions, maneres de 
fer, etc. 

A partir del passât mes de setembre, 
la nova Entitat Delegada durant el 
curs 1994/95 sera l'Orfeó Vilanoví, 
de Vilanova i la Geltrú. 

Joan Pastor, Fina Tomás 
Delegats Comarcáis 

Acti vitats realitzades: 

Castelltercol 
29 de maig, 19 h. 
L'Orfeó de Santa Coloma, de Santa 
Coloma de Queralt oferí un concert-
intercanvi amb la Coral Castelltercol 

Santa Coloma de Queralt 
19dejuny, 19 h. 
L'Orfeó de Santa Coloma vacelebrar 
el concert núm. 100 de la seva 
existencia per recaptar fons per la 
restauració de l'Església Parroquial, 
juntament amb l'Orfeó Infantil i els 
Barrufets. 

Montblanc 
3dejuliol, 19 h. 
L'Orfeó de Santa Coloma partida en 
la 3a Trobada de Coráis de la Conca 
de Barberà. 

L'Espluga de Francolí 
6 d'agost 
Concert de l'Orfeó de Santa Coloma 
a l'Espluga de Francolí. 

Capellades 
14 d'agost 
La Coral Noves Veus, de Capellades, 
amb motiu de la Festa Major de la 
vila, oferí el Concert "El cinema i la 
Beatle-Maniall". 

Igualada 
21 d'agost, 21,30 h. 
Organitzat per la Coral Mixta Schola 
Cantorum el Szczecin University 
Choir de Polonia oferí un concert. 

Santa Margarida de Montbui 
31 d'agost, 21,30 h. 
La Coral Jove, de Santa Margarida 
de Montbui, organitzà un concert a 
carree de la Coral Saringhimig, de 
San Francisco (EUA). 

CastellbellielVilar 
3 de setembre 
La Coral Mixta Schola Cantorum 
participa en les Jornades Inter-
nacionals de Cant Coral de Castellbell 
i el Vilar. 

Igualada 
10 de setembre, 21,30 h. 
La Coral Mixta Schola Cantotum, 
conjuntament amb el grup instru
mental Lapsus Quintet, oferiren un 
concert. 

a q u a t r e v e u s FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS 
Pl. Victor Balaguer, 5, 3er. - 08003 Barcelona 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ 
Nom ¡ cognoms 
Ad reça 
Població 

-Profession 
-Telèfon 

. Dte.. .Comarca _ 

Faré efectiu l'import mitjançant 

Taló bancari adjunt Domiciliado bancària 

Desitjo subscriure'm a partir del numero 
quota anual de 1.000 ptes. corresponents 
a 4 números. 

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Senyors, els agraire que amb carree al meu compte/llibreta atenguin els rebuts que els presentará la FEDERACIÓ 
CATALANA D'ENTITATS CORALS, pel pagament de la meva subscripció a la revista "a quatre veus". 
Núm. Entitat Núm. Agencia Digit control Núm. compte 

Titular. _Banc/Ca¡xa_ 

Adreça agència_ _Població_ 

^Agencia 

Signatura 
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Delegado de les 
Comarques 
Meridionals 

El dia 25 de novembre de 1994 
tindrá Hoc a la Catedral de Tarragona, 
la 5 a Trobada de Corals de la Ciutat de 
Tarragona, que en aquesta versió 
organitza la Coral Ginesta, de 
Torreforta. 
Les corals que intervindran son: 
Cor AHeluia, Cor Mos Cantars, 
Agrupació Coral Serrallo, Cor 
L'Äncora, Cor Ciutat de Tarragona, 
Jove Cor de Tarragona, Schola 
Cantonan dels Amies de la Cate
dral, Coral de la Universität Rovira 
i Virgili, Coral Augusta, Coral Gi
nesta 

Alio que dona color a l'Aplec de 
1994 de les Comarques 
Meridionals, celebrat el dia 8 de 
maig a Santes Creus, fou el cálid 
homenatge ofert a la Josepa Rosselló, 
directora del Cor Alleluia de 
Tarragona des de la seva fundado i 
col-laboradora incansable i incondi
cional en la tasca tant delseupropi 
cor com de la Federació. 
En l'emotiu acte d'homenatge sor
presa que se li brinda en el concert, 
es llegí un escrit de la poetesa 
tarragonina Olga Xirinachs, que pel 
seu interés reprodu'fm. 

8 de maig Santes Creus. Trobada de 
Corals. 
Paraules a Pepa Rosselló. 
Avui és un dia felig. Les corals es 
troben per fer música i també per 
homenatjar una Personalität que és 
fonament, paret mestre i torre, o 
siguí, una institució sencera en la 
historia del cant coral: laprofessora 
Pepa Rosselló , directora del cor 
Alleluia. Els components dels di
versos grups de cant ho reconeixen 
i avui teñen el goig de dir-ho, amb 
paraula cantada, a la nostra amiga 
Pepa. 

Die que és amiga nostra perqué 
també m'hi compie, encara que no 
pugui ser aquí amb vosaltres. Ella 
ja sap que lletra i música son carn 
i ungía, i que noéslaprimera vegada 
que ens trobem i compartim les 
nostres professions. 
Si el cant coral és grandiós en la 
seva mateixa definido, ho és mes 
encara perqué és gent del poblé que 
canta per al poblé. Si el cant coral 
potencia la dignitat de la música, el 
seu ressó és mes digne encara perqué 
sovintha triat lletres de bonspoetes, 
que han dit, en dengues foranes 
però també amb la nostra, les coses 
mes belles i mes certes. 
Però si alguna cosa fa el cant mes 
glorias, és el seu sentii de llibertat. 
Sempre m 'agrada recordar que la 
música és un espai de llibertat. No 
té fronteres i agermana pel seu 
mateix llenguatge universal: aquesta 
és la seva forga. La música ha de 
ser la llibertat espiritual en un món 
que nega fins i tot les dimensions 
humanes mes elementáis. 
Penso que la Pepa Rosselló ho ha 
entes sempre d 'aquesta manera, i 
que, vital i eficag com s 'hademostrat 
fins ara, ha volgut comunicar aquest 
sentiment a tots els que l 'envolten. 
Els que l 'envolten i els que l 'estimen, 
perqué aquest homenatge és una 
mostra d 'estimado i un 
reconeixement de l'esperii cordial i 
amie que sempre ha demostrat la 
Pepa. 

Sabem que la qualitat mes alta que 
distingeix la persona és l'amistat. 
L'amistat és la capacitai d'estimar 
superant tot allò que ens separa. La 
Pepa, ja ho sabem, és una bona 
amiga i li desitgem llargs anys de 
cálida amistat en la música coral. 
Felicitáis, Pepa! 

Coral Nova Unió 
La Coral Nova Unió, de Vila-seca, 
dedica el passat 19 de juny, un 
homenatge al seu director Robert 
Sarmiento, en passar el relleu, 

després de 14 anys de direcció, a 
la jove Silvia Gil-Pérez Garcia. 
Ais motius que la coral té certament 
pel merescut homenatge al seu 
director, la FCEC hi voi afegir el 
reconeixement per la seva disposició 
total que ha demostrat sempre vers 
qualsevol afer relacionat amb la 
formado de cantaires i directors o 
qualsevol altre tasca propia de 
l'equip de treball de la Federació. 
Des d'aquí, els seus companys de 
les Comarques Meridionals en volen 
deixar constancia. 

Josep Navas 
Delegat Comarcal 

Delegació 
d'Osona-Ripollès 
148 cantaires, pertanyents a 11 
entitats coráis de la nostra Delegació, 
s'han trobat a Taradell (20 de febrer) 
i 130 a Sant Hipòlit de Voltregà (9 
d'octubre) sota la direcció de Ma
nuel Cabero, en un matí i una tarda 
cantant respectivament, per tal de 
treballar les obres del Cant Comú del 
24 Aplec de la Delegació, que 
celebrarem a Castelltercol el 13 de 
novembre d'enguany. 

A l'hora de decidir la programació, 
vàrem optar per cancons de Nadal, 
de tal manera que les coráis poguessin 
apofitar-les per ais seus concerts 
tradicionals, donada la proximitat 
del nostre Aplec i les Festes 
nadalenques. 

Les peces que shi han treballat son: 
El cant deis ocells, de Ribo, Nadal, i 
Bressol de Nadal, de Bibiloni, La 
pastora Caterina, El pardal i Himne 
a Prat de la Riba, de Pérez Moya, El 
rùstie villancet i El Cant de la 
Senyera, de Millet. 

Hi ha hagut cors que han fet sentir la 
seva veu en el sentit que l'Aplec els 
distreu de les seves activitats 
particulars i que fer un Aplec els 
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mer trimestre del curs els és un 
inconvénient: represa dels assaigs 
després de les vacances, concerts de 
Santa Cecilia i concerts de Nadal. 
D'altres s'han manifestât en el sentit 
que un Aplec a final de curs és un 
problema per als cors que tenen 
estudiants en època d'examens. 
D'altres opinen que caldria aprofitar 
Festes locals per introduir-hi una bona 
mogudacoral. 

De cara al 1995 la Coral l'Arpa de 
Taradell proposarà a l'Equip de la 
Delegació una nova modalitat d'Aplec 
que mirarà d'aprovar-se a la Reunió 
que tindrà Hoc el 17 de desembre a la 
seu de l'Orfeo Vigatà. 

A la primavera vàrem començar 
l'experiència d'una nova forma 
d'actuació col-lectiva, amb la creació 
d'una espècia de Rombe Coral rotatiu: 
4 cors, que interpretaran 4 cançons 
sols i 4 cançons de conjunt, en 4 
concerts, celebrats en 4 dies diferents 
i en les 4 poblacions implicades. Hi 
varen intervenir segons l'ordre dels 
llocs d'actuació: Cor "La Veu de 
Voltregà", de Sant Hipòlit de 
Voltregà, Coral "Castellterçol" de 
Castellterçol, Coral "La Violeta" de 
Centelles -coincidint amb el seu XV 
Festival de Cant Coral- i Coral 
"L'Arpa de Taradell", de Taradell. El 
Cant Conjunt que varen intrepretar 
fou: Labalenguera, El rossinyol, Sota 
de l'Olm i El Cavalier enamorat. I 
sempre es va acabar amb el Cant de 
la Senyera. Hi ha gent que opina que 
va èsser massa intens i un xic 
estressant. 

També es van celebrar concerts 
collectius a Sant Pere de Torello i 
Camprodon, aquests sensé rotació, 
dins el marc de Festes locals, a finals 
de juny i a finals de juliol 
respectivament. 

La Coral Camprodon ens ha fet saber 
que ha acollit a casa seva un cor de 

Bolzano. La Coral del Remei de Vie 
ha acollit un Cor d'Eslovàquia. 

La Capella de Santa Maria de Ripoll 
ha anat a cantar a Menorca. La Coral 
Castellterçol ha anat a cantar a 
Estrasburg. La Coral "La Violeta", 
de Centelles, juntament amb uns 
quants cantaires de l'Orfeo Vigatà, 
ha cantat a la Parròquia de la Anun-
ciación de Sevilla i al Cercle Català 
de Madrid. 

S'ha célébrât a Vie la Trobada de 
Corals de Muntany a sota la direcció 
de Josep M. Castellò i en la quai 
també ha participât l'Orfeo Vigatà. 

La nostra Delegació ha participât en 
les tasques d'organització dels 
Concerts Corals de l'escenari 9 del 
Mercatde Musica Viva de Vie, ubicat 
a l'Auditori de la Fundació "La 
Caixa". Hihan intervingut 13 cors de 
la FCEC, que han ofert a la clientela 
mercadera una mostra del seu 
repertori i de la seva qualitat 
interpretativa. Per ordre d'actuació: 
Orfeo Vigatà, de Vie; Coral 
Rossinyol, de Terrassa; Cor del Ta-
11er de Mûsics, de Barcelona; 
Agrupació Polifònica de Vilafranca, 
de Vilafranca del Penedés, Cor de 
Cambra Joliu, de Lleida; Societat 
Coral El Vallès, de Ripollet; Coral 
Mixta Schola Cantorum, d'Igualada; 
L'Estro Vocale, de Barcelona, Coral 
Renaixença, de Sant Boi de Llobregat; 
Coral Espluguina, de l'Espluga de 
Francoli, Massa Coral, de Terrassa; 
Coral Sellarès, de Gava i Coral Gi-
nesta de Torreforta. El public, mes 
aviat escadusser, va estar molt en 
funció de les corals actuants i dels 
acompanyants que aquestes portaven. 
El fet que l'escenari 9 sigui tan apartat 
de la resta d'actuacions musicals del 
Mercat és un inconvénient per a 
l'assistència de public. De totes 
maneres, l'Auditori reuneix bones 
condicions, tot i que esdevé una mica 

distreu de les seves activitats 
particulars i que fer un Aplec al pri 
sec. De cara a properes ocasions del 
Mercat, la FCEC podría pensar noves 
formules d'actuació i de promoció 
dels nostres articles. 

La Coral Canigó de Vic i l'Orquestra 
de l'Empordá han interpretat el 
Réquiem de Mozart al Teatre 
Atlántida en el Concert Inaugural del 
Mercat de Música Viva de Vic. 

La Conselleria de Música de 
1'Ajuntament de Vic, juntament amb 
la nostra Delegació, ha acollit a la 
Sala de Consellers de 1'Ajuntament la 
reunió de directors de la FCEC, cele
brada el 15 d'octubre, des de les 4 de 
la tarda fins a les 10 del vespre. A la 
propera revista en rebreu informado 
detallada. 

Josep M. Mas i Bigas 
Delegat d'Osona-Ripollés 

Delegado 
de les Terres de Lleida 

23é. Aplec de Corals de les Terres de 
Lleida 
Homenatge a Enric Morera 

El diumenge dia 5 de juny, se celebra 
alalocalitatde VilanovadeBellpuig, 
el 23é Aplec de les Terres de Lleida, 
homenatj ant a 1' insigne músic Enric 
Morera. Fou un aplec organitzat per 
la coral "Verge del Lliri", coral 
amfitriona del mateix poblé de 
Vilanova. També comptárem amb la 
presencia de la senyora Roser 
Junquera i Morera, neta del gran 
Mestre. Va ésser una trobada d'uns 
800 cantaires provinentsde gairebé 
tota la geografía lleidatana. Fins i 
tot, Amicsde: L'Espluga de Francolí, 
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TERRES DE LLEIDA 

Homenaje Ernie Morera 

Vilanova de Bellpuig 
5de'|uny de 1994 

Flix i Fraga, federats a Lleida. Es 
cantaren durant l'aplec, sis 
sardanes de les més représentatives 
del Mestre, destacant-ne potser, La 
Santa Espina interpretada en el cant 
conni amb el suport musical de la 
CoblaTres Turons, de Bellpuig. 

També ens veiérem acompanyats 
de les maximes autoritatsterritorials 
i d'un nombrosissim public, que 
junt amb els cantaires, omplirem de 
gom a gom el Pavelló Polisportiu. 
Amb motiude l'esmentat lr Aplec 
a Vilanova de Bellpuig, la coral 
muntà un seguitd'actes. Després dels 
corresponents assajos matinals, es 
feu una ballada de sardanes amb la 
Cobla. Acontinuacióun concorregut 
dinar de germanor. 
Acte seguit, l'eix deladiadaamb el 
corresponent concert. I fins i tot un fi 
de festa, amb animât ball de salò. Es 
adir, un Aplec animât de cantaires, 
acompanyat de tot. Ben diferent i de 
Gran Festa. 

Coral Verge del Lliri 
Xavier Pons i Huguet 

Coral Ginesta del Vallès 
La Coral Ginesta del Vallès va 
néixerl'any 1984 gracies al'impuis 
creador i entusiasta d'uns quants 
cantaires sota la direccio de 
Montserrat Saumell. El dia 13 de 
maig d'aquell any es va realitzar el 
primer concert, donant peu a que al 
llarg del temps, acumulantesforços 
i illusions, s'hagi anat consolidant 
una realitat musical que també ha 
cercat l'arrelament a Catalunyai una 
vocaciöclaradeferciutati potenciar 
l'associacionisme. Enaquest sentit, 
hem volgut participar tant a nivell 
del moviment de coral català, coma 
nivell de la nostra ciutat. I, és per 
aquest motiu que des d'un primer 
moment vam integrar-nos a la 
Federaciö Catalana d'Entitats 
Corals. A nivell musical hem 
participât en tots eis "Musicorals" 
organitzats per la FCEC del Vallès, 
hem fet un intercanvi internacional 
amb el cor Jeugdkoor OLV Ten Poel 
de Tienen (Bèlgica), hem participât a 
molts tallers musicals, hem cantat al 
Palau de la Generalität i hem pogut 
realitzar dues obres (una cantata i 
un oratori) amb conjunt instrumen
tal. 

Entremig de tot aixö, un gran nom-
bred'intercanvis amb moites corals 
d'altres pobles que ens ha permès 
obrir la nostra realitat a altres 
cantaires vingutsd'arreu. Gracies al 
treball del nostre actual director, 
Xavier Nogué i Bonet, hem fet un 
important saltqualitatiu i d'exigèncïa 
tècnica que ens ha permès augmentar 
considérablement el nivell del nostre 
cor. A totes les persones que ens han 
ajudat en aquesta tasca, tant eis 
actuals cantaires com eis ex-cantaires, 
juntes de la Coral, directors, perso
nes desinteressades, administracions 
i entitats culturals, un profund 
agraïment. A tots ells eis oferim el 
millor de nosaltres mateixos i dels 
nostres cants. 

La Junta 

Cor de Cambra Scherzo 
Talcom s'anunciava en la revista del 
Juny de 1994, el passat mes de 
Juliol es celebrava el Xllè Festival 
Internacional de Mùsica de 
Cantonigròs. Dit Festival, que 
gaudeix de gran prestigi dins i fora de 
les nostres fronteres, va apiegar un 
gran nombre de participants dels 
més diversos pai'sos, entre els quals 
s'hi sumava el Cor de Cambra 
Scherzo de Vila-seca (Tarragona), 
que participa en la categoria de cor 
femeni. 

L ' ex i t aconseguit és del tot 
encoratjador, havent assolit el 3r 
Premi en dita categoria. Entre 
nosaltres la noticia va ser rebuda 
amb gran alegria, ja que ens situa a 
un nivell musical forca elevat dins 
l'àmbiteuropeu. 
A més a més, aquest esdeveniment, 
vaprovocar un doble entusiasme quan 
vamsaberquedesde feia 8 anyscap 
coral de Catalunya havia estat pre
miada. 
Per a participar era imprescindible, 
a més de cantar les dues obres 
obligatòries, interpretar una pega 
lliure, d'un compositor dels país 
d'on procedeixel cor. Enaquest cas, 
nosaltres van escollir 1 ' obra inèdita, 
titulada "Caneó de Finestra" del 
mestreJosepVila. Cai dir que aquesta 
obra va causar molta expectació 
entre el jurat i els assistents, rebent 
una forta ovació. 
L'experiència va ser d'aliò més 
enriquidora i les ganes de participar 
en aquests esdeveniments 
s'incrementen quan sents i vius 
1 ' ambient musical que t 'envolta. 
Seria interessant que les corals 
catalanes ens animéssim a 
desenvolupar la cultura musical de 
Catalunya amb una presencia més 
activa en concursos i d'altres actes 
similars. 

Estefanía Genovés i Salvado 
Cor de Cambra Scherzo 
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Orfeo Andorra 

El passât 11 de juny l'Orfeo Andorra 
va fer dos concerts i participa en 
una missa. Pel matí es canta al 
Monestir de Montserrat amb obres 
de Schubert, Beethoven i polifonia 
delsegleXVI. 

Cantar ais peus de la Moreneta i 
amb un public que practícament 
omplia3/4 parts de la basílica, ha 
estât un acteplenament emotiupels 
cantaires de L'Orfeo. 

Per la tarda l'Orfeo Andorra va 
participar en una missa i 
posteriormentva oferir un concert a 
l'Església del Borras de Castellbell 
i El Vilar. 

Castellbell i El Vilar és un dels 
centres mes importants a Catalunya 
en quan a festivals i a tradició coral 
deveus mixtes. Peral'Orfeó Andorra 
era una oportunitat i a la vegada 
un orgull de poder realitzar un concert 
en aquesta vila perqué per ella han 
passât les millors coráis i directors. 
A l'Orfeo Andorra el varen rebre els 
cantaires de la Capella de Música 
Burés. Aquesta coral co-organitza 
cada any amb la Polifònica de Puig-
Reig el Festival Internacional de 
Cant Coral Catalunya Centre, amb 
la participado decoráis d'arreudel 
mon. 

Les obres que figuraven en el 
repertori eren de polifonia, madrigals, 
swing, populars catalanes i la 
sardana del mestre roure. Un 
repertori amb obres molt 
assimilables i agradables d'escoltar 
per part de l'oient perqué avarca una 
extensa gamma de caràcters i estils. 
Aquest concert s'emmarca en un 
intercanvi que la coral Capella de 
Música Burés va realitzar el passât 
mesd'abril a Andorra la Velia. 

foto: Orfeó Andorra 

L'Orfeo Andorra ha estat convidat 
perl'any 1995, per tornar a cantar 
a Castellbell i a Montserrat. 
Aiximateix la coral Capella de Mù
sica Burés també efectuarà un altra 
visita al Principat d'Andorra l'any 
1995, convidats per l'Orfeo. 

Eldia21dejunyd'aquestany l'Orfeo 
Andorra efectuà un concert al 
"AuditoriNacionald'Andorra" ala 
vilad'Ordino, (Principat d'Andorra), 
enelque també hi participà la Coral 
Sant Antoni de la Massana (Ando
rra). Aquest acte el va organitzar el 
Ministeri de Cultura del Molt Illustre 
Govem d'Andorra, amb motiu del 
dia internacional de la mùsica 

Director: 
Josep Puig Martel 

Orfeo Nova Tàrrega 

Invitats per ajuntaments i diverses 
entitats culturals del Bénélux, 
l'Orfeo Nova Tàrrega, com es 
costum cada any, ha realitzat una 
sorrida als Paì'sos del Bénélux: 
Luxemburg, Holanda i Bèlgica, del 6 
al 15 d'agostd'aquest any. 

Els concerts de més significació han 
estatala Plaça Major de Bolendam, 
a l'església dels Jésuites s.XVII 
d ' Amsterdam, i a la Gran Place Dam 
de Brusselles, coincidint amb la 
festa nacional de les flors. 

L'Orfeo Nova Tàrrega està préparant 
el VII Cicle Coral de Tardor i una 
gran festad'Homenatge al Cantaire. 

Darrers concerts realitzats: 
26.8.94 Concert a l'ermita de Sant 
Eloi de Tàrrega. 
18.9.94 Concert a l'Església 
parroquial d'Ivorra (La Segarra). 
24.9.94 Concert a l'Església Sant 
Crist de Balaguer (Noguera). 
24.9.94 Concert a l'Església de St. 
Josep de Tàrrega. 
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foto: Coral de la Federació 
Farmacèutica de Barcelona 

Coral de la Federació Far
macèutica de Barcelona 

La Coral de la Federació Farma
cèutica de Barcelona ha realitzatun 
viatge artistic com a cloenda del seu 
Xè aniversari. El Hoc escollit fou la 
ciutatdeLondresdelsdies23 al 26 de 
juny 

El primer concert tingué Hoc a 
Emmanuel Church gràcies a la 
collaboració del senyor Laszlo 
Heltay, ielsegon a l'església dels 
Carmelites, al bell mig de la gran 
ciutat, ben a prop de Hyde Park. 

El nostre repertori estava format 
per una part de polifonia clàssica i 
per una altra de cancó eminentment 
popular, cai dir que hi havia 
l'estrenade lasardana"La Carlina" 
del nostre director PelegriBernial. 
A l'església dels Carmelites vam can
tar en primer llocdurantlacelebració 
amb els cants apropiats i amb la 
interpretació de l'himne angles 
"Praise to the Lord" i la missa 
gregoriana. Després oferirem un breu 
concert. Enacabar la nostra actuació 
els frares carmelites ens obsequiaren 
amb un esplèndid berenar al seu jardi 
per agrair la nostra participació. 

Aquest viatge ha estât sens dubte una 
bona injeccio de vitamines per conti-
nuar endavant amb una nova 
embranzidaper lacoralquefa preveure 
un futur engrescador, curull de 
projectes i d'autèntiques realitats. 

Coral Verge del Camí 
(Cambrils) 

Ens plau comunicar que la Coral Verge 
del Camí de Cambrils va obtenir el 
dia 10 d'abril d'enguany, el Primer 
Premi del "Concurso de Masas Co
rales de Ejea de los Caballeros" a 
Saragossa. 
En aquest concurs, d'important nivell 
musical a tot l'estat espanyol, es 
seleccionaren vint-i-quatre coráis de 
les cinquanta-sis presentades en prime
ra instancia. 
Precisament aquest any el Concurs 
assolia el seu 25é. aniversari i és en 
aquesta edició quanper primer cop, en 
la llarga vida del Concurs, una coral 
catalana arriba al primer lloc de la 
deliberació, cosa que ens omplí de 
satisfacció. 
Aprofitant l'avinentesa, us saludem ben 
atentment 

El president 
Vicent Fortuny Vizcaro 

Coral Sant Pere Claver 
Coral Infantil Noves Veus 
(Verdti) 

El cant coral a la vila de Verdti, és 
una faceta cultural, que al llarg 
dels anys, ha perdurat sempre amb 
regular continui'tat. Aquest any a 
Verdti commemorem els quinze 
anys de l'inici de la coral Sant 
Pere Claver i els vint-i-cinc de la 
coral infantil Noves Veus. 

Després delbuit deixat per l'ultima 
formació coral verdunina els 
" Amics del Cant" ( 1954-61) Verdti, 
de gran tradició musical que 
arrencajaenelsegleXI, i queviu 
amb gran esplendor el moviment 
coral al 1896 amb "l'Armonia 
Verdunense" i poste-riorment al 
1929 ambel Chor de "Joventut 
Social", gràcies a un grup 
d'afeccionats al cant, eldia8 de 
febrer de 1979 reneix amb força 
una nova formació coral amb el 
nom de "Coral Sant Pere Claver". 

La tasca realitzada per l'ex-
director Ramon Solsona i per 
l'actual director Josep M. Salisi, 
ha fet possible d'aconseguir un 
gran alt nivell de qualitat 
interpretativa. 

Alhora, també, la coral infantil 
"Noves Veus", sotaladireccióde 
mossèn Ramon Roca, i ajudat 
ûltimamentenlaseva tasca per en 
Marc Torrent Mirò, ha continuât 
la tradició cantaire de la vila, 
omplint, alhora, un buit en les 
activitats dels infants. 

Són 15 anys de la Coral Sant 
Pere Claver i 25 de la coral infantil 
Noves Veus, ininterromputs 
d'assajos, d'actuacions, de 
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sacrificis i de lliurament sense 
descans, que han posat a prova a tots 
el cantaires que ho donem per ben 
emprat, satisfets de fer quelcom 
important per la vila de Verdù. 

Per a commemorar aquests 
aniversariss'hacelebratun concert 
al'església parroquial de Verdù el 
dia 15 de Maig a la 1 del migdia, 
d ' ambdues corals, seguitd'un dinar 
de germanor que acabà amb una 
simpàtica i amistosa sobretaula. 

Coral Sant Pere Claver 
Flavia, Rosa i Consol 

Coral L'Arpa de Taradell 

La Vila de Taradell (Osona) és un 
poble de 4.500 habitants. El seu 
origen va tenir Hoc l'any 893 en el 
Castelld'en Boix,quefouel centre 
delaBaroniade Taradell, de la qual 
depenien fins a final s del Segle XIII, 
els municipis actuáis de Taradell, 
Viladrau, Sta. Eugènia de Berga i 
Vilalleons. 

La nostra riquesa econòmica actual 
és industriai: metal lùrgica, cons-
trucció, textil, fusteria i servéis. 
L ' agricultura fonamentalment es de 
seca: cereals, patates i farratge. 

Taradell també és conegut pels pobles 
de les rodalies, pel gran nombre 
d'associacions de tottipus, i de més 
lluny pels seus xalets i torres 
d'estiueig. Arquitectònicamentdes
taca la seva església parroquial de 
Sant Genis, esmentada ja l'any 950. 
D'aquesta època en resta el 
campanarromànic. Fourenovadael 
1076 i l'edifici actual data de fináis 
del segle XVin. 

Corna el mes de marc de 1993 quan 
ens reunfem a la Casa de Cultura del 
poble 11 persones amb la voluntat 
d'omplir un buit important, crear 
una nova Coral a Taradell, 
l'acceptaciôd'aquesta iniciativa és 
avui évident; la quasi seixantenade 
cantaires de totes les edats aixi ho 
demostra, la majoriasom de Taradell, 
perô també hi ha représentants de 
Vie, Tona, Centelles, Els Hostalets, 
Sta. Eugènia de Berga i Viladrau. 

La distribuciô per veus és la 
segiient: 20 sopranos, 19contralts, 
9 ténors i 9 baixos. 

La coral l'Arpa de Taradell va fer 
el seu primer concert en solitari, el 
mes de desembre de 1993 en motiu de 
la Fira de Santa Llûcia, i des 
d'aleshores hem célébrât 8 concerts 
més aTaradell, Vie, Santa Eugènia 
de Berga, Sant Hipôlit de Voltregà, 
Castellterçol i Centelles, i hem 
collaborant en très ocasions amb 
diferents entitats del poble. 

Som membres actius de la FCEC 
des del mes de marc d'enguany.perô 
ja el passât mes de febrer, vam 
organitzar el primer Diumenge 
Cantant de 1994 de la Delegaciô 
Osona-Ripollès, amb laparticipaciô 
de 10 corals, sota la batuta del 
prestigiôs Manuel Cabero, i durant 
el mes de juny hem participât en un 
Rombe Cantant amb très corals més, 
dues d'elles de la nostra Delegaciô. 

Durant el curs 93-94 hem realitzat 
dos Caps de Setmana de treball i 
convivèneia. El mes de maig, amb la 
col-laboraciô de diferents membres 
de la coral i sota la direccio de Mônica 
Toll, vam engegar el que esperem 
sera l'inici de la futura Coral 
Infantil de Taradell, la quai volem 
consolidarel propercurs 1994/95. 
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Entre d'altres activitats complemen-
tàries, efectuem abans de cada assaig, 
unes classes de solfeig pels cantaires 
que ho desitgin. Des del primer dia 
comptem amb la valuosa i aprecia-
da direcciô de Benêt Camps. 

La coral l'Arpa de Taradell esta 
oberta a tothom, l'ûnica limitaciô 
actual éselfetd'haverde vetllar per 
l'equilibri entre les sèves veus. En 
aquest sentit estem oberts a incorpo-
rar noves veus masculines a la coral. 
Tenim un sol dia d'assaig a la 
setmana, el dijous a 2/4 de deu del 
vespre, i ens trobem a Can Met 
(Taradell). 

Lesresponsabilitats i tasques s'han 
repartit de laseguentmanera: Junta 
de la Coral (président, secretari, 
tresorer, director i 4 vocals -que son 
els caps de corda-). Tenim un Equip 
Tècnic Operatiu, format pel 
director de la coral, el sots-
director, el professor de solfeig i la 
professora de tècnica vocal-tots ells 
membres de la Coral-. 

La resta de carrées estan distribuïts 
en : arxiver (2 persones), comissiô de 
festes (5), comissiô d'intendèneia (3), 
documentalistes i relaciô amb els 

mitjansdecomunicaciô (2), i respon
sables de cartellerà (2). 

Si ens preguntessin quines creiem 
que son les nostres millors virtuts, 
potser diríem: la il-lusió de conti
nuar, les ganes de participar i la 
puntualitat; ielsaspectes quepensem 
hemdemillorar: incrementar elnivell 
tècnic dels cantaires, consolidar la 
figura del sots-director i vetllar per a 
mantenir el nivell de convivencia i 
germanor entre tots. 

Esperem, malgrat tot just estar ales 
beceroles, ser un grup coral on tots 
els seus cantaires gaudeixin de la 
música, que vetlli per la formació 
musical continuada de tots els seus 
membres i promogui i difongui la 
música al servei de la cultura i 
l'agermanament de tots els pobles. 

Taradell, agost de 1994 

foto: Coral l'Arpa de Taradell 

Aniversaris 

IOanys: 

Coral Ginesta del Vallès 

Coral Sant Ambròs (Barcelona) 

90 anys: 

Orfeo Gracienc 

L'Orfeo Gracienc va ser fundat l'any 
1904 pel mestre Joan Balcells. Durant 
aquest any celebrem, doncs, el 90è 
Aniversari. Els actes commemoratius 
s'iniciaren aquest maig passât amb 
l'estrena de iaMissa de Catedrals, de 
Ch. Gounod, alaBasflicade laMercè, 
sota la direcciô del mestre Poire 
Vallvé, i amb el mestre Perez i Simo 
a l'orgue, i un concert a l'Auditori de 
l'Orfeo, dirigit pel mestre Perez i 
Simo. Després de diversos actes i 
celebracions durant l'any, aquest 
novembre vinent es clourà la 
commemoraciô amb un concert al 
Palau de la Musica en el quai 
s'interpretaran els Valsos amorosos 
de Brahms, el Gloria de Vivaldi i el 
Magnificat de D. Cimarosa, sota la 
direcciô dels mestres Perez i Simo i 
Poire Vallvé. 

L'Orfeo també ha ofert altres concerts 
durant el mes d'octubre, després del 
parentesi estival. Ha participât en els 
actes d'Expocultura amb un concert 
el 8 d'octubre al Moli de la Fusta amb 
obres polifòniques, tradicionals ca
talanes i sardanes. 

A mes, hem rebut a la coral d'Onati 
(Euskadi), que tomen la visita que la 
nostra secció de teatre els hi va fer 
recentment i hem cantat en l'acte de 
lliurament de diplômes de la gracienca 
Fundació EMI. 
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Coral Sedna 

La Coral Sedna és un petit grup de 
cantaires fundat l'any 1986, que 
realitza les seves activitats musicals 
acollida a la Cooperativa Cultural 
Rocaguinarda del barcelonés barri 
del Guinardó. 

Afiliada a la Federació Catalana 
d'Entitats Coráis, amb una vida no 
gaire llarga, les nostres passes ens 
han portat a feractuacions a Barce
lona, arreu de Catalunya, Murcia i 
Galicia. 

En el nostre repertori hi podeu 
trobar polifonía clássica i moderna, 
música religiosa, tradicional, 
renaixentista i barroca. 

Coral L'Amistat, 
de Premia de Mar 

LaCorall'Amistatésla continuado
ra d'una llarga tradició de cant coral 
a Premia de Mar, llarga perqué al 
poblé, tret deis anys de la guerra 
civil, hihahagutagrupacions coráis 
des de fináis delseglepassat, per bé 
que eren únicament de veus greus. 
L'actual cor es va formar l'any 
1972, quan un grup de dones va 
integrar-se al Cor de Clavé que hi 
havia aleshores. 

Des d'aquell moment el constant 
afanyde superado a nivell musical i 
huma ha estat el seu objectiu 
fonamental, aixícom fent 1 palesa la 
seva catalanitat, difondre la cultura 
que ens és propia, per a contribuir 
a través de la música al pie 
reconeixement de la nostra identitat 
com a poblé. 

La Coral l 'Amistat s'integrá 
plenamental Secretariat d'Orfeons 
de Catalunya l'any 1973, i és funda
dora de la Federació Catalana 
d'Entitats Coráis. 

El seu director actual és l'Albert 
Roldan, si be treballa en conjunt amb 
la Regina Ferrando que ha dirigit la 
Coral l'Amistat duran 14 anys i ara 
és la directora honoraria. 
El seu repertori està intégrât per obres 
de tots els estils, amb una predilecció 
especial per la música del 
Renaixement. 

Ha actuat a diversos indrets de 
Catalunya (Pineda, Sitges, Barcelo
na, Badalona, i d'altres), i també a 
Grau (Osea) Canillo i Encamp (An
dorra), Ordizia (País Base), Mallor
ca, Málaga, i a la Bretanya France
sa. 
Actualment está integrada per 20 
cantaires 
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Coral Renaixença 
Breu historial 

La Coral Renaixença fou fundada 
al'estiudel 1975 dinsl'Associació 
de Pares d'Alumnes del Col-legi 
Sagrat Cor de Sant Boi, si bé al cap 
d'un temps passa a tenir autonomia 
pròpia. Es oberta, des d'un principi, 
a tothom que tingui inquietuds 
musicals. 

Des del primer moment es començà a 
treballar de valent, créant un 
repertori ampli i variât amb tot 
tipus de musica: renaixement, barroc, 
romanticisme, populars catalanes i 
d'arreudel mon, fragments d'opera 
i sarsuela, espirituals nègres, musi
ca de Broadway, etc. Actualmentes 
sobrepassen les 350 partitures. 

La Coral és formada per uns 80 
cantaires majors de 15anys. Des del 
primer dia i fins al'estiude 1991 la 
dirigi el mestre Ramon Marco. A 
partir del setembre de 1991 ladirigeix 
el fins llavors sots-directorel mestre 
Benêt J. Puig. 

Al llarg d'aquests anys la Coral ha 
celebrai més de 340 concerts per tot 
Catalunya i l'Estat Espanyol. 
També ha sortit a l'estranger:An
dorra, Italia, Franga, Txecoslovàquia, 
Polònia, Sui'ssa i Austria. Té enre-
gistrats diversos discs i cassetes de 
llarga durada. 

L'agost de 1986 obtingué el primer 
premi, en lamodalitatd'havaneres, 
de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja (Alacant) a la millor 
caneó de la regió d'origen. 

En dates recents estrena un espectacle 
musical sota el títol genèric de 
"Recordant Broadway" aixicomla 
sarsuela del mestre Enric Morera, 
"La Paula té unes mitges". 

Darrerament ha estrenat un nou 
musical amb cancons de Broadway, 
ambel títol de "Aixòésl'Espectacle" 
(That's entertainment) en el quees 
dona tanta importancia a la musica 
com a la llum i el moviment. 
S'interpreta amb acompanyament 
musical i coreografia de la pròpia 
Coral. 

D I N S I C 5 PETIT 
PIANISI 

Les millors pu 
blicacions per 
a la iniciado 
musical dels 
infants, 
adaptades 
a la nova 
ordenació 
(LOG S E) 

DINSIC Publ icacions Musicals - Santa Anna 10 -~Ô8002 BCN - te l .3180605 - fax 4120501 
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Juguem Cantant 

S E C R E T A R I A T 
D E 
C O R A L S I N F A N T I L S 
D E 
C A T A L U N Y A 

"XVè Juguem Cantant" 

Aquesta primavera passada es podien 
veure en moites localitats de les 
diferents comarques de Catalunya 
cartells que anunciaven el XVè 
Juguem Cantant. 

Juguem Cantant? Que és aixô?. 

El Juguem Cantant és la trobada dels 
mes menuts de les corals que integren 
el SCIC. 

Els cantaires dels grups de Mitjans 
(7-10 anys) i Grans ( 10-14 anys) del 
Secrétariat de Corals Infantils de 
Catalunya tenien ja les sèves trobades, 
d'un dia o de cap de setmana, per tal 
de posar en cornu mûsica i cançons i 
conèixer altres cantaires i diferents 
indrets del Pats. Els mes petits, perô, 
pels seus interessos particulars, per 
la seva edat, no hi tenien cabuda en 
aquest tipus de trobada. Calia pensar 
i construir un marc adéquat a les 
sèves necessitats d'expressiô, de 
comunicaciô, afectives i ludiques. 

Per aquest motiu, fa un grapat d ' anys, 
els intégrants del Secrétariat de Corals 
de la comarca del Penedès, vàrem 
tenir la iniciativa d'aplegar a tots els 
nens i nenes de les sèves corals que 
cantaven en els grups dels mes petits, 
(edats compreses entre els 5 i 7 anys) 
i organitzar una diada jugant i cantant. 
Aixi van néixer els Juguem Cantant 
que actualment se celebren a totes les 
comarques,reunintcoralsde localitats 
properes, évitant aixî grans 
desplaçaments per aquest petits. 

La trobada s'inicia quan cada coral 
emprèn el viatge amb el tren o bé amb 
l'autocar que ens dura al Hoc on se 
celebrará el Juguem Cantant. Allí ja 
ens esperen uns guies que ens 
acompanyaran durant tot el dia i 
ajudaran en tot moment els directors 
i responsables de cada coral en la 
vigilancia, entreteniment i atenció ais 
infants. Sovint apartir d'aquestpunt 
ens dirigim, tot fent un sorollós ale
gre i festiu cercavila al Hoc on es fa 
l'assaig. 

L'assaig és un dels moments 
importants del dia. Es on els infants 
començaranagaudirde la musica, a 
compartir 1 'emoció de la interpretado 
conjunta de les cançons del programa 
comú i molts cops també la d'una 
cantata que, cadaseli d'ells, ha après 
en el decurs de molts mesos d'esforç 
i treball assajant amb la seva coral. 

Després de l'assaig ens esperen jócs 
fins l'hora de dinar que sovint molts 
enllesteixen amb 10 minuts (per a 
desesperado dels responsables que 
potser, ajudant a uns i altres, encara 
no han tingut temps per a 
desembolicarel seu entrepà). 

Tan bon punt ha acabat tothom de 
dinar, nenes , nens, responsables i 
directors poden fruir d'algun 
espectacle de titelles o amb algún 
grup d'animació fins a l'hora de pré
parasse per al concert. 

Aquestespectacle,amésd'acomplir 
una funciô lûdica, servira per anar 
tranquillitzant lamainada i començar 
a preparar-los per a l'acte mes 
important del dia. 

Abans, perô, caldrà esborrar els 
nombrosos signes externs que hauran 
deixat els jôcs, el dinar o alguna 
rebolcada per terra. Rentar cares; 
mans i braços; cames i genolls; 
pentinar, fer eues i trenes; canviar-se 
de roba, i els petits cantaires ja son a 
punt per al moment mes espérât de la 
jornada: el Concert. 
El goig de sentir tota aquella muniô 
d'infants interprétant les cançons i 
veure com atenen les indicacions i 
gestos dels diferents directors, sentint-
se cada un d'ells el protagonista 
absolut de la festa, potser només es 
pot entendre del tot si s'ha viscut 
alguna vegada un Juguem Cantant. 

Darrera de cada un dels 15 Juguem 
Cantant celebrats n'hi ha molta de 
feina feta, perô encara en queda molta 
per fer, doncs el que es pretén és anar 
desenvolupant, de mica en mica, les 
aptituds, capacitats i habits necessaris 
per al cant coral. Que els infants 
descobreixin el goig de fer mûsica 
per mitjà del Cant. 

I ho facin Cantant...i jugant. Jugant i 
Cantant. 

Elvira Querol 
de la coral "Liceu Sant Jordi" 

del SCIC 
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NOTICIARI DEL MO VIMENT CORAL CAT ALA 

Dos premis Nacionals de Cultura: 
Corals Juvenils de Catalunya i Manuel Cervera 

I GENERALITAT DE CATALUNYA 
3 DEPARTAMENT DE CULTURA 
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL CATALANA 

CORALS JUVENILS DE CATALUNYA 

í»fj í j Gen Sfati ta t d t C ¿ i ¿ t o n y a 

¿JL¡¡ D e p a r t m e n t tie CULTURA 

PCC:H-A 
D a t a N u m . d e SPf 

H e g i s t r e g p r 

S e n y o r s , 

Em p l a u c o m u n í c a r - v o B q u e e l J u r a t d e i s " P r e m i s N a c i o n a l s d e C u l t u r a 
P o p u l a r " , r e u n i t e l d i a 2 1 d e s e t e m b r e d e 1 9 9 4 h a d e c i d i t p e r u n a n i m i t a t , 
a t o r g a r - v o s e l p r e m i "A LA MILLOR ACCIO DE DINAMITZACIÓ CULTURAL", a l e 3 
C o r á i s J u v e n i l s d e C a t a l u n y a p e r l ' a c c i o d e s p l e g a d a e l d a r r e r a n y i a l a 
s e v a t r a j e c t ò r i a p r o p d e l j o v e n t . 

É s u n a g r a n s a t i s f a c c i o p e r a m i , p o d e r - v o s d o n a r a q u e s t a b o n a n o v a , 

a l ' h o r a q u e f e l i c i t a r - v o s i d e s i t j a r q u e f e u e x t e n s i v a a q u e s t a 

f e l i c i t a d o a t o t e B l e s p e r s o n e s q u e h a n f e t p o s s i b l e a q u e s t a a c c i ò d e 

d i n a m i t z a c i ó c u l t u r a l . 

E l l l i u r a m e n t d e i s P r e m i s s e c e l e b r a r á e l p r o p e r d i u m e n g e 9 d ' o c t u b r e , a 

l e s 1 2 h . d e l m i g d i a , a l T e a t r e d ' E x p o c u l t u r a a l M o l í d e l a F u s t a . 

B e n c o r d i a l m e n t . 

- i 

J o a n V i d a l i G a y o l a 

B a r c e l o n a , 2 8 d e s e t e m b r e d e 1 9 9 4 
!
GENERALITÄT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
CENTRE DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL CATALANA 
Ei PresiOeni 

S r . M a n u e l C e r v e r a 
c . C a s a l , n ú m . 2 
V i l a f r a n c a d e l P e n e d è s 

177 Genera l i tä t DE C a t a l u n y a 

t de CULTURA 
SUD B e n t r ALITA T DE 

0 e par l a m e n t c 

3 0.09.9 4 006519 -R\ 
D a l a N u m . d e s o i t i d a 

R e g i s t r e g e n e r a l 

Em p l a u c o m u n i c a r - v o B q u e e l J u r a t d e l s " P r e m i s N a c i o n a l s d e C u l t u r a 
P o p u l a r " , r e u n i t e l d i a 2 1 d e s e t e m b r e d e 1 9 9 4 h a a e c i d i t p e r u n a n i m i t a t , 
a t o r g a r - v o s e l p r e m i h o n o r i f i c " A LA TRAJECTORIA EN EL CAMP DE LA 
CULTURA POPULAR". 

E l l l i u r a m e n t d e l s P r e m i s a e c e l e b r a r a e l p r o p e r d i u m e n t g e 9 d ' o c t u b r e , 
a l e s 1 2 h . d e l m i g d i a , a l T e a t r e d ' E x p o c u l t u r a a l M o l l d e l a F u s t a . 

E s u n a g r a n s a t i s f a c c i o p e r a m i , p o d e r - v o s d o n a r a q u e B t a b o n a n o v a . T o t 
r e i t e r a n t - v o s l a n o s t r a f e l i c i t a c i 6 a p r o f i t o p e r a s a l u d a r - v o s m o l t 
c o r d i a l m e n t . 

J o a n V i d a l i G a y o l a 
B a r c e l o n a , 2 8 d e s e t e m b r e d e 1 9 9 4 
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NOTICIARI D'EUROPA CANT AT 

EUROPACANTAT 
Setmanes Cantants 
Internationals 

Vitoria-Gasteiz (Euskadi) 
Jornadas de Musica Religiosa 
Francisco Ibáñez Irribarría: 
Música sacra 
Juan José Mena: 
Curs de Música Gregoriana 
Seminan d'interpretació: 
Música policoral en el barroc 
espanyol 
Del 9 al 13 d'abril de 1995 

St. Andrews (Gran Bretanya) 
Europa Cantai/ 
International Singing Week 
A. Mendelssohn Elijah 
(dir.: Lazio Heltay) 
Benjamin Britten 
Rejoice in the Lamb 
James MacMillan 
Cantos Sagrados 
(dir.: Ch. Bell) 
Taller de Jazz Coral 
(dir.: S. Stromann) 
Del 9 al 16 de juliol de 1995 

Autun (Franca) 
Europa Cantai./ 
Musique en Morvan 
Beethoven Missa solemnis 
(dir.: Pierre Cao) 
Del 20 al 30 de juliol de 1995 

Brugge (Flandes) 
Setmana Cantant Internacional 
English and Flemish Cathedral 
Music (dir.: John Rutter) 
E. Gregson: Missa brevispacem 
(dir.: Johan van Bouwelen) 
Del 6 al 13 d'agostde 1995 

Plovdiv (Bulgaria) 
Europa Cantai/ 
International Singing Week 
Del 27 de maig al 2 de juny de 
1996 

Eger (Hongria) 
Europa Cantat Junior 
Per a Cors Infantils i Juvenils 
De l7a l 15 de juliol de 1996 

Kaposvar (Hongria) 
Europa Cantat '96 Junior 
Del 6 al 15 de juliol 

Veszprem (Hongria) 
Europa Cantat/ 
International Singing Week & 
Choral Conductor's Course 
Del 13al 20 de juliol de 1996 

July 9 - 1 5 , 1 9 9 5 , Slovenia. I.jiililjaiiu, Slowenien, 9 . - 15. Juli 

Sydney (Australia) 
IV Wold Symposium 
on Choral Music 
Del21al 28 de juliol de 1996 

EUROPA CANTAT: 
Secretari General: 
Hans-Dieter Reinecke 
Grosser Hillen, 38 
D-30559 Hannover 
Tel. 07-(49)511-952 43 40 
Fax 07-(49)511-952 43 42 

EUROPEAN 

SYMPOSIUM 

ON CHORAL 

MUSIC 

EUROPAISCHES 

Activitats diverses 

Ljubljana (Eslovenia) 
European Symposium 
on Choral Music 
Del9al 15 de juliol de 1995 

Jerusalem (Israel) 
17th Zimriya World Assembly 
of Choirs 
Del7al 17 d'agostde 1995 

SYMPOSIUM 

EUR 

CHORMUSIK 

S »• ° v £ N 1 I A 

EUROPA CANTAT és una 

federacio d'organismes corals 

nacionals i regionals, de cors i 

de membres individuals de tôt 

l'Europa. 

EUROPA CANTAT té per 

vocaciôel desenvolupamentdel 

cant coral, especialment entre 

la joventut. 
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SECRETARÍA 

Revistes i butlletins: 

-Europa Cantat/Magazine, 

nùm. 2/94 

- SCIC Circulars del Secretariat, 

nùm. 84 agost 1994 

- Des del Nord, butlletf dels 

Llui'sos de Grècia, 

juny/juliol de 1994 

- L'Aurora de Clave, juny 1994 

- Butlletf de l'Orfeo de Sants, 

nùm. 21, primavera, 1994 

-Butlletf "La Industriai", 

nùm. 138, juliol de 1994 

- Butlletf Informatiu "Orfeo 

Reusenc", nùm. 39, 

abril/maig 1994 

- El full de l'Orfeo (Orfeo 

Gracienc), nùm. 17, juny 1994 

-Kantuz, Federació dels cors del 

Pais Base, nùm. 19, 

maig/juny 1994 

- ICB, International Choral 

Bulletin, nùm. 4, juliol 1994 

- Oxford Music Now, nùm. 3, 

estiu de 1994 

- Dechorum'94, marg 1994 

- Estrella magazine, nùm. 6, 

estiu 1994 

- Celobert, nùm. 3, 

juliol/setembre 1994 

Publicacionsrebudes: 

-Harmonía mundi, catàleg 
general 1994/95 
-Harmonía mundi ibèrica: 
novetats mùsica ètnica. 
-Harmonía mundi ibèrica: 
novetats genera juliol 1994 
-Oxford Choral Collection 
1994 

-Oxford composers : 
Andrew Carter 
-Collegium Records: The 
Cambridge Singers, Cata
logue 1993 

Breus: 

-S'ofereix perdirigir corals: 
Josep Gaya i Jorba 
tel. (93) 268 36 84/268 46 83 

-La Coral dels Pallaresos busca 
director. 
Contacteu amb Pau Pascual, tel. 
(977) 62 53 95 

-A la ONCE volen formar una 
coral d'adults i necessiten qui si 
faci carrée de la direcciô. Tel. 
(93) 325 92 00. Contactes: Maria 
Enciso o Josep Burnao. 

-Catalana d'Edicions Musicals 
Aquesta editorial ha publicat 
l'obra "L'estudiant de Vic", caneó 
popular en versió coral d'Eduard 
Toldrá. Es una edició molt 
acurada d'una d'una obra insólita 
que se'ns ofereix en un conjunt 
d'una partitura i 40 particelles 
(SATB) al preu de 2.500 ptes. 
Podeu demanar-les a la Secreta
ria de la FCEC. 

(apella de Música de la Basílica 
del Pí 
Hem tingut noticia de la represa de 
les activitats d'aquesta Capella de 
Música, sota la direcció de Manuel 
Cabero. 
Els interessats en formar part 
d'aquesta Capella poden adrecar-se 
al teléfon (93) 302 12 41, els dies 
feiners de 9 a 11 del matí. 

Casal del Metge 
El passat mes de marc el Casal del 
Metge de Barcelona va iniciar una 
campanya de promoció de la seva 
Salad'Actes. 
Renovada per acollir-hi mes activitats 
culturáis i básicament musicals, ha 
tingut un notable éxit. La seva acús
tica i el marc que l'envolta la fan una 
sala idónia per aquest tipus 
d'activitats. 

FEDERACIÓ CATALANA 

D'ENTITATS CORALS 

e g 
l i l i 

N o m 

C o g n o m s . 

Entitat — 

P o b l a c i ó 

1994 - 1995 

Us recoma-
nemelsavan-
tatges del 
Carnet per 
assistir a: 
cursos, semi-
naris, j orna
dos, concerts 
i altres actes 
organitzats 
per la FCEC. 

TOT P E R I P G R a l a MÙSICA 

CI Francese Macia, 58 -Tel. 661-53-55 
08830-SANT BOI DE LLOB. 

Aquest establiment ofereix un 10% 
de descompte al presentar el nostre 
carnet. 
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NOTES DE LA RED ACCIÒ 

Us recordem que... 

-Per tal de poder incloure la 

relacio dels concerts i les notes 

de les vostres activitats cal que 

tingueu molt en compte que els 

propers dies de tancament de la 

revista a quatre veus son els 

segu segiients: 

desembre 1994 - dia 22 

marc 1995 - dia 22 

juny 1995 - dia 22 

V ) 

-També us agrairem la tramesa 

de fotografíes per tal d'illustrar 

les vostres notes i una còpia 

dels vostres enregistraments (cas

settes, CD, LP, etc). Penseu 

que en podem fer una bona 

difusió i alhora completar l'arxiu 

de la Federació. 

Aquest és el nùmero telefonie on 

rebrem les vostres trucades. Si 

us plau, preneu bona nota: 

Tel. i Fax .: (93) 268 06 68 

-Sempre que us sigui possible 

envien-nos les vostres notes 

mitjancantun diskett informàtic 

i en un programa compatible. 

Ideal: "WordPerfect". 

a quatre veus, la revista de la FCEC, ja és membre de l'APPEC. 

Qué és l'APPEC?. L'Associació 

de Publicacions Périodiques en 

Cátala -APPEC- va nèixer el 

1983 amb un total de 14 revis

tes, l'any 1990 ja comptava 

amb 37 revistes i actualment 

l'APPEC agrupa 61 revistes de 

periodicitat entre setmanal i tri

mestral, escrites en cátala i que 

abasten tot l'àmbit linguistic. 

L'Associació va nèixer amb la 

intenció d'esser un instrument 

per a la normalització lingüística 

i de la cultura catalana. 

Les revis tes agrupades a 

l'APPEC difonen unamitjana de 

430.000 exemplars al mes, amb 

una audiencia de més d' 1.250.000 

lectors. 

a quatre veus, coma membre de 

l'APPEC, ha participât en la I a 

Mostra de Revistes en Català, 

celebrada els dies 30 de setembre, 

1 i 2 d'octubre al Pía de la Cate

dral de Barcelona. 

A QUATRE VEUS 
Federado Catalana d'En ti tats Corals 

Dues fotografíes de l'stand de la FCEC 
amb les seves simpàtiques hostesses. 
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CORALS DE LA FCEC / CALENDARI DE CONCERTS 

Calendari de concerts 

novembre 

6 17.00 Cor Parroquial de Moia. Moia. Hospital Residencia 
13 17.00 Cor Parroquial de Moia. Vie. Germanetes deis Pobres 
13 tarda Orfeo Gracienc. Palau de la Musica Catalana. 
18 22.00 Orfeo Andorra. La Massana. Església 
19 22.00 Cor de Cambra Scherzo. Església Parroquial. 

Vilassar de Mar 
26 vespre Orfeo Badaloni. Concert de Santa Cecilia. 

Monestir de la Providencia. Badalona 
27 11.00 Coral Polifònica de Calella. Calella. Parroquia 
30 Coral Cantiga, de Barcelona. Palau de la Musica 

desembre 

1 Coral Cantiga, de Barcelona. Sabadell 
8 22.00 Orfeo Andorra. Andorra la Velia. Església de Sta. Maria del Fener 
18 18.00 Coral Amics del Cant i Coral "El petit vailet de la Munia". 

La Munia. Església 
21 22.00 Orfeo Andorra. Andorra la Velia. Teatre Comunal 
25 24.00 Cor Parroquial de Moia. Moia. Església Parroquial 
26 Orfeo Parroquial "El delme", Coral infantil "Els quatre vents". 

Coral de Llavaneres i Cor Estrac. Sant Vicenc de Montalt 
26 12.30 Coral Mixta Schola Cantorum. Concert de Sant Esteve. 

Auditori de lAteneu Igualadi 
26 18.00 Cor Parroquial de Moia. Moia. LEsplai 
26 19.00 Coral Espinavessa de Valls. Valls. Església de Sant Joan Baptista 
26 12.30 Coral Mixta Schola Cantorum. Concert de Sant Esteve. 

Ateneu d'Igualada. 

gener 

1 7.30 Orfeo Gracienc. Catedral de Barcelona 
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Es suficientment bo per al 3er curs, però 
será el 3er curs suficientment bo per a ell? 

F 
er música pot ser una de les 

experiències m e s joioses en 

aquest mon, perô aprendre a tocar 

un instrument, pot resultar 

menys divertit. 

Tots necessitem 

encoratjament per perseverar 

necessitem saber que avui estem 

treballant millor que ahir, sobretot 

quan les dificultats semblen 

excessives i fora del nostre abast. 

En aquest context, el sistema 

d'examens graduais hi té un 

paper fonamental. 

Amb programacions consistents 

i titulacions reconegudes a tot 

el mon, l'Associated Board 

of the Royal Schools of Music 

estimula professors i alumnes 

vers l'adquisicio 

de nous nivells, amb 

el sistema d'avaluació 

i assessorament 

m e s utilitzat 

arreu del món. Així 

dones, quan superem un 

examen de l'Associated Board 

sabem que hem aconseguit un 

objectiu mesurable: Un altre 

curs, un nou pas endavant! 

ASSOCIATED BOARD 
O F T H F . R O Y A L S C H O O L S O F M U S I C 

Setting the Standards 

Associated Board 
Représentants a Catalunya 

IPSI 
Oscar Boada 
c / o Veciana 44 
08023 Barcelona 

Tel: 430-14-05 

Graded Music Examinations 


