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EDITORIAL 

LA CREU DE SANT JORDI AL SCIC 

Tot el món coral s'ha alegrat pel reconeixement que s'ha fet del treball portât a terme durant tots 
aquests anys pel Secrétariat de Corals Infantils de Catalunya. La Creu de Sant Jordi és el màxim 
guardò amb que es pot distingir una persona o institució a la nostra Nació. 

Tot el món coral català s'ha alegrat per aquesta distinció al SCIC i perquè potser ha arribat l'hora 
que es valori la feina que fan dia darrera dia, assaig darrera assaig, concert darrera concert milers 
de ciutadans, adults i infants al nostre pais. El cant coral és el nostre idioma, és la nostra musica, 
són els nostres compositors, són les nostres veus, expressant harmonia i unió, i són els infants que 
ara ja no són una Uavor, ni un futur, sino un présent rabiós, els que demanem que aquest moment, 
aquest instant de goig i d'alegria pel reconeixement public que ha fet el nostre govern, no sigui un 
foc d'encenalls i tingui una continuïtat amb el suport institucional que la seva feina mereix, i que 
d'altres vegades, en el passât, ha estât ignorât. 

Tots aquests nois i noies que formen part de les corals del SCIC, els seus directors i tots els respon
sables que durant anys han vetllat per l'ensenyament i la sensibilització musical, han aixecat uns 
fonaments sòlids, perquè Catalunya i la seva Musica Coral siguin una realitat viva dins de la Cul
tura Europea, tal com ja ho coneixen des de fa anys la resta d'organitzacions corals europees, amb 
què treballem fa més de 30 anys per apropar tots el joves d'Europa, mitjançant la musica coral i 
els seus eterns valors d'amistat i germanor. 

Lluis Gómez 
Président de la FCEC 
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LA VEU DEL LECTOR 

ARXIU DE PARTITURES 
S RA. MONTSERRAT LLUVERAS 
Secretaria General de la FCEC 

Barcelona, 

Benvolguda Montserrat, 

L'activitat coral de Terrassa i a Terrassa ve de lluny i continua 
viva, malgrat que les circumstàncies canvien, i això fa que la 
dinàmica actual deis cors, fins i tot tingui moments i tarannàs 
preocupants. Són els temps que corren ( i la gent que els fem 
córrer!). 

Recentment hem fet endreça d'antics arxius corresponents a 
agrupacions ja desaparegudes (Capella de Música Sant Pere, 
de la Basilica del Sant Esperit, grup format per homes sols, i 
Escola Choral). 

En aquest cas ens ha semblât oportu que l'inventari de l'arxiu 
de l'Escola Choral fos conegut del món coral cátala i que totes 
les persones interessades en alguna de les obres que hi 
consten poguessin servir-se'n, ja sia els mateixos directors o 
els estudiosos del nostre cant coral. 

L'Escola Choral, que tingué corn a primer director el mestre 
Joan Llongueras i corn a darrer el mestre Joan Tomás, fou un 
motor de cultura i un focus de patriotisme a dintre i fora de 
Terrassa. 

Penso que sera bo que difongueu -servint-vos dels mitjans 
que cregueu mes oportuns- la petita historia d'aquest Orfeo, 
membre de la Germanor deis Orfeons de Catalunya, així corn 
la relació de les partitures de que consta el seu arxiu. 

Per això t'adjunto una breu ressenya de l'Escola Choral així 
corn l'esmentat inventari de l'arxiu. Aquest, degudament orde-
nat i classificat, està dipositat a l'Arxiu Historie Comarcal de 
Terrassa, al carrer de la Font Velia, núm. 28 de (08221) Te
rrassa. El seu director, el Dr. Pere Puig i Ustrell, atendrá les 
peticions que hi hagi, personalment o be per telèfon 
93/783.33.17 o per FAX 93/784.17.88. 

LA NOTA D'HUMOR 

Aprofito l'ocasió per a saludar-te ben cordialment, així com a 
la resta de la Junta Directiva. 

Joan Casáis i Clotet, director 
Terrassa, festivitat de Sant Jordi de 1994 

CENTENARI EMILI VENDRELL 
1893-1993 
Comissió organitzadora 

Barcelona, 15 de mare del 1994 
Senyor President de la Federació Catalana d'Entitats Coráis 
08021 CIUTAT 

Distingit senyor 

Ens plau posar de relleu el fet que el dia 8 del proper mes d'a-
bril es complirà el centenari de l'estrena, per la sécelo d'ho-
mes de I' Orfeó Cátala, de l'emotiva caneó "L'Emigrant", de 
Mn. Jacint Verdaguer i el Mestre Amadeu Vives, tan vincula
da ais sentiments del poblé cátala, grades també, en bona 
part, a l'antològica interpretació que mes endavant en feu el 
gran tenor Emili Vendrell. 

És pels esmentats motius que li preguem que faci conèixer a 
les Entitats Coráis, integrades en aquesta Federació, la refe
rida efemèride, a l'objecte que quedi reflectida en les actua-
cions que tinguin previstes pel dia que s'indica al principi, o en 
data mes o menys propera, perqué procurin incloure "L'Emi
grant" -totes les que puguin- en els seus respectius progra
mes. 

Agrairem la seva col.laboració en la realització d'aquesta ini
ciativa, ja que creiem que es tracta d'una efemèride prou ¡m-
portant, i mereixedora per tant, d'una amplia difusió. 

El saludem ben afectuosament, 
Josep M- Valls i Bonal 

President 
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UN TEMA V1U 

I N T E R É S D E L 'EXPRESSIV ITAT D E L C A N T 

G R E G O R I À E N L A H I S T O R I A D E L A M Ú S I C A (I I I ) 

Per Gregori Estrada 

X. El cant gregoriá i l'evolució polifónica 

Les primeres manifestacions de la polifonía a l'Occident 
están Higades al cant gregoriá. Es cantava en octaves i en 
quintes paral.leles; a alguns llocs com Anglaterra sembla 
que es feia també en terceres. 

Els "conductus" i els "organa" van obrir el camí a la 
polifonía. El cant gregoriá hi servia de guia mentre una 
segona veu s'hi ajuntava en els punts (contrapunctum) 
consonants. El contrapunt s'aná enriquint rítmica i 
melódicament mentre el cant gregoriá s'anava allargassant 
i es convertía en "cantus planus". Les notacions 
diastemátiques on els punts de les notes del gregoriá 
están a 1'alcada que els correspon tot i teñir només una o 
dues ratlles, ajudá també a convertir els neumes ágils i 
lliures del gregoriá en cant pía, unificat en els punts i 
desprove'ít del seu ritme lliure expressiu. La música 
mesurada sobrevinguda al s. XIII influí encara mes en la 
decadencia del gregoriá, que encaixat com a "cantus 
firmus" en la regularitat de la polifonía mesurada, va 
perdre tota la seva flexibilitat. Així el gregoriá o cant 
eclesiástic s'ha conservat durant la majoria de segles de 
la seva existencia en una presentació musical deforma
da. És d'aquesta presentació def icient que malauradament 
la polifonía n'ha tret els seus temes de gregoriá: un cant 
pía portat amb lentitud i amb mesura, sobretot en les 
peces polifóniques, mancat de la dicció verbal ágil que li 
pertoca com a cant fonamentat en el temps síl.laba. La 
polifonía va contribuir molt a aquesta desfigurado de 
dicció i de ritme. El gregoriá utilitzat per la polifonía tampoc 
no té la modalitat que li correspon ja que se li ajunta una 
harmonía nova de tres i mes veus, amb una afinació que 
li está lluny. La polifonía es mou primer en els conceptes 
modals derivats o evolucionáis de les antigües teories 
greco-romanes, i mes tard es mou en latonalitat. Amb tot, 
els temes del cant pía van guiar la polifonía vers una 
construcció modal musicalment severa i polifónicament 
de molt d'interés, pero no en guany del mateix gregoriá. 
Les noves concepcions rítmiques i melódiques de les 
edicions Vaticanes de principis de segle i les de Solesmes 
han contribuít aun intent de noves utilitzacions deis temes 
gregorians, amb obres vocals i sobretot d'orgue, així com 
amb algunes peces instrumentáis, que sembla que están 
mes en consonancia amb el gregoriá. Pero es topa amb 
greus inconvenients rítmics i modals. La nostra música 
a váries veus, el contrapunt i l'harmonia ens sitúen en un 
ambient ben divers del que va veure nélxer el gregoriá. 
En general, la polifonía s'ha servit de temes que no es 
troben en el repertori auténtic gregoriá: Ordinari de la 
missa, himnes, antífones marianes tardanes; temes 
manipulats o decaiguts per la vellúria i la Marga evolució 
deis temps. La tradició de servir-se d'alguna manera del 
cant tradicional de l'Església, va conduir sovint ais 
polifonistes a utilitzar els temes gregorians; també va 
contribuir-hi la práctica del cant dialogat deis cors i de la 
"schola", lloc, aquest darrer, que va ser assumit per la 
Capella polifónica. 

Després del "Motu propio" de Pius X (1903), el gregoriá 
ha estat utilitzat com a tema de les composicions 
polifóniques, amb l'esperanca de fer així creacions de 
veritable "música sacra", sense mirar-ne massa l'esperit. 

XI. Importancia del gregoriá en l'actualitat 

La seva importancia musicològica és indiscutible. Però 
cal reconèixer, a mes, la importancia que té per rao 
d'aquelles seves qualitats que depassen les èpoques i els 
sistemes: unió del cant amb el text, i amb la funció per la 
qual es va fer; cant expressiu i líríc que no s'esclavitza en 
l'estil sil.lábic, sino que, segons el concepte de música 
pura, va fins al mel.lisme o vocalització; cant d'estil varlat 
i de dificultats molt graduades. En la tradició manuscrita 
dominen els cants de grup o de solista, aptes per una 
actuado vocal de tothom en els cants mes senzills i 
reserváis a un petit cor o pel solista els mes difícils. Cant 
dirigit a l'assemblea per condulr-la a la lloanca o al diáleg 
amb Déu i a la proclamado de la fe. 

És el cant nascut d'una necessitai vital d'integració a la 
liturgia del seu temps, al servei d'una manifestado i 
expansió d'una fe viscuda profundament. 

Aqüestes qualitats poden fer reviure en nosaltres els 
valors d'una música plenament encaixada amb el seu 
servei liturgie i ens poden mostrar cada dia millor el camí 
per obrir pas a la nostra educació musical. És per això que 
les audicions de gregoriá poden ser de molta utilitat 
cultural al nostre món, i encara que amb les imperfeccions 
inherents a tota execució de música passada, poden fer 
reviure en nosaltres, homes del segle XX, el gust d'aquells 
valors fonamentals que han d'assegurar la continu'ítat en 
el treball musical. 

Aquests text és el resum del Seminari organitzat a 
Manresa el 26-27 de gener de 1974 pel Secretariat deis 
Orfeons de Catalunya. 

"Esmenes a la publicacio de la (I) i (II) part d'aquest 
article": 

Nr. 1, desembre 1993, pag. 8, col. 1, linia 33: 
On diu: Entre els cants orientals... 
Ha de dir: Entre els cants occidentals... 

Nr. 2, marc 1994, pag. 11, col. 1, linia 12ss. 
On diu: (les quatre primeres de cada hexacord 
Ha de dir: (les quatre notes despres de la nota inicial de 
cada hexacord 

Nr. 2, marc 1994, pag. 11, col. 1, linia 48ss 
On diu: Aixf, un rebra... 
Ha de dir: Aixf, un la rebra... 

Nr. 2, marc 1994, pag. 11, col. 1, darrera linia 
On diu: ...una altra veu, precisament la de l'"ison"... 
Ha de seguir: ...que canta la nota fonamental i marca 
el mode harmonic de la melodia. 
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UN TEMA VIU 

Comm. g — 
2. rr 3=4 

c 
E ' atei s in .• 1̂  

- - — J " i r M I T " i r n i l r- ' H i l l I. L . I INI ' l l l l II 

3 
Anta-te Dòmi- no, * al-le- lü- ia : cantâ-te 

DISCOGRAFIA (continuació) 

-AUDIO-VISUALS DE SARRIA (STEREO, 21.1489, 
1991 ): CANT GREGORIA, Taller d'Estudis Medievals, 
Direcció: Montserrat Oliveras. 

-EDIGSA(01L0088,1980):CANTGREGORIA/PROPIS 
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Monjos de Montserrat, Direcció: Gregori Estrada. 

-EDIGSA/HARMONIA MUNDI FRANCE (EHM 235, 
1980): CHANT GREGORI EN/LE JEU PASCAL DE 
PRAGUE, Deller Consort, Direcció: Alfred Délier. 

-EDIGSA/HARMONIA MUNDI FRANCE (EHM 236, 
1980):CHANT GREGORIEN/ PROCESSIONS 
PASCALES, Deller Consort, Direcció: Alfred Deller. 

-EMI CLASSICS (STEREO, CDZ 7 62735 2, ADD, 
1980): CANTO GREGORIANO EN EL MONASTERIO 
DE SILOS, Coro de Monjes del Monasterio Benedictino 
de Santo Domingo de Silos, Direcció: Francisco Lara. 

-EMI CLASSICS (STEREO, CDZ 7 67195 2, ADD, 
1982): CANTO GREGORIANO/SEMANA SANTA I, 
Coro de Monjes del Monasterio Benedictino de Santo 
Domingo de Silos, Direcció: Francisco Lara. 

-ERATO (ECD 88102, 2292-45227-2, DDD, Total: 
59'35, 1985): LITURGIE DU VENDREDI SAINT, 
Cheoeur Grégorien de Paris, Direcció: François Polgâr. 

-HARMONIA MUNDI FRANCE, MUSIQUE D'ABORD 
(HMA 190235.37, 3 CD, 1974, 1975, 1977, 1979, 
1990): CHANT GREGORIEN, Délier Consort, 
Direcció: Alfred Délier. 

-HISPAVOX, S.A.(STERE0, HHS 10-421, 1973): 
OBRAS MAESTRAS DEL CANTO GREGORIANO, 
Coro de Monjes del Monasterio Benedictino de Santo 
Domingo de Silos, Direcció: Ismael Fernândez de la 
Cuesta OSB. 

-HUNGAROTON (STEREO/MONO, SLPX.MK 11477/ 
HCD11477-2, ADD, 1986):MAGYARGREGORIANUM 
№ 1 -Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- CHISTMAS, Schola Hungarica, Direcció: 
Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. "GRAND PRIX" 
Académie du Disque Français. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPX.MK 12048, HCD 
12048 1979): MAGYAR GREGORIANUM № 2 -
Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- ADVENT, Schola Hungarica, 
Direcció: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPX.MK 12049, HCD 

12049, 1979): MAGYAR GREGORIANUM № 3 -
Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- THE HOLY WEEK, Schola Hungarica, 
Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPX.MK 12050, HCD 
12050, 1979): MAGYAR GREGORIANUM № 4 -
Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- HUSVET, Schola Hungarica, 
Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPX.MK 12169, HCD 
12169, 1981): MAGYAR GREGORIANUM №5 -
Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- MAGYAR SZENTEK, Schola Hungarica, 
Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPX.MK 12170, HCD 
12170, 1981): MAGYAR GREGORIANUM №6 -
Gregorian and Polyphonie Chants from Medieval 
Hungary- MARIA ENEKEK; TEMETES, Schola 
Hungarica, Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, HCD 12534-2, DDD, 
1984): LIBER SAPIENTIAE, Schola Hungarica, 
Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, SLPD 12742, 1986): 
GREGORIAN CHANTS IN A VILLAGE CHURCH, 
Schola Hungarica, Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka 
Szendrei. 

-HUNGAROTON (STEREO, HCD 31085, DDD, Total: 
50'32,1989): PLAINCHANT FROM PRAGUE, Schola 
Hungarica, Direcciô: Laszlo Dobszay/Janka Szendrei. 

-PHILIPS DIGITALCLASSICS(416808-2, DDD, 1985): 
IN NATIVITATE DOMINI, Choralschola der Wiener 
Hofburgkapelle, Direcciô: Hubert Dopf. 

-PHILIPS DIGITAL CLASSICS (420 879-2, ADD, To
tal: 46'37, 1959): SALVE REGINA/GREGORIAN 
CHANT/, Bénédictins de l'Abbaye Saint-Maurice & 
Saint- Maur, Clervaux (Luxembourg). 

-PSALLITE (MONO, 25/081-065 PSB, 1975?): 
SONNTAGSVESPER, Corde Monjos del Monestirde 
Maria Laach, Direcciô: Willibrord Heckenbach OSB. 

-SONY CLASSICAL, ESSENTIAL CLASSICS, 
SACRED MUSIC (SBK 47670, ADD, Total: 72'27, 
1991): GREGORIAN CHANT, Schola Cantorum of 
Amsterdam Students, Direcciô: Wim van Gerven. 

(Biografia i Discografia a cura de 
Josep Quintana i Cortes) 
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Textos 

M O N T S E N Y - 8 1 (3 ) 

Amb aquest concloem la serie de tres articles de selecció de textos del document 
conegut com Montseny-81, que formula les bases de la nova etapa del moviment coral 
a Catalunya a partir de la represa democrática. En ell es planteja la creació de la FCEC 
i se'n marquen les seves grans línies i objectius. 

Només mancaría deixar constancia d'un deis objectius ja apuntats llavors, que avui 
encara no ha estât assolit: la creació d'un Moviment Coral Cátala. Segurament 
convenia consolidar els nous organismes federatius, perô avui, 12 anys després, 
segueix essent un tema important que, des d'aquests darrers temps, sembla prendre 
novament actualitat, com un repte pendent. Cal notar que llavors no s'explicitaven tots 
els organismes existents, per exemple, la Federació de Cors de Clavé, que avui sí que 
és explícita. 

Hom vol deixar apuntada la referencia explícita a la desitjable constitució d'un auténtic 
Moviment Coral Cátala, formulada en els termes següents: 

Creiem que les entitats coráis catalanes agrupades en els organismes denominats 
SOC -o bé FCEC- (cors d'adults), GIC (coarls d'adolescents) i SCIC (coráis infantils) 
s'haurien d'institucionalitzar en una estructura confederal denominada MOVIMENT 
CORAL CATALá. Aquest moviment podría preveure l'admissió d'altres associacions 
que tinguessin els mateixos objectius. 

EL MOVIMENT CORAL CATALá seria aleshores l'entitat que, d'acord amb la 
problemática general de Catalunya (i amb les peculiaritats inherents al cant coral i a la 
seva práctica arreu on fos), associaria, coordinaría i promouria les entitats catalanes 
que, a través del cant coral i assumint-ne tots els condicionaments musicals que 
comporta, teñen uns mateixos ideáis, humans i patriótics: 

a) Els de col-laborar fermament en les tasques d'afirmació i consolidació de la nostra 
consciéncia nacional. 

b) Els de treballar per al millorament étic i estétic del nostre poblé, en els seus diversos 
nivells personáis i comunitaris. 

Aqüestes entitats agrupades al MCC haurien de creure que, per a realitzar millor 
aquests ideáis, i per a servir-se mes eficacment del mitjá escollit per portar-los a terme 
(el cant coral) és essencial una acció col.lectiva i federativa, i ho haurien d'admetre amb 
responsabilitat i exigencia. 

Cadascun deis diversos grups hauria de constituir una Federació, una Delegació, 
Secció o Branca que, si bé fóra autónoma, estaría vinculada explícitament al Moviment 
Coral Cátala. 
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TEMA DE FONS 

FA LA LA LA...! SI FA NO FA 

"No tôt director té la coral que es mereix..." vaig 
sentir comentar, mig planyent-se, a un director 
bregat, dels que porta anys llaurant els soles del 
pentagrama amb la suor del seu front. I vaig 
pensar: "la coral és de qui la treballa", corn 
responent al seu comentan. 

Pero també és cert aquell refrany que diu que "ja 
pots xiular si l'ase no vol beure!". Jo no sóc pas 
director, perô ja el planyo a qui s'hi troba. És ciar, 
els cantaires anem a assaig perqué ens agrada 
cantar, perô també perqué ens trobem amb la 
colleta, perqué ens ho passem bé fent la brometa, 
el comentari "soto voce" a tal o tal altra situació, a 
tal o tal altre advertiment de la directora. 

La cosa ja comença amb l'hora d'arribar i l'hora de 
començar, d'estar a punt, disposât a fer feina. 
El director que mou el cap d'esquerra a dreta tot 
mirant el rellotge de la sala i mig obrint els bracos 
corn fent "dominus vobiscum" volent dir: qué? 
aqüestes son hores? És ciar, tothom pot dir que ha 
plegat tard de treballar, que li ha sortit un 

contratemps de trascantó, que, ras i curt, ella ve a 
cantar gratis -aixó del voluntariat, de qué tant es 
parla- com volent dir que ja fa prou venint... Sí, 
pero, aquí ens hem comprómés tots i totes, a 
cantar, a donar el máxim. No? o qué, dones? Bé, 
bé, ja m'hi poso... Respiració, inspirar, aguantar 
Taire -un, dos, tres, quatre...-, expirar, suaument, 
com un fil d'aire... inspirar altra vegada, llarg, 
infleu el ventre... 

La directora es mira les cares dels cantaires. 
Sembla que diguin: aixó hem vingut a fer? respi
rar, massatges, escales... que no hem vingut a 
cantar? N'hi ha per... Vinga, tornem-hi... He dit 
aguantar Taire, i no xerrar d'esquitllentes. Treure 
Taire... o fer-ho veure. On va aquest amb tanta 
bufera? Aquell encara no sap qué ha de fer amb el 
diafragma! ni sap on el té! Au, do mi sol do sol mi 
do... 

Encara está entrant gent... Sí, digues bona nit, tu! 
Quina barra! Quan anava a escola, a classe 
d'urbanitat ens ensenyaven que en entrar s'ha de 
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TEMA DE FONS 

saludar: bon día! bona tarda!... Peróesdonavaper 
suposat que s'arribava a l'hora. Quan un fa tard, el 
que ha de fer és no fer soroll ¡ anar-se'n al seu Hoc 
sense fer-se notar. Oh, i ara es posa a xerrar amb 
els del seu costat, només faltava aquesta! 

Uf! Avui h¡ ha partit. Que es pensa que no el veig, 
aquell baix, que es posa l'auricular del transistor a 
l'orella? Ja et darán gol... Quines galtes! Escolteu, 
que ja he donat el to. No, aquesta peca, no. He dit 
que agafeu el madrigal. L'anacrusa del compás 
37. Que que vol dir anacrusa? Vinga! Que no ho 
vau assajar aixô, per cordes? Ah, és que no vas 
venir, aquell dia... 

Apa, dones, tornem-hi, que no ha estât res. S'ha 
de tenir paciencia! Bé, escolteu: si ho tornem a fer 
és perqué us hi fixeu, no? 

Vejam, per qui no se'n recorda: no es pronuncia 
"feins matxen" sino "fainds medxen", la primera 
una e oberta... Vinga, i ara aquests que fan conya 
que si el "metge", que si juguen a metges... 
Semblen criatures. Au, que ja som grandets... 
Sempre els baixos! A totes les corals que assajo 
son els baixos... els "homes", ha ha ha... 

Cada vegada entenc mes aquells directors d'abans 
que diu que trencaven tantes batutes als assajos 
picant al faristol! 

A veure! Achtung! Aquí vam dir que piano, oi? Si 
posa tres pes! Que no us ho vau marcar amb 
llapis, a la partitura? I els reguladors hi son per 
alguna cosa... I aixô és una blanca, i no una negra, 
i amb puntet: Marga, home! Si fins ara sortia bé, 
aixô... Per quins set sous... Au, pareu-hi una mica 
d'atenció, només una mica, si us plau. Tornem-hi. 

Ara se m'ha enfadat, aquella. Qué li hauré dit? No 
li he dit pas res. Potser me l'he mirât massa 
fixament? Aquí has d'anar amb un compte, no sois 
amb el que dius, sino amb el que deixes de dir! 

N'hi ha que ni mouen els llavis per cantar: la cara 
d'aquella soprano sembla una máscara de tragedia 
grega. Ni se la sent. Amb la cara ja paga. I en 
canvi, aquell tenor, que sembla un solista d'ôpera 
frustrât! Els uns per massa i els altres per poc! 

Son mes de dos quarts... i encara hauríem de fer 
tres peces mes. I tenim el concert d'aquí a una 
setmana i mitja! 

Les cançons noves encara no se les saben prou, 
les velles les teñen viciades... I al concert ni et 
miren, posen la directa i au! Jo vinga a fer gestos 
amb un dit de cada mà sota cada ull meu, badant 
bé les parpelles: ull viu! mireu-me! Se les saben de 
memoria i no aixequen la mirada de la partitura. Ja 
els pue anar dient que la carpeta es posa cap 
amunt, de manera que vegin la directora només 
aixecant la vista. 

I que facin cara riallera: au rieu una mica! I jo 
m'haig de posar a fer gestos estirant-me la boca 
amb l'index i el polze estrafent la rialla: somrieu, 
que va bé! Pico de mans dissimuladament per 
animar-los una mica, en acabar una canco, i poso 
el dit polze amunt amb el puny clos: hofeumol tbé! 

Va, si us plau, que jo també necessito el vostre 
feed back, que m'encomaneu una mica d'ànims, 
d'il.lusió, que els directors no som de pedra, que 
estic aquí donant la cara -o, mes ben dit, l'esquena-
amb tota la responsabilitat. Sort deis aplaudiments 
del public. 

Bé, de mica en mica van agafant confiança, pero 
no es descohibeixen fins que no guanyem percinc 
a zéro... 

Quan vaig estudiar direcció coral no me'n van dir 
res, de tôt aixô. Ni quan em van contractar a la 
coral. Ni quan parles un a un amb cada cantaire... 
i son sincers, i els agrada cantar, és la seva vida. 

M'ho cree perqué és veritat, i perqué se'ls nota 
amb la cara. I quan un d'ells ha de deixar de venir 
per una temporada, aquella que ha tingut un nen, 
l'altra que a la feina s'estan traslladant i no podrá 
venir a assaig fins al trimestre que ve... si ho 
troben a faltar... Els veus al concert, entre el public 
amb cara d'enyorats, aplaudint de bo de bo, i 
després et venen a veure... Així que pugui tornaré. 

Sí que tornará, i tant! I tornará a fer tard, i a fer la 
conyeta amb el veí, i a no apuntar-se aquell 
regulador, aquell silenci... Aixô del cant, de lacoral 
es porta tan endins... Per aixô, amb tota la paciencia 
del món, amb tota la vocació del món, te'ls esti
mes. I t'estimen. 

Encara que no ens ho diguem de paraula. Cosa de 
no dir. 

Joan Soler i Amigó 
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ELS NOSTRES COMPOSITORS 

A N T O N I B O T E Y : U N E C O D E C E N T A N Y S 

Badalona, acaballes de 1920. A la seu del centre 
catalanista "Gent Nova", l'Antoni Botey amb altres 
joves afeccionats a la música redacten una crida: 

Orfeo Badaloni. 

Diversos elements artistics de Badalonaes redrecen 
i, vergonyosos que al seu poble no hi vibri la veu dels 
orfeonistes com en d'altres, fan una crida sonora i 
forta a tots aquells que moralment i materialment 
deuen i poden ajudar els que se sacrifiquen per la 
cultura badalonina. 

El títol que encapgala aqüestes ratlles sera el nom 
que portará el nostre Orfeo i no cal dir que, amb 
l'esforc i la constancia glorificará i enaltirà la nostra 
Badalona. 
Els qui desitgin apuntar-se com a socis protectors o 
socisorfeonistes poden dirigir-se als organitzadors... 

Data: 31 de desembre. A primers de mare de l'any 
següent, 1921, l'Orfeo Badaloni obre la seu a les 
dependències de "Gent Nova": la velia entitat 
catalanista ha decidit dissoldre's i deixar pas a les 
ansies del jovent. Ja són vora de 250 socis i la Mista 
de cantaires s'acosta als 160. El 27 d'abril, festa de 
la Mare de Déu de Montserrat, el nou Orfeo Badaloni 
celebra l'assemblea constituent, elegeix el primer 
Consell Directiu i nomena el director de la massa 
coral: l'Antoni Botey. 

Antoni Botey i Badia va néixer a Badalona el 15 de 
marc de 1894. De molt jovenet estudia mùsica a 
l'Escola Municipal de Musica de Barcelona: aprèn 
composició amb el mestre Enric Morera, n'és un 
deixeble avantatjat: a l'edat de dotze anys ja ha 
compost una sardana, Quan el pare no té pa, com la 
coneguda cantarella. 

Arriba a ser un virtuós del violi: l'any 1914, obté el 
premi "Maria Barrientos". I ja és a punt d'anar-se'n al 
Conservatori de Brussel.les, si no fos que esclata a 
Europa la Gran Guerra... 

És un compositor inspirât: sonates, lieder, poèmes 
simfònics i una llarga tira de sardanes: Caterineta, 
Plou i fa sol, L'ametller, Semprevives, Els segadors, 
Nadal, Gegants i nans... La sardana de Ripoll li és 
premiada al Festival de la Musica Catalana de l'any 
1920. 

Beu de la font de la cancó popular. Recrea per a cant 
coral cançons com La viudeta, A la vora de la mar, 

El cacador i la pastoreta... L'Antoni, amb la il.lusió 
fresca de quan s'acaba de crear, cuita a ensenyar-
la a Lluís Millet. I tant li agrada, al director de l'Orfeo 
Cátala, que li surt amb aquesta: -La vull estrenar jo! 
Finalment, s'avenen a estrenar-la tots dos alhora, 
en concerts diferents però simultanis, l'Orfeo Català 
amb el mestre Millet i l'Orfeo Badaloni amb el 
mestre Botey. Per molts anys Millet la mante en 
repertori: fins i tot ressona a la basilica de Sant 
Peredel Vaticà. I cai dir que, quan l'Orfeo Català 
actúa a Londres, en el majestuós Albert Hall, l'unica 
pega que els aplaudiments del public anglès fan 
bisares precisament El cacador i la pastoreta d'Antoni 
Botey. 

Totes les dades d'Antoni Botey al peu de les seves 
partitures no passen enllà de 1925... Ni la seva 
activitat dirigint l'Orfeo Badaloni, clausurat per la 
Dictadura de Primo de Rivera el setembre de 1924. 
No té gaire més de trenta anys. Una colla de 
contrarietats en la seva vida intima el transtornen 
profundament. Deixa inacabatel seu darrer projecte 
de sardanes de les quatre estacions: Primavera, 
Tardor, Hivern... 

Quan, l'any 1930, és aixecada l'ordre de clausura de 
l'Orfeo Badaloni, ja no estarà més en condicions de 
posar-se al davant de la massa coral... Morirà uns 
anys després, el 15 de gener de 1939, pocs dies 
abans que l'exèrcit franquista entrés triomfalment a 
Badalona... 

Enguany s'acompleix el centenari del naixement 
d'Antoni Botey, aquest compositor badaloni que, 
malgrat la brevetat de la seva biografia, ha deixat 
traces de la seva inspiració en un llarg pentagrama. 
A Badalona hi ha programats diferents actes 
commemoratius amb la participació d'entitats 
badalonines tais com Omnium Cultural, la Cobla 
Marinada, el Col.legi Public Antoni Botey, l'Aula 
Universitaria de la Gent Gran, l'Ajuntament... El 
proper 16 de juny al vespre se celebrará un concert 
commemoratiu del Centenari Antoni Botey, amb la 
participació de l'Orquestra del Conservatori Munici
pal de Música de Badalona, el Cor La Badalonense, 
la Coral del Conservatori i l'Orfeo Badaloni. Un 
acord a moltes veus al gest d'una antiga batuta. 

Joan Soler i Amigó 
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MÓN CORAL 

LA RESISTENCIA 

CORAL A BOSNIA 

L'organització Música per la Pau va anar a Sarajevo 
durant el mes d'abril per tal de portar-hi diversos 
materials que els cors, les orquestres i les escoles 
de música d'aquell malaurat país van sol.licitar. 
D'aquesta forma també es va poder conéixer 
directament quina és la realitat musical que h i ha, 
malgrat la guerra i les precàries condicions de treball 
del món de la cultura. La sorpresa va ser que la vida 
musical i especialment la coral té una gran 
repercussló. Ja abans de la guerra, els certàmens 
coráis entre les poblacions de Bosnia eren de gran 
rivalitat i al mateix temps representaven un símbol 
de convivencia en ser integrada cadascuna de les 
formacionspercantairescroats.serbis, musulmans, 
jueus, macedonis, hongaresos, bielorussos, etc. 
reflectint així la gran diversitat i convivencia que hi 
havia en aquell país. Durant la guerra, conscients 
els ciutadans de Bosnia que aquesta diversitat podía 
representar una gran arma de resistencia multicultural 
contra l'agressió militar que sofríen, van donar un 
valor afegit ais concerts i a la vida musical de 
Sarajevo i de Bosnia, realitzant una mitjana de dos 

0 tres concerts diaris, sovint en mig de bombardejos. 

Així tenim com l'assisténcia ais concerts deis cors 
de Sarajevo ha estât i és massiva, tant els que 
realitzent els cors infantils com els d'adults. També 
enstrobem realitats com, per exemple, que al corde 
la Catedral católica de Sarajevo també hi canten 
serbis i musulmans, i el mateix succeeix en els cors 
deis altres grups culturáis. Durant la guerra els cors 
han estât i continúen sent un símbol de resistencia 
de les persones humanes contra els que no poden 
rebre el nom de persones. Els résultats fins i tôt 
terapèutics de realitzar un concert durant un 
bombardeig per fer passar la por, així com el 
tractament de recuperado psicológica deis nens 
afectats peí trauma de la guerra, son alguns deis 
résultats évidents de l'efectivitat d'aquesta activitat. 
Pero tal com es preveu, després de la guerra, 
aqüestes mateixes formacions coráis poden ser 
unes eines valuosíssimes de reconciliació i retorn a 
la convivencia sobretot en l'àmbit local. Qui sap si un 
deis primers reencontres entre poblacions separades 
étnicament per la guerra, establiran un primer diàleg 

1 una primera comunicado récupérant les trobades 
coráis d'abans de la guerra.. El cert és que la cultura 
i la música arriben mes lluny en el respecte i tolerancia 
que qualsevol pacte polític. 

És per aixó que Música per la Pau vol transmetre a 
totes les formacions coráis de Catalunya la possibilitat 

d'incidir positivament en aquesta absurda guerra 
marcada per la impotencia deis ciutadans de la 
comunltat internacional, proporcionant l'ajuda ais 
cors bosnis, amb els quals vam establir contacte 
durant la nostra estada a Sarajevo, que ens van 
sol.licitar en unes Distes un déterminât material per 
poder continuar la seva tasca de normalitat quan 
sembla que cantar junts croats, serbis i musulmans 
es va convertint en anormalitat, mentre que aixó és 
el que han fet durant cinc segles, aixó sí, sempre que 
els han deixat respirar en pau.Totes les entitats 
coráis que vulgueu col.laborar en l'ajuda de material 
ais cors Hor Gaudeamus, Hor Napredak, Hor Skola 
Strahimir Kranjcevic, Hor Palcini, Hor Narodno 
Pozorovic, Hor Akademski Kulturni Centar Seljo i 
cadascun deis cors infantils de les escoles publiques 
de Sarajevo, només cal que us adreceu a la Federació 
d'Entitats Coráis per tal de coordinar i racionalitzar 
les ajudes, que es concreten en partitures, cintes de 
vídeo (per gravar espots a la TV Bosnia H),cassets 
verges, ràdio-cassets, uniformes, instruments 
d'acompanyament, cordes de violí , guitarra, 
contrabaix, acordions, bambes de talles infantils, 
faldilles, carpetes de concert, etc. 

En nom de totes les formacions multiculturals de 
Bosnia, us anticipem les gracies. 

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CANTONIGRÔS 
CATALUNYA 
Del 14 al 17 de juliol de 1994 

Qué és el Festival Internacional de Música de 
Cantonigrós? 

Per dotzé any consecutiu, el Festival Internacional 
de Música de Cantonigrós obre les seves portes a 
tots els qui, amb el seu entusiasme i desig de 
fomentar el desenvolupament de la cultura i 
l'agermanament deis pobles, motiven el fet que tot 
un poblé, sensible i capac, inicií la meravellosa tasca 
d'organitzar el Festival. 

Convencuts que la música i la dansa son potser el 
mitjá de comunicació que mes commou l'ánima deis 
pobles, ens hem proposat emprar aquest mitjá per 
tal d'aconseguir conéixer i deixar-nos penetrar per 
cultures que també teñen una historia, diferent a la 
nostra, constituida per tantes mentalitats diferents. 
D'aquesta manera intentem assolir alió que seria 
mes difícil en altres circumstáncies, alió que només 
un art com la música pot arribar a fer una realitat: 
l'enfortiment deis Nacos d'amistat entre tots els 
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MÓN CORAL 

páísos de la Terra, l'esperança de pau i convivencia 
de totes les nacions. 

Dins les nostres possibilitats, es preveu que tots els 
grups de fora de Catalunya convisquin, tant com 
sigui possible, amb la gent del nostre poble, • § 
hostatjant-se en Murs cases i participant en llurs 
activitats i estil de viure. Així, la comunicado d'uns 
i altres es fa reaiment efectiva i constructiva. 

El nostre desig seria poder acollir a casa nostra tots 
els grups que ho demanen, però, dissortadament, 
els problèmes d'allotjament ens obliguen a restringir 
la inscripció. 

La historia del Festival es mante viva en el si d'un 
gran nombre de families de Cantonigròs i de les 
comarques d'Osona i de la Garrotxa, que obren les 
sèves portes i donen acollida ais, cada cop mes 
nombrosos, participants. 

Estem segurs que tots els qui es decideixin a visitar
nos i a participar guardaran un inesborrable record 
de la seva estada al Festival, així com també 
perdurará en el nostre pensament la imatge de tot 
allò que ens ofereixin com a mostra de la seva 
cultura. 

Informació: 

Secretaria: 
Festival Internacional de Música de Cantonigròs 
Muntaner 305, entresol 2a. 
08021 BARCELONA (Espanya) 
Teléfons: (93) 201 52 47 (93) 852 50 95 

UN NOU ESPAI DE LA FUNDACIÓ 
A BARCELONA 

Mes de 12.000 enregistraments musicals 

Aquest passât mes d'abril s'inaugura al Centre 
Cultural de la Fundació "la Caixa", passeig de Sant 
Joan, 108, de Barcelona, la Mediateca. Està 
instai.lada a Cantiga Fonoteca, que ha estât refor
mada, amb l'annexió de la velia capella de l'edifici. 
Aquest nou espai està pensât com un servei destinât 
a la promoció de la cultura àudio-visual i estarà 
dedicat a les arts plastiques i a la música. 
La seva creació respon a Pinterés de dotar la ciutat 
de Barcelona d'un servei que contingui els fons 
artístics i documentais en totes dues disciplines, 
posant un émfasi especial a cobrir aquells sectors 
de la creació que, normalment, son menys 
accessibles al public, com és el cas del videoart. 
La nova sala és un espai documental especialitzat 
en música de tots els temps i en el vessant de l'art 
contemporani que fa referencia a l'expressió àudio-

visual. Hi ha, també, un espai de documentació que 
presenta al public totes les publicacions, catàlegs, 
videos, editats per la Fundació en relació amb 
temes d'art i mùsica. També consta d'una base de 
dades textual que permet de consultar les referències 
de la resta de temes publicats. Una de les novetats 
importants és que, per primera vegada, s'ofereix la 
possibilitat d'accedir, mitjançant un programa 
informàtic textual i grafie, a les obres que formen la 
Col.leccio d'Art Contemporani de la Fundació. Més 
de 400 creacions d'artistes actuals. 
Una altra de les caractéristiques d'aquest espai nou 
són les imatges d'algunes de les expedicions del 
projecte Patrimoni 2001, promogut per la UNESCO, 
produit per la Fundació "la Caixa", en format Photo-
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MÓN CORAL 

CD, un sistema que possibilità visionar fotografíes, 
mapes, dibuixos origináis, etc. i al mateix temps 
permet d'escoltar comentaris i mùsica que comple
ten la informació. 

EMISSIONS MUSICALS 
ESTEREOFÒNIQUES VIA SATÈL.LIT 

Pel que fa a la Fonoteca, ofereix la possibilitat 
d'escoltar uns 12.000 enregistraments d'obres de 
música antiga, clàssica, jazz, ètnica i una selecció 
histórica del millor del pop-rock. Es podrà fer de 
forma individual o bé seguint les audicions 
programades per experts en forma de cicles sobre 
diversos aspectes des de diferents perspectives. Un 
conjunt de vídeos i videodiscos permetrà de visionar 
concerts, operes, etc. 

Un punt d'audició de ràdio facilitará de connectar 
amb emissores musicals estereofòniques per mitjà 
de sa.tel.lit. 

Com a complement, les persones que estiguin 
interessades a ampliar els seus coneixements 
musicals disposaran d'una biblioteca formada per 
una se lecc ió d 'enc ic lopèd ies , d icc ionar is , 
monografies, etc. a més d'una important col.leccio 
de revistes nacionals i estrangeres especialitzades, 
que donen suport al material sonor. 

Aquest apartat de consu Ita s'amplia amb una selecció 
d'obres en format CD-ROM: aproximacions 
interactivesapecesd'algunscompositorsrellevants, 
amb la possibilitat d'escoltar-les i consultar dades, 
entre altres opcions. 

En l'apartat d'Art hi podem trobar documentació 
sobre l'art contemporani en la seva expressió àudio-
visual, video de creació, art multimédia, etc. en 
forma de (libres, vídeos, videodiscos i CD-ROM. 

ÚNICAMENT CALDRÀ EL CARNET DE SOCI 

Tindran accés a la sala totes aquelles persones 
interessades en la música i en el art contemporani, 
ja siguin especialistes, professionals, estudiants, o 
simplement persones que hi tinguin interés. 
L'ús deis seus servéis requerirá únicament la 
possessió de carnet de soci, que es facilitará a la 
mateixa sala. 

Cal destacar que hi ha un servei de préstec de 
llibres, revistes, discos compactes i servei de 
fotocópies del material imprés, després de la 
presentació del carnet d'associat. 

Joan Armengol 
(Artide extret de "Panorama") 

CORAL D'AULES D'EXTENSIÓ 
UNIVERSITARIA DE LA 
GENT GRAN 

La Coral d'AUGG va sorgir el mes de febrer de 1992, 
de la gent gran que assistia a les Aules d'Extensió 
Universitaria de Barcelona. 

El propósit era que tots eis membres tinguessin uns 
mínims coneixements musicals per poder donar al 
grup el nivell necessari que permetés contrarestar, 
tant com fos possible, la minva de les facultats 
psicofísiques própies de l'edat deis cantaires. 

Amb tot aquest bagatge, la coral emprengué el carni 
i es posa a treballar sota la direcció del mestre 
Ricard Martin. 

No s'ha arribat ais deu anys que molts consideren 
necessaris perqué una coral estigui a punt però va 
per aquest carni, i no manquen ni entusiasme, ni 
voluntat, ni ganes de treballar. De moment s'obra 
carni i ha arribat ais dos anys d'existéncia. 

El segon aniversari se celebra el dia sis de febrer de 
1994 amb un concert a l'església del Monestir de 
Pedralbes. 

Actualment son uns 45 cantaries i el repertori es 
basa, principalment, en la caneó tradicional catalana 
Fins ara ha actuat en 16 ocasions: inicis i fináis de 
curs al Paranlmf de la Universität; altres aules 
universitàries perifèriques; trobades de gent gran; 
congressos; Sala Auditorium "Paper de Música" de 
Capellades juntament amb la Coral Noves Veus, 
així com audicions en esglésies i parróquies de 
Barcelona. 

Actualment s'amplia el repertori i es perfecciona la 
qualitat de les interpretacions. El desig de tots eis 
components és per una banda, gaudir del cant coral 
i, per l'altra, fer-ho amb el màxim de dignitat. 

Barcelona, febrer del 1994 
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PROGRAMACIÓ CORAL 

PA LA U DE LA M U S I C A C A T A L A N A 

Temporada Musical 93-94 

21 de juny 
Dimarts, 21 h 
Jaume Aragall, tenor 
Orfeó Cátala 
Jordl Casas, director 
Obres de Tosti, Puccini, Rossini, Vives 
Concert de cloenda de la Temporada 1993-1994 
de la Fundació Orfeó Catalá-Palau de la Música Catalana 

28 de juny 
Dimarts, 21 h 
Orfeó Cátala I Cor Jove 
Ángel Soler i Oscar P. Boada, pianos 
Conxita García i Jordi Casas, directors 
Obres de Brahms, Taltabull 
Concert socis Orfeó Cátala 

02 de juliol 
Dissabte, 18.30 h 
Alumnes de l'Escola Municipal de Martorell 
Coral Ars Nova de Martorell 

IV Temporada de Concerts 1994/95 

12d'octubrede 1994 
Orfeó Cátala 
Percussions de Barcelona 
Brahms: Valsos, op. 37 
Stravinsky: Les Noces 
Jordi Casas, director 

22 de desembre de 1994 
Joven Orquesta Nacional de España 
Cor de Cambra del Palau de la Música 
Haydn: La Creació 
Edmon Colomer, director 

19 de gener de 1995 
Orquestra i Cor del 
Teatre Bolshoi de Moscou 
Brahms: Schicksalslied, op. 54 
Puccini: Missa de Gloria 

16 de juny de 1995 
Orquestra de la Suisse Romande 
Orfeó Cátala 
Brahms: Un Réquiem Alemany 

III CICLE DE CONCERTS "ROSA SABATER" 
Vilassar de Mar 1994 

02 de juliol 
Dissabte, 22 h 
Església Parroquial 
Cor Jove de POrfeó Cátala 
Conxita García, directora 

14è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA 
PAU CASALS 
El Vendrell/Sant Salvador 

23 de juliol 
Dissabte, 22.30 h 
Auditori Pau Casals 
Coral Carmina 

MISTERI DE LA SELVA 
La Selva del Camp 
Església Parroquial de 
Sant Andreu Apóstol 
Dia 14 d'agost a les 22.30 h 
Dia 15 d'agost a les 20 h 

RELACIÓ DE FREQUENCIES DE CATALUNYA MÚSICA 

Centre Freqüencia Cobertura 

Alpicat 91.9 MHz. La Noguera, Les Garrigues, La Segarra, El Segriá, L'Urgell 
Baqueira 93.0 MHz. La Valí d'Aran 
Cabrils 96.4 MHz. El Maresme 
Cadaqués 93.7 MHz. Cadaqués 
Calonge 87.8 MHz. El Baix Empordá 
Collsuspina 100.5 MHz. Osona 
La Molina 88.4 MHz. La Baixa Cerdanya 
El Mont Caro 102.5 MHz. El Baix Ebre, El Montsiá, La Ribera d'Ebre, La Terra Alta 
Montserrat 102.4 MHz. L'AIt Penedés, El Bages, Anoia, El Baix Penedés, 

El Berguedá, El Solsonés 
La Mussara 105.4 MHz. El Tarragonés, La Conca de Barbera, El Priorat,EI Baix Camp 
Portbou 87.6 MHz. L'AIt Empordá 
El Portilló 98.0 MHz. La Valí d'Aran 
Rocacorba 96.7 MHz. El Girones, L'AIt Empordá, La Selva, El Baix Empordá 
Sant Pere de Ribes 91.9 MHz. Garraf 
Soriguera 88.6 MHz. L'Alta Ribagorca El Pallars Jussá, El Pallars Sobirá 
Tibidabo 101.5 MHz. El Barcelonés, El Baix Llobregat, El Valles Occidental, El Valles Oriental 
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FESTIVALS, CONCURSOS, CURSOS I ACTIVITATS DIVERSES 

FESTIVALS: 

-MELBOURNE (Australia) 
Melbourne International Choral Festival. 
Del 3 al 10 de juny de 1994 

-OSKARSHAMN (Suècia) 
International Choir Festival 
De l'11 al 19 de juny de 1994 

-TALLINN (Estònia) 
International Choral Festival 
Del 26 al 29 de juny de 1994 

22nd all-Estonian Song Festival Tallinn 
Del 2 al 3 de juliol de 1994 

-EISTEDDFOD (Gran Bretanya) 
Llangollen International Music Festival 
Del 5 al 10 de juliol de 1994 

-LECCO (Italia) 
V s Convegno Europeo per gruppi di pueri 
cantores Lecco 
Del 5 al 10 de juliol de 1994 

-INTERLAKEN (Suìssa) 
Eurochorfestival'94 
Del 8 al 9 de juliol de 1994 

-ATLANTA, Georgia (Estats Units d'America) 
DeKalb International Choral Festival 
Del 13 al 17 de juliol de 1994 

-CANTONIGROS (Catalunya) 
XII Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs 
Del 14 al 17 de juliol de 1994 

-HERNING (Dinamarca) 
EUROPA CANTAT 12 
Del 21 al 31 de juliol de 1994 

-ST. ANDEREASBERG (Alemanya) 
Setmana Musical de la Joventut 
Del 26 de juliol al 05 d'agost de 1994 

-HALLE (Alemanya) 
15è. Festival Internacional de Corals Infantils 
Del 5 al 8 d'agost de 1994 

-MIEDZYZDROJE (Polònia) 
29. International Choral Song Festival 
& "Contemporani Choral Music" Contest 
Del 19 al 28 d'agost de 1994 

-JIHLAVA-PRAHA (Txèquia) 
XXXVII International Festival of Choral 
Music in the Czech Republic 
De l'01 al 09 de setembre de 1994 

-RHEIN-NECKAR-KREIS (Alemanya) 
EUROTREFF Baden-Württemberg 
Del 16 al 18 de setembre de 1994 
-ATENES (Grècia) 
5th. International Choir Festival of Athens 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

-ARNHEM (Holanda) 
Festival Choral International 
De l'1 al 6 de juliol de 1995 

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

CURSOS: 

-BARCELONA (Catalunya) 
Classe Magistral de Direcció Coral 
Eric Ericson, director 
Del 17 al 19 de juny de 1994 

-NAMUR (Bélgica) 
Masterclass in choral conducting 
Frieder Bernius, director 
Del 9 al 17 de juliol de 1994 

-BARCELONA (Catalunya) 
Escola de Treballs Corporals i 
Artístics de Barcelona/Cos i Veu 
De l'11 al 15 de juliol de 1994 

-SANTIAGO DE COMPOSTELA (Galicia) 
Classes Magistrals i Concerts 
Helmuth Rilling, director 
Del 23 al 30 de juliol de 1994 

-WEIMAR (Alemanya) 
1er. Jour de Choeur a Weimar 
Del 27 al 31 de juliol de 1994 

Un viatge d'Eisenach a Leipzig ais indrets 
importants de la vida i l'obra de Bach. 
Del 6 al 14 d'agost de 1994 

-LLEIDA (Catalunya) 
XXXI Curs Internacional de Música 
Cant-Expressió Musical 
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FESTIVALS, CONCURSOS, CURSOS I ACTIVITATS DIVERSES: 

Director: Helmut Lips 
Del 4 al 14 d'agost de 1994 
Dirocciò Coral 
Director: Lâszlo Heltay 
Del 17 al 27 d'agost de 1994 

-ST. OTTILIEN (Alemanya) 
Interpretation of Gregorian Chant today 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 
Data limit d'inscripció: 1 d'octubre de 1994 

-CIUDAD DE BORJA (Aragó) 
XIV Curso de Mùsica Coral 
"Musica Vocal en el Cancionero 
Judeo-Esparïol" 
Professora: Eva Pitlik (Israel) 
El 12 i 13 de novembre de 1994 

CONCURSOS: 

-TALLIN (Eslovénia) 
5éme. Concours International du Chant 
Choral 
Del 26 al 29 de juny de 1994 

-DEBRECEN (Hongria) 
XVI. "Bartók Béla" International Choir 
Competition 
Del 4 al 9 de juliol de 1994 

-POWELL RIVER (Canadá) 
10. International Choral Kathaumixw 
Del 5 al 9 de juliol de 1994 

-RYCHNOV NAD KNEZNOU (Txequia) 
6.- International Competition for Chamber 
Choirs 
"Chorus Camera" 
Del 7 al 10 de juliol de 1994 

-SPITTAL AN DER DRAU (Austria) 
31. International Choir Competition 
Del 7a l 10de juliol de 1994 

-GORIZIA (Italia) 
XXXIII International Choir Competition 
"C.A. Seghizzi" 
Del 13 al 16 de juliol de1994 

-AREZZO (Italia) 
XLII Concorso Polifónico Internationale Guido 
d'Arezzo 
Del 24 al 28 d'agost de 1994 

-LITOMYSL (Txèquia) 
1ère. Concours International de Chant Choral 
Del 27 al 30 d'octubre de 1994 

-ATENES (Grècia) 
3rd. International Competition 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

-VIENA (Austria) 
11. International "Schubert" Choir Competition 
Del 17 al 20 de novembre de 1994 

-BUDAPEST (Hongria) 
V International Choir Competition 
Del 9 al 12 d'abril de1995 
Data Iimit d'inscripció 15 de novembre de 1994 

-MARKTOBERDORF (Alemanya) 
4th International Chamber Choir Competititon 
De l'1 al 07 de juny de 1995 
Data limit d'inscripció 15 d'octubre de 1994 

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

ACTIVITATS DIVERSES: 

-TAMPA (EUA) 
1994 Wolld Conference 
International Society for Music 
Education (ISME) 
Del18al 23 de juliol de 1994 

-LJUBLJANA (Eslovenia) 
European Symposium on Choral Music 
Del 9 al 15 de juliol de 1995 

-SYDNEY (Australia) 
IV. Wold Symposium on Choral Music 
Del 21 al 28 de juliol de1996 

LES ENTITATS INTERESSADES PODEN AM
PLIAR DETALLS D'AQUESTS ANUNCIATS A 
LA NOSTRA SECRETARIA. 
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DISCOGRAFIA 

SARDANES CORALS 
Polifònica de Puig-Reig 

Cobla Principal de la Bisbal 
direcció: Ramon Noguera 

AudioVisuals 
de Sarria 

SARDANES CORALS 
(Àudio-visuals de Sarrià 21.1395) 

Cara A (Cor i Cobla): 
-La Santa Espina (E.Morera-A.Guimerà) 
-La font de l'Albera (E.Morera-J.S.Pons) 
-A Montserrat (A.Pèrez-Moya) 
-Marinada (A.Pérez-Moya) 
-Colometa (R.Viladesau-J.Martí) 

Cara B (Cor): 
-La sardana de les monges (E.Morera-A-Guimerà) 
-L'Empordà (E.Morera-J.Maragall) 
-Recordant nostra terra (J.Montaner-I.Castelltort) 
-Res no és mesqui (R.Ferrer-J.Salvat-Papasseit) 
-El campanar de Lleida (M.OItra-M.Morera) 

Polifònica de Puig-reig 
Cobla Principal de la Bisbal 
Ramon Noguera, direcció 

TEMPS D'ESTIU 
(Audio-visuals de Sarria 21.1480) 

Cara A: 
Sis cancons de George Gershwin amb acompanyament 
de piano i baix. Arranjaments de Josep M. Conangla 
-But not for me 
-Fascinating rhythm 
-Some body loves me 
-Summertime 
-Embraceable you 
-I got rhythm 
-I got rhythm (bis) 

Cara B: 
-Dia felic (Oh Happy Day) negre espiritual 
( Edwin R. Hawkins) 
-Alma llanera (Venezuela) 
(Pedro Elias-Arranj.: Angel Sauce) 
-Paypang Daidig (Filipinos) 
(Lucio Di San Pedro) 
-Kaming Magmamani (Filipines) 
(Lucio Di San Pedro) 
-Beguin the beguinne (EUA) 
(Cole Porter-Arranj.: Manuel Oltra) 
-Gaudalajara (Mexic) 
(Pepe Guizar-Arranj.: Ramon Noble 

Polifbnica de Puig-reig 
Soprano solista: M. Carme Oliveras 
Piano: Josep M. Conangla 
Baix: Josep Cuenca 
Guitarra: Joan Alsina 
Director: Ramon Noguera 
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BIBLIOGRAFIA 

COL-LECCIO LLAVOR 

m u s i c a 

d e 

C a t a l u n y a 

Escrita per Oriol Mar toreil 
H-lustrada per P i lar ín Bayés 
Edi tada per Mart ín Casanovas 

PEL NOSTRE IDEAL 
RecuII d'escrits de 
LLUIS MILLET 
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MÚSICA DE CATALUNYA 

Escrita per Oriol Martorell 
II.lustrada per Pilarín Bayés 
Editada per Martín Casanovas 

"Davant l'esclat Ilumines de tants i tants 
noms i realitzacions d'extraordinari prestigi 
mundial en eis camps de les arts plastiques 
i de la cultura en general, molt sovint estem 
temptats de pensar que a les terres catala
nes l'art dels sons -la música- ha représentât 
un paperquasi secundan, de germana petita: 
ben al contrari, Catalunya ha estât sempre, 
i continua essent, un pöble d'una gran 
Sensibilität musical." 

PEL NOSTRE IDEAL 
RecuII d'escrits de Lluis Millet -1917 

"Mentre fèiem la compilació d'aquest llibre, 
me deia un dia en Millet, traient-se merits 
del damunt i amb aquella sa manera 
espontània, ingènua i senzilla de dir les 
coses: -La gent pensa que jo so un home 
treballador i no és veritat. Creieu-me, molt 
de lo que he fet és perqué m'ho han fet fer. 
És perqué el temps 0 les circumstàncies 
m'han exigit que ho fes. És, potser, per 
haver-me trobat que era jo que havia de fer-
ho, perqué no ho feia ningú més, i alabat sia 
Déu, bé 0 malament, mireu, ho he fet.-

Del Prefaci de Joan Llongueras 
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ACTIVITATS DE LA FECEC 

III CURS DE DIRECCIó CORAL 1994/1995 

Aquest curs va dirigit a totes les persones majors de 16 
anys que volen ¡niclar-se o teñen una mínima experiencia 
en ladirecciócoral. Es requereix un nlvell mínim de solfeíg 
que permeti la lectura fluida de les partituras del curs, les 
quais caldrà portar preparades per dirigir-les. 

CONTINGUTS: Técnica de direcció, Pedagogía de 
l'assaig, Técnica vocal aplicada al cor, Senslbilització 
auditiva i control d'afinació, Anàlisi de partituras, Recerca 
de repertori, Sensibilizado rítmica i educació corporal. 

PROFESSORS: Mlreia Barrera, Alfred Cañamero, Emilio 
de la Linde, Xavier Sans, Poire Vallvé i Pep Vila. 

PERIODICITAT: Els curs s'estructura en 4 caps de 
setmana distribuïts de la manera següent: 

22 i 23 d'octubrede 1994 
26 i 27 de novembre de 1994 

4 i 5 de febrer de 1995 
25 i 26 de marc de 1995 

LLOC: Barcelona, Martí Codolar 

HORARIS: De dissabte a les 8'30 h (recepció) fins al 
diumenge a les 17'30 h. 

PARTITURES: Les partituras de treball s'enviaran un cop 
rabuda la butlleta d'inscripció. 

MATERIAL: Xandall, partituras i diapasó 

NIVELLS: 
A) Iniciado: per a tota la gent que s'inicia en el camp de 
la direcció coral. 
B) nivell mig: per tots aquells que han fet la iniciado. 
C) nivell avançât: per tots els aquells que han superat el 
nivell mlg. 
Els alumnes nous que demanin accedir directament al 
grup B hauran de superar una prova d'accès el 1 r. día a 
les 8'30 h. 

TARIFES: 

Membres de la FCEC 39.000 ptes. 
Membres de SCIC, CJC i FCC 41.000 ptes. 
Altres 59.000 ptes. 

En el cas que s'hagi de faltar a algún dels caps de setmana 
programats, caldrà avisar-ho amb una setmana 
d'antelació, com a mínim. En cap cas no es retornaran els 
diners. 

INSCRIPCIONS: Cal omplir la butlleta i enviar-la, adjuntant 
un taló a nom de la Federado Catalana d'Entitats Coráis 
a: 
FCEC, Pl. Victor Balaguer, 5, 3. 08003 Barcelona 
Adjunteu també 2 fotografíes. 

Les places son limitades. 
El termini d'inscripció venç el dia 23 de setembre de 1994. 

INFORMACIÓ GENERAL: 
Telèfon: 93-268 06 68 

III CURS DE DIRECCIO CORAL 1994/1995 

Butlleta d'inscriciö 

1er. cognom 

2on. cognom 

Nom 

D.N.I 

Data de naixement Veu: S C T B 

Adreca 

CP Poblaciö 

Telefon 

Coneixements musicals 

Has fet algún curs de direcció? Quins? 

Cantes en alguna entitat coral? Quina? 

Dirigeixes alguna coral? Quina? Infantil, 

Juvenil o adulta? 

T'inscrius al nivell: A) Iniciado ( ) 
B) Nivell mig ( ) 
C) nivell avançât ( ) 

Població i data: 

d de 1994. 

Signatura: 
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ACTIVITATS DE LA FECEC 

XXIX 
J O R N A D E S INTERNACIONALS 

DE C A N T C O R A L 

BARCELONA 05-10 de setembre de 1994 

Activitats: 

"TALLER DE MÚSICA LLATINOAMERICANA" 

Director: Alberto Grau (Veneçuela) 
Dies: del 05 al 10 de setembre 
Horari: de 16 a 19 h. 
Lloc: Parroquia de Sant Jordi 
(Viaducte de Vallcarca, 7, 08023 Barcelona) 
Metro: Vallcarca 
Les obres s'interpretaran el dia 10 a la nit, en el 
concert de cloenda. 

XXIX 
JORNADES INTERN ACIONALS 

DE CANT CORAL 

Nom 

Cognoms 

Edat: Corda: ... 

Adreça 

CP Poblado 

Telèfon 

Membre del cor 

"CURS DE DIRECCIO CORAL" 
a carree d'Alberto Grau. 

Dies: del 05 al 09 de setembre 
Horari: de 21'30 a 23'30 h. 
Nivell minim: directors en actiu amb experiencia. 

Places limitades. 

Tarifes del "TALLER DE MÚSICA": 

Membres de la FCEC 0 pta. 
Altres 1.000 pta. 

S'inscriu a: 

-Taller ( ) pta. 

-Curs: Actiu ( ) pta. 

Oient ( ) pta. 

Data de 1994 

Signatura: 

Les partitures s'hauran de pagar a part. 

Tarifes del "CURS DE DIRECCIO CORAL" 

Alumnes actius: 
Membres de la FCEC 10.000 pta. 
Altres 15.000 pta. 

Alumnes oients: 
Membres de la FCEC 3.000 pta. 
Altres 5.000 pta. 

Informaciô i Inscripcions: 

FCEC 
Pl. Victor Balaguer, 5, 3. 
08003 Barcelona 
Tel-Fax: 93-268 06 68 

Termini d'inscripeiô: 
Dia 22 dejuliol de 1994 
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ACTIVITATS FCEC 

CLASSE MAGISTRAL DE 

DIRECCIÓ CORAL 
a carree del professor ERIC ERICSON 

El mes de setembre de 1992 s'inicià l'experiència 
d'aquest curs dedicai adirectors de cor, sota el mestratge 
d'Eric Ericson. Al finalltzar el curs, que congrega 
nombrosos especialistes i persones interessades en el 
tema, fou el mateix professor Ericson qui suggerì', 
encoratjat i satisfet pel treball realitzat, la conveniència 
de mantenir un treball continuât i un contacte constant. 
Aquesta és l'oportunitat de repetir l'experiència, 
qualificada per alguns dels asslstents d'unica. 
Els punts principals sobre els quals s'incideix 
especialment són el cant "a capella", restii, el ritme, el 
gest, l'actitud, el repertori contemporani, la tècnica 
vocal, i molt especialment l'entonació, aixf com 
l'experiència de l'intèrpret, que el mateix Ericson situa 
per sobre de la qualitat de la veu. 
"El meu ideal -déclara Ericson- no és que el cor soni 
com una sola persona. M'agradatreballarambcantants 
de formació sòlida, que puguin donar un forte amb la 
plenitud de la seva veu. 
Aquest és el meu somni. Hauria de ser com un are de 
Sant Marti, amb qualitats un xic diferents a cada veu. 
M'agradaria que fos una gamma de freqùències. Si el 
grup està ben équilibrât i té bona afinació, el control 
basic està ben assegurat." 
Precisament a Catalunya, on l'activitat coral ha estât 
històricament tan amplia i diversa, resulta de vital 
importància aprofitar les aportacions que puguin oferir-
nos una figura com Eric Ericson. Vital no sois per a 
dlrectors i agrupacions corals, sino també per a tots 
aquells que tinguin alguna cosa a veure amb la mùsica. 

ACTIVITAT: Concentrât en très dies, el treball amb el 
professor Ericson va dirigit a directors de cor. Aixi 
mateix, el mestratge d'Eric Ericson es fa extensiu a tots 
els cantaires i els afeccionats a la musica coral. 

LLOC: Centre Cultural de la Fundació "la Caixa". 
Passeig de Sant Joan, 108 -08037 Barcelona. 

DIES: 17, 18 i 19dejuny de 1994. 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CANT CORAL 
"CATALUNYA CENTRE" 

CASTELLBELL I EL VILAR 

Del 30 d'agost al 03 de setembre de 1994 

Església del Borràs 

Dia Hora 

30 dimarts 22 Saringhimig de San 

Francisco (California) EUA 
31 dimecres 22 Canticum Camerale de 

Brno República Txeca 
01 dijous 22 Rotov Female Choir 

de Maribor -Eslovènia 
02 divendres 22 Rozhdestvo "Christmas" 

de Sant Petesburg -Rùssia 
03 dissabte 22 Concert de Cloenda 

Actuació de totes les corals participants més la Capella 
de Música Burés i la Coral Mixta de la Schola Cantorum 
d'Igualada. 

Informado: 
c/Burés, 22 Castellbell i el Vilar 
Tel. 834 02 06 - 834 02 66 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CANT CORAL 
"CATALUNYA CENTRE" 

PUIG-REIG 
Del 31 d'agost al 4 de setembre de 1994 
Pavelló d'Esports 

Dia Hora 

31 dimecres 22 Rotov Female Choir de 
Maribor -Eslovènia 

01 dijous 22 Canticum Camerale de 
Brno República Txeca 

02 divendres 22 Saringhimig de San Fran
cisco (California) EUA 

03 dissabte 22 Rozhdestvo "Christmas" de 
Sant Petesburg -Russia 

04 diumenge 22 Concert de Cloenda 

Actuació de totes les corals participants, les corals 
organitzadores Capella de Música Burés de Castellbell 
i el Vilar, la Polifònica de Puig-reig i la Coral Escriny de 
Santpedor. 

Informació: 
Llobregat, 5 08692 - Puig-reig 
Tel. 829 00 67 - 838 02 50 
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NOTICIAR! DEL CONSELL DIRECTIU 

ASSEMBLEA GENERAL 

A la darrera Assemblea General de la nostra 
Federacio, celebrada a Sabadell el passat dia 13 de 
marc, es va constituir el nou Consell Directiu que 
queda format per: 

-Llui's Gomez (president) 
-Montserrat Lluveras (secretaria general) 
-Jordi Subira (vice-president) 

Equip Administratiu: 

-Rita Ferrer 
-Joan Jordana (tresorer) 
-Joan Pastor 
-Josep Quintana 
-Joan Soler 

Equip Tecnic: 

-Xavier Cervera 
-Andreu Martinez 
-Enric Navas (cap de I'Equip Tecnic) 
-Sergi Riera 
-Joan Roda 
-Joan Vinyes 

Equip Territorial: 

DE LA FCEC als mestres Oriol Martorell i Codina i 
Llui's Virgili i Farrà, per la seva trajectòria i els seus 
mèrits i dedicació a l'activitat coUectiva del món 
coral. 

S'acceptà per unanimitat per part dels reunits i es 
decidi de realitzar un acte public d'homenatge. 

EXPOCULTURA 

La Generalität de Catalunya organitza, dels dies 7 al 
16 d'octubre vinent, EXPOCULTURA: una fira que 
mostrará tota la varietat del món cultural cátala. El 
moviment coral hi será representat en un stand. Hi 
haurá un espai reservat per a activitats musicals. Si 
les vostres corals están interessades en fer un 
concert en aquest espai truqueu-nos al teléfon 93-
2680668 i us en donarem mes informació. 

© 
Mercat 
de Mús ica Viva 
de Vie 

-Joan García (Bages, Berguedá) 
-Joan Enric Urpinas (Baix Llobregat) 
-Jordi Subirá (Barcelonés) 
-Lluís Mandado (Comarques de Girona) 
-Josep Navas (Comarques Meridionals) 
-Nuria Muñoz (Maresme) 
-Josep M. Mas (Osona-Ripollés) (cap de 

l'Equip Territorial) 
-Fina Tomás (Penedés-Anoia-Garraf) 
-Alfons Guiu (Terres de Lleida) 
-Rosa Maria Ribera (Valles) 

MEMBRES D'HONOR 
DE LA FCEC 

Durant el transcurs de l'esmentada Assemblea de la 
FCEC, celebrada a Sabadell, el Conseil Directiu 
proposa, d'acord amb el redactat dels estatuís, la 
concessió de la qualitat de MEMBRES D'HONOR 

Del 29 de setembre al 2 d'octubre tindrà Hoc a Vie 
una nova edició del Mercat de Música Viva. Aquest 
any disposarem de l'auditori d'una caixa d'estalvis 
per a fer una mostra de mùsica coral. També 
disposarem d'un espai fisic per a difondre les 
activitats de la FCEC i les seves coráis. Les entitats 
interessades podeu demanar informació mes deta
llada al teléfon de la nostra Secretaria: 93-268 06 68. 
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NOTICIAR! DE L'EQUIP TÈCNIC 

IIP JORNADA DE CANT 
GREGORIÀ 

Se célébra el passât 24 d'abril, al monestir de 
Montserrat, sota la direccio del pare Gregori Estrada. 
Hi hagué una assistència força notable (mes d'un 
centenar d'inscrits), de procedències ben diverses: 
directors i cantaires de cors de la FCEC, d'altres 
cors, de grups de cant gregorià, de magisteri, de 
comunitats religiöses, etc. 

Fou una jornada intensa i profitosa. L'excel.lent 
mestratge del pare Gregori captiva tothom; obrf, per 
als pocs coneixedors d'aquest cant, un nou i bellîssim 
aspecte de la histöria de la müsica. Als coneixedors, 
i fins i tot als experts, eis sadollà amb eis seus 
extensos coneixements de la semiologia i amb la 
seva exquisida i rigorosa interpretaciö de les obres. 
Fou un treball profund i a la vegada amè, impossible, 
per molts de nosaltres, de pair en tan poques hores. 
Perô marxàrem satisfets, plens de nous conei
xements (i d'apunts), suficients per a practicar i 
estudiar durant tot un curs. 

Amb aquest corpus editorial, afegint-hi les partitures 
i enregistraments que s'han fet per a ocasions 
determinades, mes alguns textos sobre musica 
coral editats per la Federaci6, hem elaborat ara el 
primer. 

" I I 

III! 
N M M O 0 
CATALANA 
D^MTITATS 

C O R A L S 

CftTftLEQ 
1334 

CATALEG DE LES EDICIONS 
DE LA FEDERACIÓ 

que ben aviat rebreu totes les coráis. Amb ell podrem 
fer-nos una idea clara de la importancia innegable 
d'aquest fons editorial. Importancia que hem de 
demostrar utilitzant-lo i tenint-lo sempre com a 
referencia. Potser, com a tota obra humana, també 
hi trobarem mancances. Esperem els vostres 
suggeriments per millorar-lo en les posteriors edicions 
que es faran per afegir-hi les noves publicacions. 

NOVA ETAPA DE LES 
EDICIONS DE PARTITURES 

Aviat farà dotze anys (l'octubre del 82) que el primer 
Equip Tècnic de la FCEC inicià, amb un criteri i una 
execució magnifies, l'edició de partitures, per a 
fornir i ampliar el repertori de les nostres corals (1). 
Aquesta edició, que els seguents equips ha anat 
seguint d'una forma força continua i amb petites 
variacions, sempre ha format part dels Butlletins 
mensuals de la Federació. 

Aixf, poc a poc i amb bona lletra, la col.leccio s'ha 
anat engrandint fins a arribar al volum actual, que 
ratlla el centenar d'obres. 

Com sabeu, els butlletins mensuals s'han transformat 
ara en aquesta revista, i han quedat réduits a quatre 
els números anuals. Per a no disminuir, dones, el 
ritme d'edicions de partitures (i, si és possible, 
augmentar-lo), l'Equip Tècnic proposa, a partir 
d'ara, elseguentsistema:l'ediciode partitures seguirá 
el seu propi curs, independentment de les altres 
publicacions, segons la demanda i les necessitats 
de les coráis, i els projectes de cada Equip Tècnic 
aprovats pel Conseil Directiu. 

Aixídones, com fins ara, en cada revista s'hi inclourà 
una partitura. I a mes, s'hi publicará una ressenya o 
mostra de les partitures que es vagin éditant a part, 
perqué tothom en tingui coneixement immédiat. 
Els comentaris de totes elles formaran part del eos 
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NOTICIARI DE L'EQUIP TECNIC 

de la revista, com es feia anteriorment. Podran ser 
fàcilment consultáis ja que totes les partitures por
ten la data d'edició, que es correspon amb la de la 
revista (o butlletí) on hi figura el comentan d'aquestes. 
Esperem que amb el catàleg, amb les informacions 
de la revista i amb el nou sistema de comandes i 
tramesa (que expliquem a part), aconseguirem 
tenir-vos sempre informats i servits amb rapidesa i 
comoditat. 

La Federació treballa per a servir els cors federats. 

Utilitzeu-la, és la vostra contrapartida. 

Per l'Equip Tècnic 
Enric Navas 

(1 ) Cree que és de justicia relacionar els membres 
d'aquell primer Equip Tècnic, с о т a homenatge i 
reconeixement a la seva lloabletasca en aquest i en 
tots els camps. 

Foren: Miquel Saladrigues, Manuel Cabero, Jordi 
Casas, Gregori Estrada i Pep Prats. 
A tots ells, enhorabona! I grades! 

DISTRIBUCIÓ ÚNICA 
DE PARTITURES 

Acord entre la FCEC i les editorials: Clivis, mf i 
Boileau. 

A partir d'ara, podeu demanar qualsevol partitura, 
tant de la FCEC com d'aquestes tres editorials, 
trucant a un sol teléfon: el de la FCEC 

(93) 268 06 68 

Si sou cors federats: 
-Rebreu les partitures per correu ordinari al 

domicili de la coral, o al domicili que indiqueu en fer 
la comanda. 

-L'import us sera carregat al compte bancari 
que hagueu facilitai a la Federació. 

Amb una sola trucada, 
a un únic teléfon, 
servei mes ràpid i eficac. 
Sense reemborssaments. 

Guardeu junts els catàlegs de Clivis, mf i Boileau, i 
el de la Federació (que rebreu pròximament). I 
utilitzeu-los forca. Si us en falta algún, demaneu-lo. 

I recordeu: 

No fotocopieu les partitures. Tots hi sortirem 
guanyant. 

CRISTÖFOR TALTABULL 
(1888-1964) 

Donar noticia, avui, de Critófor Taltabull és alhora 
una feina obvia i insuficient. Obvia perqué tothom 
reconeix la importancia d'aquest músic, no solament 
corn a compositor (ens resta encara una petita part 
de la seva obra, perduda majoritàriament durant la 
Segona Guerra Mundial), sinótambé com a pedagog 
i mestre de compositors (entre eis seus deixebles 
cal destacar Josep Soler, Enric Gispert, Sebastià 
Benet, Ireneu Segarra... entre d'altres). Insuficient 
perqué malgrat diferents intents (el darrer fou la 
publicació del llibre "Cristófor Taltabull" de Josep 
Casanovas i Benet Casablancas, amb próleg de 
Josep Soler, en la col.lecció Compositors Catalans 
núm. 2 de la Generalität de Catalunya), encara va 
quedar per fer un estudi sistemàtic i rigoros de la 
historia de la música catalana en el s.XX i, 
concretament, de la influencia i importancia d'en 
Cristófor Taltabull. 

Per aixó hemeregut mes oportú donar-vos un petita 
llista de llibres i articles sobre Taltabull que no pas 
intentar resumir la seva vida i activitat musical en 
deu ratlles. 

-Casanovas, Josep. Casablancas, Benet: 
Cristófor Taltabull, col.lecció Compositors 
Catalans núm. 2, 
Generalität de Catalunya/Ed. Boileau. 

-Benet, Sebastià: Cristófor Taltabull l'home 
providencial... 

"Serra d'Or", Barcelona 1964, núm. 10 
-Sardà, Albert: Cristófor Taltabull. Ritmo 
Músicos del siglo XX, núm. 593. Madrid 1988 
-Soler, Josep: O Taltabull el hombre 
providencial..."Cuadernos de Música y 

Teatro", SGAE, Madrid 1989, III 

Dos motets eucarístics 

Les dues obres que avui publiquem ens varen ser 
facilitades peí compositor Josep Soler. Aqüestes 
obres son del fons de la Biblioteca de Catalunya. Es 
creu que varen ser compostes al voltant de l'any 
1940, pero es desconeix el motiu i si están dedicades 
a algún cor o agrupació concreta, tal com ho varen 
ser les "salves montserratines" o d'altres. El primer 
motet és per a cor a l'uníson i el segon per a tres veus 
greus (d'home), totes dues obres van amb 
acompanyament d'orgue i están escrites dins una 
harmonía tradicional pero rica de colors i sonoritats. 

En les properes revistes d'aquest any i del que ve, 
intentarem fer la publicació de les obres que resten 
de Cristófor Taltabull. 
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DOS MOTETS EUCARISTICS 

1. Ecce pañis Angelorum 
(1 v. i orgue) 

2. Ave verum 
(3 v. i orgue) 

CRISTOFOR TALTABULL 
(1888-1964) 

EDICIONS DE LA 

l l l l 
CATALANA 
D/ENTITATS 
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" L A F C E C , A C T U A L I T A T I V I G E N C I A 

D ' U N T R E B A L L C O L . L E C T I U " 

Universität de Barcelona. Aula 203. Dijous, 10defebrer 
de 1994, les quatre de la tarda, tarda de dijous gras, 
"Dijous Härder". 

Comunicador:Josep Ma Mas i Bigas, Cap de l'Equip 
Territorial de la FCEC (Federaciô Catalana d'Entitats 
Corals). 

C o m u n i c a t 

Qui ho havia de dir? Tarda de dijous gras, dijous Härder, 
i nosaltres aqui, a l'Aula 203 de la Universität Central, 
la mateixa Aula que em va acollir, inquisidora, el dia de 
l'examen de Lletres Pures de la meva Prova d'Accès a 
la Universität, la meva P.A.U., "la meva pau"...(En 
aquest punt, el comunicador entona, amb sentiment la 
cançô de Joan Manuel Serrat) "I jo que m'adormia entre 
eis teus braços, amb la boca enganxada en el teu pit, 
l'amor d'un home ja ens havia unit, abans d'aquell mati 
d'hivern en que vaig néixer. El record d'aquell temps el 
vent no l'arrossega, quan estalviaves pa per donar-me 
mantega"... (Ara el comunicador reprèn el to informatiu 
i vivencial del principi) ... El record d'aquell temps, 
d'aquell temps estimât en que el dijous Härder era testa 
solemne, a la tarda, -vull dir- (com ara en el Congrès), 
quan l'escola sencera feia cap a la font a menjar pa amb 
sumaia i greixons... Qui ho havia de dir?... Dijous gras 
i nosaltres aqui, en aquesta tarda de comunicaciö 
congressista.evocantamblaparaulaaquests paisatges 
corals de Catalunya, dels infants i dels joves; i dels 
grans. 

L'atzar ha volgut que us parli de la FCEC, la Federaciô 
Catalana d'Entitats Corals, hereva de la Germanor dels 
Orfeons de Catalunya(1918-1939), hereva de la Re-
vista dels Orfeons de Catalunya, hereva del Secrétariat 
dels Orfeons de Catalunya(1959 - 1982). Vagi, per a 
tots eis que ens han precedit en latasca de redreçament 
cultural del nostre pöble a través del Cant Coral, el 
nostre reconeixement i la nostra consideraciô mes 
sincers i mes agraïts. 

Nascuda a Manresa el dissabte 5 de juny de 1982, la 
FCEC es constituée oficialment a Gracia el divendres 
9 de juliol del mateix any. D'aleshores ençà han passât 
mes d'11 anys i mig de vida coral individual -en el sentit 
de cada coral singular- i col.lectiva -en el sentit de les 
activitats conjuntes entre corals diverses o entre perso-
nes de diverses corals-. I s'han succeït 4 conseils 
directius, que han estât presidits per Oriol Martorell el 
primer, Leo Masse, président de la Gestora, el segon, 
i Lluîs Gômez, que ha presidit el tercer i el quart, que 
encara té vigència. Son, doncs, 4 equips de persones 
que, amb bones dosis d'il.lusiô, han treballat en la 
creixença del Cant Coral de Catalunya, han escoltat les 

inquietuds de totes les entitats federados i han impulsat 
i coordinat les activitats corals de tipus col.lectiu. 
I és precisament d'aquesttreball col.lectiu del que em 

toca parlar-vos, de quina n'és l'actualitat i la vigencia. 
Perqué tinc el convenciment que, en l'actualitat de la 
FCEC, hi han contribuít les energies de totes les 
persones que, des del seu l locd'acció i de 
responsabilitat, han fetaportado dels seusvalors amb 
entusiasme i ferma voluntat d'esdevenir. Persones que 
creuen que alió que valen només és útil quan serveix. 
Persones que creuen que en el donar-se hi ha la plena 
realització humana, que les qualitats només traben 
l'auténtic valor quan les esmercem en actes de servei. 

Ivoldria singularizareis esforcos que cadaentitatcoral 
ha de fer per poder sobreviure, per poder aportar el seu 
gra de sorra en la construcció i enaltiment del moviment 
coral a Catalunya. És la suma dels esforcos Singulars 
la que multiplica eis valors col.lectius, la que fa créixer 
en progressió geométrica les energies que esmercem 
en comunió. 

I la FCEC, que som tots -entitats i equips de direcció i 
coordinado-, s'alimenta d'aquest esperit de posar en 
comú, d'agermanar esforpos i iniciatives, de multiplicar 
eis efectes de l'intercanvi i la participado. 

I la FCEC dona la rao de ser del col.lectiu d'entitats 
corals que comparteixen un mateix esperit i un mateix 
anhel, des de la seva intransferible Singularität. 

El fet que una entitat senti la necessitat de pertinenca 
a la FCEC no li anuí.la la Personalität individual, la 
idiosincrasia i el taranná que li és propi, ans al contrari. 
Som Federado en la mesura que compartim eis nostres 
factors comuns des dels nostres punts de partenca 
particulars. I en aquesta mesura també creixem com a 
entitats individuáis, amb dret a la diferencia i a la 
pluralitat. Federar-nos no ens estigmatitza. Tanmateix 
federar-nos ens dona carácter i ens envigoreix. Heus 
ací una de les vigéncies de la FCEC. 
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I, a mes de donar la raó de ser del col.lectiu d'entitats 
coráis, la FCEC també "dona fe de...", certifica, davant 
deis nostres conciutadans i davant del món sencer, la 
realitat i la magnitud del nostre moviment coral. Som en 
l'actualitat 335 entitats, entre federadas de pie dret de 
Catalunya (320) i adherides d'arreu del món (15). I el fet 
de federar-nos, de conciliar la vida individual i la vida 
col.lectiva, és també un signe d'identitat, una exigencia 
de millorament constant o, pel cap baix, una exigencia 
de manteniment d'un bon nivell, l'acceptació d'una 
manera de fer, d'una estètica, d'un estil, i la voluntat 
manifesta d'assolir nivells de realització i de satisfaccio 
de més alta volada. 

Em vénen a la memòria imatges varies de vida 
col.lectiva, imatges que ens parlen de la vigencia del 
treball de tots els que integrem la FCEC, vigencia que 
ós vigor i validesa alhora: el magnifie "CATALUNYA 
CANTA" del Palau Sant Jordi, amb 7.500 cantaires i 
una suma total de més de 18.000 persones que 
compartírem l'endiumenjada vivencia de l'eclosió de 
veus, aquell batee del Corde Catalunya..., tants aplecs 
comarcáis, seguint la tradició o amb renovados formes, 
tants intercanvis i tants assajos conjunts, diumenges 
cantant o caps de setmana, seminaris de descoberta 
de repertori, reunions de debat i d'organització, cursos 
de dirocciò coral, sessions d'educació vocal, Jornades 
Internacional de Cant Coral, Novenaris Coráis, 
Setmanes Cantant, Maig Coral de Barcelonés, finalista 
enguany del Premi Ciutat de Barcelona de Música, els 
Musicorals..., les relacions intemacionals a Europa 
Cantat amb tres représentants, la nostra pertlnença a 
la Federació Coral Internacional (assistència al 
Simposium de la Música Coral a Vancúver), intercanvis 
coráis a l'interior i a l'exterior (SetmanaCantant de 
Berga, experiències coráis amb el Trentino i el País 
Base). I aquests records que el présent ens desvetlla 
no podrien ser testimoni d'una realitat viscuda, ni 
podrien regalar-nos amb el tast de la reviviscencia, 
sense la nostra implicado voluntaria i conscient en la 
vida associativa de la FCEC. 

Els que la coneixem de prop, sabem que la FCEC 
s'organitza mitjançant un Conseil Directiu amb tres 
equips de funcionament (Administratiu -10 persones-, 
Tècnic -5 persones- i Territorial -10 persones), la 
Comissió Executiva i l'Assemblea General. 
(*Explicacions addicionals de la Revista, si s'escau). I 
justament demà passât, dia 12 de febrer, es tanca el 
termini de presentació de candidatures per a les 
eleccions del 5è. Conseil, que se celebraran el diumenge 
13 de marc a Sabadell. 

La nostra actualitat és, dones, de reflexió i de canvi 
d'etapa, de presentació de nous projectes d'organització 
i funcionament. L'Assemblea dirà, sobirana, quina 
orientado decideix seguir. I nosaltres, des d'aquesta 
tarima de comunicació congressista, volem puntualizar 
la importancia de certes iniciatives o realitzacions: 

1. L'activació de la vida coral col.lectiva en 
aquelles delegacions desmotivades. 

2. El manteniment i l'ampliació deis cursos 
de formació i reciclatge de directors, que tant d'exit 
teñen enguany. 

3. L'enfortiment i l'impuls publicitari de la 
nounada Revista de la FCEC "A QUATRE VEUS", que 
ha près el relleu del 92 Butlletins groes, i l'activació i la 
tramesa de comunicats per publicar-hi. Aprofitem 
l'avinentesa per presentar-vos-la. En fem una tirada de 
12.000 exemplars i la reben 11.500 cantaires 
directament a casa seva i de manera gratuita corn un 
servei de la FCEC. Han sortit ja eis números zero i 1. 
Horn preveu que surti cada 3 mesos. Al final podreu 
agafar-ne un exemplar, si us ve de gust. 

4. La implicado, des d'alguna iniciativa 
innovadora, de les entitats que només són federades 
des d'una posició testimonial, però amb una participació 
gairebé nul.la en actes col.lectius. 

5. L'ampliació de les activitats destinados a 
oferir un servei tècnic a les entitats que ho desitgin a fi 
que puguin millorar llur práctica coral. 

6. La insistencia en la recerca de recursos 
materials, ja sigui per la via de la fundado, el mecenatge 
o la declaració d'utilitat pública. 

7. La creació d'una Comissió de Premsa i 
Mitjans de Comunicació social, en especial, la creació 
d'un programa de televisió setmanal destinât a la 
divulgado del Cant Coral. 

8. El manteniment de les relacions intemacionals 
de la FCEC i el fet de rendibilitzar-les en profit de tantes 
entitats corn sigui possible. 

9. La renovado del repertori coral, l'agilització 
del servei de partitures a les entitats que ho sol.licitin i 
la recerca de nous marcs d'actuació concertistica. 

10. L'agraì'ment deis ajuts que les entitats coráis 
individualmentconsiderades, les delegacions territorials 
0 la mateixa FCEC corn a estructura organitzativa han 
rebut de part de les entitats publiques i privades: la 
Generalität de Catalunya -queaporta un ajut economic 
fix de funcionament-, les diputacions provincials, eis 
Conseils comarcáis, les institucions locáis -ajuntaments, 
parròquies,...-, I'obra social de caixes i bancs, amb 
mencio especial pel considerable suport que les entitats 
federades han rebut deis 19 Plans d'Acció Cultural de 
"LA CAIXA", i la petició de mantenir i acróixer tots els 
suports économies, si no volem que la nostra gent 
s'hagi de començar de gratar amb més intensitat les 
butxaques i ens arrisquem a veure com van plegant 
coráis que no troben ni concerts remunerats ni mitjans 
de supervivencia. 

11. Les reunions de treball que s'estan portant 
a terme entre les diverses federacions coráis per fer 
realitat el Moviment Coral Cátala corn a estructura 
funcional de servei. 

1 per acabar voldríem puntualitzar que si els qui regeixen 
la política musical del nostre país creuen que és un bé 
comú el fet que la gent canti, que "a cada poblé hi hagi 
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un Cor" com a minim, i un cor que canti bé i ens 
representi dignament arreu; si els qui regeixen els 
destins del nostre poblé volen demostrar amb fets que 
se'ns preñen seriosament pel que valem, pel que som, 
pel que fern i pel que representem; si els que tenen la 
responsabilitatde decidirquéfan amb els impostos que 
recapten creuen que, des de la FCEC, fern un servei al 
nostre poblé, que canta i posa en comú la veu, el cap 
i el cor per fer mes gran la terra que ens veu créixer -
i que a tants ens ha vist néixer-, cal que entre tots 
arribem a un plantejament molt mes científic del Cant 
Coral a casa nostra i que donem ais amants de la 
música coral que practiquen desinteressadament, en 
els assajos setmanals i en les actuacions, les difícils 
arts del cant conjunt, la gratificació que es mereixen, a 
base de suport i dotació material i humana. Cal que 
incidim en el millorament del cant individual i col.lectiu, 
caraixícontribuím al millorament integral de la persona 
que canta i, dones, en l'elevació del nivell material i 
espiritual del nostre poblé. 

I sabedors que res no es dona sense esforc -que 
sense una quaresma i un calvari no hauríem arribat 
mai a la Salvació-, desvetllem les energies que 

encara ens ofereix el dijous gras, aquest dijous 
llarderdelscongressist.es, i prove'im-nosdel bagatge 
positiu que aquest I Congrés de Música ens regala, 
en bé d'un enfortiment mental i actitudinal que ens 
ajudi a actualitzar i envigorir la voluntat d'esdevenir, 
a través del nostre treball col.lectiu, que volem sólid 
i perseverant. 

(Pausa.L'auditori aplaudeix) 

P.S. I per encarnar els nostres desitjos de manera 
quasi ritual, us convidem a degustar aquesta 
Ñongan issa de Centelles, com a símbol de la voluntat 
de poder o com a concreció material del poder d'una 
il.lusió: Fer Cant Coral i fer Patria ! 

Amb simpatía auténtica! 

JOSEP M' MAS i BIGAS 
Cap de l'Equip Territorial de la FCEC 

Centelles-Barcelona, 10 de febrer de 1994 
Dijous llarder 

I N D Ù S T R I A G R À F I C A 

Francese Layret, 7 - Telèfon 372 32 62 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 

http://llarderdelscongressist.es


NOTICIAR! DE LES DELEGACIONS 

Delegado del Bages-Berguedà 

El passat dia 1 d'abril tingué Hoc a la ciutat de Berga 
el tradicional concert de Setmana Santa, que 
enguany anà a carree de la Coral de PEscola 
Municipal de Música de Berga, una entitat jove 
formada per gent jove que, sota la direcció de 
Ramon Noguera, demostra en cada actuació haver 
donat un pas més cap a la seva homogeneì'tat 
sonora iconsolidacióen el panorama musical de les 
comarques del centre de Catalunya. 

La primera part del concert s'encetà amb la 
interpretado de dos Ave Verum: un de Josquin Des 
Près i l'altre de Franz Liszt. Tot i la gran diferencia 
temporal (i, pertant, estilística) que separaambdues 
peces, tant en una com en l'altra la coral demostré 
plena adaptado al carácter propi de la producció de 
cada compositor, amb una seguretat a la qual, per 
desgracia, el public no està gaire acostumatquanse 
li interpreten obres a capella i amb un alt nivell de 
dificultat harmónica. 

El concert continua amb Laudate Dominum, de 
Mozart, una peca clàssica del repertori religiós. 
D'ella hem de destacar la interpretado de la soprano 
solista Araceli Esquerra, que féu gala d'una veu 
acuradamenttreballada i piena, però flexiblealhora. 

Pater Noster de Txaikovsky fou la quarta peça 
d'aquesta primera part, i fou seguida per Renuncio 
al Món, d'Arthur Dorey, una composició d'un 
dramatisme literari important al quai la interpretado 
de la coral va subratllar, amb la justa emotivitat, el 
seu profund carácter. 

La primera part es clogué amb una composició de 
Rossini, Ave Maria, una obra que connecta 
especialment amb el public gracies a la seva 
espectacularitat, més propia potserdel mónoperístic 
que no pas d'una pregaría. 

La segona part del concert fou dedicada a John 
Rutter, un compositor angles contemporani, total-
ment desconegut al nostre pais. En concret, s'inter
préta el seu Requiem, estrenat a Dallas el 1985. 

Es tracta d'una obra estructurada en 7 parts que 
combinen textos de la missa de difunts Hatina amb 
psalms en angles. La música a la quai fan de base 
(que en aquesta ocasió anà a carree d'un conjunt 
instrumental format per Elisabeta Renzi al violoncel, 
Ferran Torrent a l'oboè, Josep M. Miró a la flauta, 
Eva Nádenicková al teclat, Montserrat Gabarros a 
l'orgue i Jesús Subirats a la percussió) és una bella 
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mostra que la música contemporània pot ser plaent 
a Poi'da sense deixar de ser alhora lleugera i fresca. 
I precisament frescor és l'adjectiu que s'escau a la 
interpretació que del Rèquiem féu la Coral de 
l'Escola Municipal de Música de Berga, que sabe 
anar desgranant les diverses parts de l'obra sense 
malmetre la tendresa i senzillesa que el compositor 
li ha volgut imprimir. Així, amb aquest criteri ja en el 
primer número, tot el conjunt oferí al public la 
melodia que, plena de Sensibilität, també tancaria 
l'obra uns quaranta minuts després. 

El segon número, titulat "Out of the deep", amb un 
estil semblant al d'un espiritual negre, dona pas a 
una part que, si bé és basada en el tradicional text 
"Dies Irae", prescindeix dels seus fragments mes 
tenebrosos. Això permeté a la solista Alba Roca 
interpretar magistralment una pregària serena, 
espiritualmenti musicalment impecable, subratllada 
en cada frase amb intervencions breus de la coral, 
que en el Sanctus demostré com de brillant i 
impactant pot ser la sonoritat d'un cor. 

L'obra continua amb l'Agnus Dei que, si bé, potser, 
és el moviment mes convencional d'aquest Requiem, 
John Rutter posa al seu servei una harmonía d'una 
modernor considerable, la precisa en una obra que 
s'allunya estelísticament d'altresréquiem que basen 
el seu sentit en una aparatositat a voltes excessiva. 

Delegació 

La nostra Delegació es va reunir el 20 de mar? a 
Pineda, i ens va acollir el Cor Monteverdi. Hi 
assistiren representants de 6 coráis i se n'excusaren 
4. Es parlé de diferents temes relacionats amb 
l'economia de les coráis, subvencions, etc.. 
A la Coral l'Amistat de Premia de Mar ha reemprés 
la seva tasca com a director Albert Roldan. 
A la Coral Mareny de Vilassar de Dalt també hi ha 
hagut canvi de director, actualment ho és Joaquim 
Miranda, fundador de la coral. 
També, a Arenys de Munt, la Coral del Remei té nou 
director, en aquest cas directora, Maica Brecha. 
A Arenys de Munt, el 10 d'abril, la Coral del Remei, 
per celebrar la VIII Diada de Cant Coral, ha convidat 
a actuar amb ella la Coral infantil Els Rossinyols i el 
Cor Sant Martí d'Arenys de Munt, el cor l'Aixa 

NOTICIAR! DE LES DELEGACIONS 

En els dos ùltim nùmeros d'aquesta obra és on es 
despiega amb tota la seva bellesa una atmosfera de 
serenor i intimisme que corprèn. 

La Coral de l'Escola Municipal de Mùsica de Berga 
est igué sobradament a l 'a l tura d 'aquestes 
circumstàncies, va convèncer el public que omplia 
l'Església de Santa Eulàlia de Berga i que dedica 
una llarga ovació a l'entitat, demostrant-li aixf un 
reconeixement a la feina ben feta i encoratjant-la a 
continuar en la li'nia ascendent que ha seguit fins 
avui 

Joan Garcia 
Delegai del Bages-Berguedà 

Propers concerts de la Coral de l'Escola Municipal 
de Música de Berga: 

8 de maig a l'Església Parroquial de Bagà 
(mati) 
8 de maig, trobadade coráis Bages-Berguedà 
a Gironella (tarda) 
19 de juny, reposició del "Rèquiem" de John 
Rutter a Berga. 

Darrera setmana de juliol, viatge a Italia. Intercanvi 
amb el grup Corale Polifonico "Martianus". 

del Maresme 

d'Arenys de Mar, i les corals Polifònica de Calella, 
Polifònica de Granollers i El Joncar de Barcelona. 
El 22 d'abril a Premia de Dalt, dins el marc de la Vili 
Setmana Cultural, la Coral Joia, actualment Coral 
Primiliana, ha ofert el concert de cloenda dels actes 
del seu Xè aniversari i ha convidat l'Orfeo Monteverdi 
de Pineda i les corals del Remei d'Arenys de Munt, 
i Mareny de Vilassar de Dalt, que aquest passât any 
1993 han célébrât aniversaris. 
El 30 d'abril l'Orfeo El Delme de Sant Vicenç de 
Montait, dins els actes del seu 50è aniversari, fa 
també una trobada de corals en què participaran la 
Coral Infantil Quatre Vents i les Corals de Tiana, 
Argentona, Pineda i l'Orfeo El Delme. 

Mataró, 23 d'abril de 1994 
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Delegado del Penedés, Anoia, Garraf 

ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL SEGON 
TRIMESTRE. 

Els dies 5 i 6 de marc tingué Hoc el "Cap de Setmana 
Cantant" de la nostra Delegació a Parères, Monestlr 
de La Salle situât a Sant Marti' de Sesgueioles. El 
director fou el Sr. Jordi Noguera, Director de la Coral 
Sant Jordi, les obres que es varen treballar foren les 
segùents: 

Motette op. 69 nûm. 2 de F. Mendelssohn -
Bartholdy 

Grablied de C.M.V. Weber 
Rosmarin, op. 62 nûm. 1 de J. Brahms 
Waldesnacht, op. 62 nûm. 3 de J. Brahms 
Beherzigung, op 93a nûm. 6 de J. Brahms 
In stiller Nacht, WoO 34 nûm. 8 de J. Brahms 
Pange Lingua de A. Bruckner 
Graduale de A. Buckner 

L'assistència va ser nombrosa, doncs hi van partici-
par 87 cantaires de 12 de les 17 corals que formen 
la nostra Delegació. Hi va haver bastant equilibri tant 
a nivell de veus corn a nivell musical en general. De 
tota manera potser era una mica massa élevât. 

Es varen cantar totes les obres en idioma original, 
però malgrat que el director pensés que era millor, 
en general es va fer una valoració de la quai s'en va 
treure la conclusió que potser calia haver-ne fet 
alguna en català, tant pel criteri sociologie corn pel 
musical. 

L'habilitât del director va fer que, encara que fos un 
cap de setmana intensiu i que algunes de les obres 
fossin diffcils, tothom s'ho passés molt be. 

CORALS 94 

Tal com ja vàrem avangar en l'anterior revista, 
enguany la nostra delegació ha encetat un nou cicle 
de concerts corals que hem anomenat CORALS 94, 
tot esperant que hi hagi una continuitat. 

A l'horade tancar aquesta revista només s'hacelebrat 
el primer d'ells, a Calateli el dia 17 d'abril. Va ser 
organitzat pel Cor-Orfeó Calafellenc. 

ALTRES ACTIVITATS DE LES CORALS 

La Coral Cantiga de Barcelona, amb motiu del XXVé 
aniversari de la Coral Amics del Cant de la Múnia 
oferí un concert el dia 19 de marc a les 10 del vespre 
a la Societat Cultural Munienca. 

La Coral Mixta Schola Cantorum d'lgualada, va 
realitzar un intercanvi amb el Cor de Cambra "Sine 
Nomine" de Gant (Flandes). L'esmentat cor arribé a 
Igualada el dia 2 d'abril, va oferir un concert a 
l'Església Parroquial de Santa Coloma de Queralt el 
dia 3, un al Teatre del Cercle Mercantil d'lgualada el 
dia 5 i un a l'Església de Santa Ana de Barcelona el 
dia 6. Retornaren a Flandes el dia 7 d'abril. 

El dia 20 de maig, a les 21.00 hores, a l'Ateneu 
Municipal de Vilafranca del Penedés, tindrá lloc un 
concert en el que hi participará la Coral Laroc de 
Vilafranca del Penedés, conjuntament amb el Grup 
Musical HÁGGARNA d'Estocolm, format per perso
nes amb discapacitats i en el que també hi intervindrá 
un grup de cant gestual (persones sord-mudes) de 
Barcelona. 

Aquest acte formará part d'una campanya que so
bre les disminucions es realitzará a Vilafranca del 
Penedés entre els dies 16 de maig i 3 de juny 
d'enguany. 

Entre les entitats que col.laboraran en la campanya 
i els actes, s'hi traben l'Associació de Minusválids de 
I'Alt Penedés i també la de Barcelona, Associació de 
Familiars de Malalts Mentáis, Fundcació Espiga-
Delta, la ONCE, Creu Roja i l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. 

La Coral Laroc de Vilafranca també s'ha volgut 
adherir a aquesta campanya a f i i ef ecte de contribuir 
a donar mes sentit al fet integrador i, en aquest cas, 
en una activitat que no ha de teñir fronteres ni 
barrares com és la música. 

La propera reunió d'aquest curs s'ha previst que es 
celebri el dia 4 de juny a El Bruc. 

Joan Pastor 
Fina Tomás 

Delegats Comarcáis 
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PROGRAMACIÓ DE 

27defebrer 16.00 

9 d'abril 22.00 

17 d'abril 12.30 

17 d'abril 12.30 

20 d'abril 19.00 

23 d'abril 22.00 

24 d'abril 12.00 

30 d'abril 22.00 

5 de maig 20.30 

8 de maig 20.00 

14 de maig 20.00 

14 de maig 22.00 

15 de maig 18.00 

15 de maig 19.00 

20 de maig 21.00 

28 de maig 22.00 

5dejuny 19.00 

19dejuny 19.00 

LA DELEGACIÓ 

Orfeo Santa Coloma 

Coral Laroc de 
Vilafranca del P. 
Cor Llevant de Barcelona 

Orfeo Santa Coloma 

Solsona 

El Vendrell 

Hospital de Santa Coloma de Queralt 

Auditori Pau Casals 

1 r. CONCERT CORALS 94 Calateli 
Orfeo Vilanovi de Vilanova i la Geltrù 
Coral Albada de Les Cabanyes 
Coral Laroc de Vilafranca del Penedès 
Cor-Orfeo Calafellenc de Calateli 

Vallbona de les Monges Monestir de Santa Coloma de Queralt 

Teatre Auditori 

Coral Laroc de 
Vilafranca del P. 

Coral Mixta 
Seriola Cantorum 
Coral Sant Sadurni 

Vilafranca del Penedès Institut de Batxilletat "Eugeni d'Ors" 

Igualada Basílica de Santa Maria d'Igualada 
Sant Quinti de Mediona Església Parroquial de 

Sant Sadurni d'Anoia 

Santa Oliva Locai Cultural 
Coral Ressò de lArboc 
del Penedès 
Coral Veus del Poble de Santa Oliva 

Coral Mixta Schola Cantorum Hospitalet de Llobregat Auditori Barradas d'Igualada 

Coral Laroc de Vilafranca del P. Sta. Margarida i 
els Monjos Auditori "Mas Catarro" 

Coral Laroc de Vilafranca del P. Vilafranca del Penedès Església de Sant Francese 

2n. CONCERT CORALS 94 L'Arboc del Penedès Església Parroquial 
Coral Moxaina de Vilanova i la Geltrù 
Coral Veus del Poble de Santa Oliva 
Cor-Orfeó Parroquial d'EI Vendrell 
Agrupació Coral Ressò de l'Arboc del Penedès 

3r. CONCERT CORALS 94 Sta Coloma de Queralt Església Parroquial 
Coral Jove de Santa Margarida de Montbui 
Coral Moixerigues d'EI Bruc 
Coral Noves Veus de Capellades 
Coral Mixta Schola Cantorum d'Igualada 
Orfeo Santa Coloma de Santa Coloma de Queralt 

Coral Amics del Cant de la Murria La Múnia 
Orquestra Camerata Mediterrània 

Societat Cultural Munienca 

Coral Laroc de Vilafranca del P. Vilafranca del Penedès Ateneu Municipal 
Grup Musical HÄGGARNA d'Estocolm i 
Grup de Cant Gestual de Barcelona. 

Església parroquial 4t. CONCERT CORALS 94 Sant Sadurni d'Anoia 
Agrupació Polifònica de Vilafranca del Penedès 
Coral La Ginesta de la Granada del Penedès 
Coral Sant Sadurní de Sant Sadurni d'Anoia 
Coral Amics del Cant de la Múnia 

Coral Amics del Cant de la Múnia Sant Joan de Mediona Església Parroquial 

Coral Veus del Poble de Santa Oliva 
Coral Ressò de l'Arboç del P. L'Arboç del Penedès 

22dejuny 22.15 Coral Mixta Schola Cantorum Igualada 

Església Parroquial 

Claustre Escoles Pies d'Igualada 
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Delegado de 

ORFEO DE FLIX A MADRID 
Per Sant Jordi - ROSA + LLIBRE + CORAL 

Tots vàreu veure per televisió (diverses cadenes) i 
llegit als diaris que el dia 22 d'abril la Generalität va 
celebrar a Madrid, per primera vegada, la festivitat 
de Sant Jordi, en un moment en què hi havia 
discrepàncies sobre la parla catalana. 

Hi varen ser invitats personalment tots eis catalans 
empadronats a Madrid, que hi van acudir en un 
nombre, aproximadament, de tres mil, a més de 
moltes personalitats de la política i de l'art, catalans 
o no. 

Una festa que va consistir en cants coráis, cangons 
catalanes i una havanera en castella "La Reina del 
Placer" (Popular del Maresme). També, en 
Parlaments de l'historiador cátala José Ma Alvarez 
Ainaud de Lasarte,Parlaments de l'alcalde de Ma
drid, José Ma Alvarez del Manzano, Parlaments del 
Molt Hble. President de la Generalität Jordi Pujol i 
Soley. Com a cloenda una altra cangó de la coral, 
"Senyor Sant Jordi". Es va entregar a tots eis 
assistents un llibre i una rosa, i eis va oferir una copa 
de cava. 

No vull entrar en més detalls de la festa que per a mi 
va estar molt bé, en tots eis sentits. 

El que sí vull remarcar és que va ser la Generalität 
de Catalunya la que va aprofitar un acte cultural 
"semipolític" per invitar una coral catalana (membre 
de la FCEC) per la tasca que les coráis fèiem a 
Catalunya després de la post-guerra, que era fer 
arribar a la gent (mancada de la seva parla) les 
nostres cangons en cátala, i això és el que va fer la 
Coral a Madrid, recordar i fer saltar "llagrimetes" a 
més d'un escoltant aquelles cangons de la seva 
terra, tan difícils de sentir en aquells indrets. 

Un bon encert de la Generalität. Que les institucions, 
quan vulguin fer una festa cultural, convidin a una 
coral. 

Terres de Lleida 

"PER PASQUA CARAMELLES" 

Moltes son les corals de les terres de Lleida que per 
Pasqua han cantat CARAMELLES, una velia tradició 
catalana que sabem amb certesa que es cantaven 
ja al SEGLE XVI. 

Som conscients que de llavors ençà les caramelles 
han canviat molt. Els primers caramellai res, eren eis 
homes solters de cada comarca, que el tercer 
dissabte (després de Nadal) de Huna plena, anaven 
per les masies per anunciar amb les seves cangons 
l'arribada de la Pasqua i del bon temps. I amb 
aqüestes cangons, que principalment dedicaven a 
les noies solteres, aprofitant per fer-los I'ullet i fer-
los saber les bones intencions d'un proper festeig. 

Els caramellaires sempre eren ben rebuts, se'ls 
convidava a àpats, ben regats amb els vins de les 
botes del racó, o fins i tot, si la propera masia 
quedava llunyana, els duien viandes per repostar 
les forces pel carni. 

Ara les caramelles han canviat, no només les canten 
els solters, n'hi ha molts de casats, fins i tot corals 
que les canten veus mixtes. El que si us pue dir és 
que el que no ha canviat és el bon acolliment que eis 
caramellaires rebem a tot arreu on oferim eis 
nostres cants. 

Per això jo.com a caramellale, que aquesta Pasqua 
ha fet 42 anys que vaig començar a cantar 
caramelles, he tingut satisfaccio d'aquest increment 
de caramelles i animo des d'aquí a totes les corals 
de Catalunya que no ho han fet mai que ho provin 
(encara que sigui una vegada) i que surfin al carrer 
a portar les cangons tradicionals nostres i a animar 
a aquests que no ens han sentit mai (per mandra 
d'anar a un concert),seguint una mica la historia de 
Mahoma i la muntanya, perqué ja sabeu el refrany 
que diu: com més serem més bé ens ho passarem. 

Alfons Guiu i Ibáñez 
Delegat Terres de Lleida 
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COR ORFEO CALAFELLENC 
80 ANYS (1914-1994) 

Breu historia 

L 'Orfeó Ca la fe -
llenc es fundà l'any 
1914. Existia pero, 
de feia ja uns 8 
anys un cor d'ho
mes que sota ladi-
recció de Manuel 
Soler, cantava les 
ca rame l les per 
Pasqua. Amb la 
incorporació de do
nes al cor, es cons
tituí POrfeó. A par
tir d'aquesta fun
dado neix la in
qu ie tud cul tura l 
d'En Manuel Soler 
i Jaume Jane, els 
qua ls saberen 
veure l'enorme im
portancia social de les agrupacions coráis, llavors 
en plena proliferació. 

En els antécédents de l'Orfeó, cal esmentar també 
el cor que uns anys enrera havia format Mossèn Pau 
Montgat que, a mes de cantar les caramelles, sembla 
que també va representar alguna obreta que ell 
mateix va compondré. L'existencia d'aquest cor fou 
curta, ais dos anys deixé de funcionar. 

viento" i "La alegría 
de la huerta", amb 
un exit extraor
dinari; exit que es 
repetí en l'actuació 
de Sant Pere de 
Ribes, amb la pri
mera sarsuela. 

Aquest moment de 
pu ixança , però, 
ma lau radament , 
no duré gaire: al 
cap de pocs anys, 
no sabem per 
quina rao, les do
nes deixaren d'a-
nar a l'Orfeo; que 
torna a ser, cor 
masculí i que es 
limita com abansa 
cantar les cara

melles el dia de Pasqua. Més tard, el mestre Jaume 
Rafel, perassumptes particulars, haguédedeixarel 
carree. 

Del nou période, cal recordar els mestres Jaume 
Pallares i Joan Miracle, que amb la seva col. laborado 
permeteren superar les dificultats del moment. 
Finalment, l'any 1968, el mestre Jordi Miracle es féu 
carree de la direcció del cor de manera regular. 

Fotografia del Cor Orfeo Callafellenc corresponent 
a la sortida a Cabestany del Rosselló, el novembre 

de l'any 1985, cedida pel senyor Pedro i Miravent 

Les activitats dûtes a terme per l'Orfeo de l'any 1914 
ens són pràcticament desconegudes; sabem, però 
que a més d'actuar a la propia localitat, ho féu a la 
Granada del Penedès. La seva existencia s'acabà 
l'any 1919 que es dissolgué, sembla ser que a causa 
d'una epidemia de grip, que al final de la Primera 
Guerra Mundial produí una gran mortaldat arreu 
d'Europa. 

Des de l'any 1935 fins l'any 1949 que es reconstituí 
de forma oficial per iniciativa principalment de Jaume 
Rafel, es cantaven regularment les caramelles sota 
la direcció de l'esmentat mestre. 

L'any 1953, amb la incorporació de veus femenines, 
reneix l'Orfeo. 

L'any 1969 marca el començament de Tactual etapa 
de Tentitat. Amb la incorporació de les dones, l'Orfeó 
torna a reemprendre les sèves activitats i, als dos 
anys, es produeix la integrado en el Secrétariat 
d'Orfeons de Catalunya. Els anys 1987 i 1988 va 
dirigir la coral en Josep Olivella i Jané. Durant el curs 
1989-1990 la direcció fou a carree de Teresa Sardà 
i Domènech, l'any 1991 d'Arturo Solé Romeu, l'any 
1992 la Coral és dirigida, per Arturo Solé en els 
concerts de música religiosa. I a les Caramelles el 
Sr. Jordi Miracle i Torres que també les dirigí l'any 
1993. L'any 1993 i el començament de 1994 va 
dirigir la Coral la Sra. Gabriela Zabala i actualment 
la dirigeix el Sr. Salvador Montserrat, excepte les 
caramelles que les continua dirigint el Sr. Jordi 
Miracle. 

L'Orfeó d'aquesta tercera època determina el màxim 
exponent social i musical de l'entitat. Realitzà concerts 
de gran qualitat artística i molta envergadura; l'any 
1956, posa en escena les sarsueles "Los molinos de 

Durant els 25 anys transcorreguts, l'Orfeó Calafellenc 
ha desenvolupat una gran activitat, multiplicant les 
actuacions en el nostre poblé i altres indrets de 
Catalunya. 
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CORAL AMICS DEL CANT DE 
LA MUNIA (ALT PENEDÈS) 

25è Aniversari 

La Coral Amies del Cant celebra durant tot el present 
curs els seus 25 anys d'existència, organitzant 
diverses activitats. 

El curs es va encetar amb un cap de setmana de 
treball musical a la casa de colonies Penyafort, en el 
quai es van començar a preparar les obres escollides 
per interpretar en motiu de I'aniversari. 

El 18 de desembre es va organitzar el Concert 
d'Antics Cantaires i Directors al poble de La Mûnia. 
A la primera part d'aquest concert hi actuà laformació 
actual de la Coral dirigida per l'Imma Vinyes. A la 
segona, hi actuà un cor format per antics i actuals 
cantaires de la Coral, interprétant obres dirigides 
pels diversos directors que han passât per aquesta 
coral. 

El segûent acte va ser l'organització del concert que 
oferf la Coral Cantiga dirigida per en Josep Prats el 
passât 19 de marc a La Mûnia. 

Com a plat fort d'aquest 25è aniversari la Coral 
Amies del Cant ha anat treballant durant tot el curs 
el "Glòria RV589 d'Antonio Vivaldi". El proper 
diumenge 15 de maig, a les 7 de la tarda, a la 
Societat Cultural Munienca de La Mûnia la Coral 
Amies del Cant estrenarà aquesta obra en el seu 
repertori. L'acompanyamentorquestralaniràacàrrec 
de la Camerata Mediterrània, les solistes seran 
Griselda Ramon i Marta Cordomf, i la direcció sera 
responsabilitat del prestigiós music Josep Prats. 

CORAL CANTICORUM 

Durant el curs 93-94 la coral Canticorum celebra el 
seu 15è aniversari. Els actes centráis d'aquesta 
celebrado seran el diumenge 8 de maig i el 
diumenge,12 de juny de 1994. 
El diumenge 8 de maig, tindrà Hoc la 11 a TROBADA 
DE CORALS A LA GUINEUETA, que organitza la 
Coral Canticorum (Col.legi de Jesús Maria, Rambla 
del Cacador,6). 

Entitats participants: 

-Coral Euterpe. (Dir.Jesús Cruixent) 
-Coral de Nostra Senyora (Dir. Caries Grèbol) 
-Coral Canticorum (Dir. Constanti Sotelo) 
-Orquestra de cambra: "Virtèlia Simfonietta" 

(Dir. Francese Llongueras) 

El diumenge 12 de juny de 1994: Concert de final de 
curs a la parroquia de Sant Rafael (darrera del 
mercat de la Guineueta). 
Coral de Nostra Senyora i Coral Canticorum. 
Selecc ió de cors i àr ies de l 'Orator i "El 
Messies"(G.F.Hàndel). 

ACTIVITATS. La coral Canticorum ha realitzat 
nombrosos concerts arreu de Catalunya i a 
l'estranger: a Salzburg, Viena, Mariazell, Clagenfurt 
(Austria), Xè aniversari-; Andorra, Salse, Cabestany, 
Perpinyà (Franga). Ha dut a terme nombrosos 
intercanvis i col.laboracions amb altres entitats coráis: 
Orfeo Gracienc, Coral Sant Jordi, Orfeo Balagueri, 
Orfeo Nova Tàrrega, Coral Sant Vicenc de Mollet, 
els Cantaires de la Fossella de la Catalunya Nord. 
Darrerament cal destacar la interpretado de la "Missa 
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Brevis" dedicada a Sant Joan de Déu de J.Haydn a 
la Catedral de Barcelona (abril de 1993) i els concerts 
celebrats a Navàs amb les coráis Sant Genis i la 
Polifónica de Puig-reig , i el concert realitzat a 
Torrejón de Ardoz (maig 1993). 

Des de la seva fundació, la Coral Canticorum, és 
membre actiu de la Federado Catalana d'Entitats 
Coráis i ha participât amb la Delegado del Barcelonés 
en les Jornades Internacionals de Cant Coral, Maig 
Coral, Festes de la Mercè, Cançons de Fira, 
Setmanes Cantant, etc. Ha col. laborat en els concerts 
organitzats per al Département de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya, (concerts al Saló de 
Sant Jordi de la Generalitat i a Sant Boi de Llobregat). 

TASCA SOCIAL EN EL BARRI DE LA GUINEUETA 
IARREU 

-Organització anual de la Trabada de Coráis. 
-Col.laborado en els programes musicals del 
Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
-Col.laborado amb l'Associació de Ve'íns de 
la Guineueta. 
-Organització, dins l'ambit de Catalunya, de la 
jornada: "Les Coráis Cantem per la Pau" 
(10.03.91). 
-Fundació de la Coral Infantil i Juvenil 
Rossinyol, 
sota la direcció de Juli Marco, sots-director 
de la Coral Canticorum. 

ATENCIÓ ALS SOCIS. Cada trimestre la Coral 
Canticorum organitza alguna activitat-excursió vers 
els socis i simpatitzants de l'entitat. Son ja tradicionals 
les excursions-concert i sopars de final de curs, com 
també l'excursió-calcotada i concert que té lloc a 
Almoster (Tarragona), cada any, el mes de març. 

CORAL CROSCAT 

Durant aquest curs 1993-94, la Coral Croscat d'Olot 
celebra el seu 20é. aniversari. 
Va ser a la fi de l'estiu del 1973 quan en Ricard 
Maclas i Canallas, que va ser durant uns anys el 
secretan del S.O.C., va fundar -junt amb un grup de 
gent d'Olot- la coral, que decidí agafar el nom d'un 
deis volcans que envolten la ciutat. 
Actualment el director de la coral és en Joan Josep 
Mayans, i esté formada per 48 cantaires. 
Entre els concerts que s'han programat al llarg de tot 
aquest curs per commemorar Paniversari destaquen 
els del cicle nadalenc fets a Barcelona (Santa Maria 
del Mar), Castellfollit de la Roca, Les Planes 
d'Hóstoles i Olot mateix amb l'estrena per la coral de 

l'obradel'oloti'Joan Vardolef 'Atanbel laf lordeLis". 
El dia 1 de maig es celebra la segona edició de la 
Cantada de Primavera a la que hi participà també el 
Cor Filharmonia de Girona. 
Com a cloenda dels actes del 20è. aniversari es fan 
dos concerts extraordinaris. El primer, considerat 
antologie, el dia 29 de maig, al Teatre Principal 
d'Olot, amb la participació com a coral convidada del 
Retorn Planenc de les Planes d'Hòstoles, dirigida 
per Mn. Frederic Pujol i Tarrés, que durant deu anys 
va dirigir la Coral Croscat. 
El concert de cloenda sera el dia 18 de juny, en una 
de les esglésies d'Olot encara per decidir. Aquest 
concert sera basat en un repertori de mùsica religio
sa de l'olotf i gran music pare Antoni Soler i una part 
del Llibre Vermell de Montserrat. Aquest concert 
sera amb acompanyament musical. 
La Coral Croscat pertany a la FCEC (abans S.O.C.) 
des de la seva fundació. 

CORAL ELISARD SALA 

La Coral Elisard Sala, de PHospitalet de Llobregat, 
nasqué l'anyl 971 fruit de la unió de diversos amies 
i familiars amants de la natura i del cant coral. 
L'amor pel cant coral ha fet que els seus components 
sentissin una inquietud artística que mitjançant 
l'esforç, s'ha traduit en nombrosos concerts arreu 
de Catalunya i de l'Estat espanyol, sempre sota la 
direcció del mestre Jordi Forés i Ribera. 
Però la seva fita arriba mes lluny: han cantat a 
l'estranger, portant la nostra cultura a altres terres, 
I que culmina a la Basílica de Sant Pere del Vaticé, 
amb una audició privada per al S. Pare Joan Pau II. 

La coral ha difós, per tot el Baix Llobregat, Andorra, 
Torrevella (Alacant), Montereale (Italia), etc., obres 
com: "CANTATA A CATALUNYA", "CARMINA 
BURANA", "EL CREDO", "EL MAGNIFICAT" així 
com el cant popular de les havaneres. 
Aquesta entitat, actualment és al Casino del Centre 
de l'Hospitalet de Llobregat. 
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CORAL ESPIGOL 

El dia 23 d'abril la Coral Espigol I l'Ensemble vocal 
Chante-Fontaines de Barjols (Provença) van oferir 
un concert a la parrôquia de Santa Maria de Gracia. 
A la primera part la coral francesa va cantar "a 
capella" obres diverses, principalment franceses i 
provençals. A la segona part les dues corals, 
conjuntamentamb l'orquestra Ars Medica, van inter
préter el "Gloria" d'Antonio Vivaldi, amb gran èxit. 

La Coral Espîgol havia anat a Barjols l'octubre de 
1993, i possiblement hi torni per cantar el "Gloria" a 
la catedral de Saint Maximin. 

CORAL LA GAVELLA 

CONCERT HOMENATGE MARIA RUBIES 
(Barcelona, 16 de febrer de 1994) 

La Coral "La Gavella" va néixer corn una activitat 
mes dins l'APA del O P . "Escola Espiga" de Lleida, 
el curs 1986-1987. 
Aquesta escola fou fundada, entre altres persones, 
per na Maria Rubies. Quan es forma la Coral, la 
Maria hi te poca relaciô amb l'Escola. En aquest 
moment la seva vida esta abocada majoritariament 
a la poh'tica. Tôt i aixô ningû de la comunitat 
educativa de l'Escola oblida el clar paper rector i 
animador que ella hi exercf. 

"La Gavella" té uns inicis basats mes en la bona 
voluntat de la gent i la constància del primer director, 
Roger Tudel, que no pas en la tècnica vocal dels 
seus components. Els primers concerts es mouen 
dins aquesta li'nia: testes de l'Escola i d'altres dins 
l'àmbit locals. 

Amb el pas del temps hi ha canvis importants: l'Enric 
Navàs es fa carrée de la Coral en un moment délicat. 
Entrem a formar part de la FECEC, i preparem la 
participaciô en diferents aplecs, concerts ciutadans 
i a "Catalunya Canta". 

El 14 de gêner de l'any passât mor la Maria. El dia 
del seu enterrament "La Gavella" i d'altres corals 
vàrem formar una ûnicaveu per cantar la Missa 
Funeral en el seu record. 

Ha passât mes d'un any d'ençà la seva mort i el 
Conseil Escolar de Catalunya, del quai ella, la 
Maria, havia estât la primera presidenta, va voler-li 
retre un homenatge al Salé de Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat. "La Gavella", corn a Coral d'una 
escola que ella va ajudar a crear i que dirigî durant 
força temps, fou convidada a l'acte. 

Per poder expressar millor un sentiment mes col 
lectiu, "La Gavella" acolli les veus de pares, ex 
alumnes i professors que encara que no formaven 
part directament de la coral, volien participar 
act ivament en l 'homenatge. S 'ap legà una 
cinquantena de veus. 

El concert, previst per al 16 de febrer d'aquest any, 
fou préparât minuciosament. 

La Coral pensava poder demostrar d'alguna mane
ra Taféete i calidesa que sentia envers la Maria; 
d'aquesta consciéncia, en va néixer una mena de 
poema, adaptació lliure d'una canco jueva que 
durant el concert es va oferir, que ho resumía tot 
plegat: 

"agafats de la mé, 
amb la mà d'un infant à la mà, 
corn un cercle d'or, 
fem el cami. 
Hi arribarem, 
Arribarem segurs fins a la porta del cel, 
Segurs: ben aviat. 
Acaronats amb la calidesa de l'esperança 
ben aviat hi arribarem: el cami hi és marcat. 
És llarg i feixuc, 
i minva el dia, 
perô tenim confiança i força; 
la força d'anar-hi tots, 
la força d'anar-hi junts, 
tots i junts. 
Tots amb tu,Maria 
junts corn sempre, 
hi arribarem 

estimada 

El concert consta del següent programa: 
El Haderech 

Lletra: Shimrit Or 
Melodía : Nurit Hirsch 
Harmonizado Tova Porat 

Muntanyes del Canigó ( Popular Catalana) 
Harmonització Nadal Puig 

Canco de la Barca 
Lletra: Ventura Gassol 
Harmonització: J.Fontbernat 

No fou fácil cantar o bé llegir aquest senzill poema, 
semblava talment que ens mancava Talé, que no hi 
havia aire. Fou, perô, un acte de fe i d'esperança. 
Amb la mirada serena i segura de l'Enric ens 
esperoné per a no defallir. Per sempre mes restaré 
entre nosaltres el record de la Maria i un acte que fou 
molt mes que un concert 

Coral La Gavella, Lleida 
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CORAL MESTRE CIRÉS 

El 8 d'abril, els components de la coral Mestre Cirés 
de Palafrugell várem participar en el "XXV Festival 
de la Canción aragonesa para masas corales -
Canal de las Bardenas" que es va celebrar a Ejea de 
los Caballeros. De les 24 coráis que hi participaren, 
només n'hi havia 3 de Catalunya. Voldríem saludar 
des d'aquí els amics de l'Ars Rei Choralis de Barce
lona, que actuaren el mateix dia que nosaltres, i 
donar la mes cordial enhorabona a la Coral "Verge 
del CamP' de Cambrils, que va obtenir el 1 r. premi. 

CORAL RENAIXENÇA 
de Sant Boi de Llobregat 

Convidats per l'Ajuntament de Gorki (Rùssia) i pel 
cor Nizhedotorkie Pivchi d'aquella ciutat, farem una 
gira per aquell pais durant la primera quinzena del 
mes d'agost. 
Gorki és la tercera ciutat de l'antiga URSS en 
nombre d'habitants, més de dos milions. Ha estât 
considerada durant molts anys ciutat prohibida per 
als occidentals, ja que hi havia industries d'armament. 
Actualment és el centre industriai més important de 
Rùssia. Farem quatre concerts: el dia 1 a la sala 
d'actes del museu Tchaikowsky de Moscou, el dia 3 
al Teatre del Ballet i de l'Opera de Gorki, el dia 4 a 
la Sala Kremlin i el dia 6 a l'auditori de la plaça Minini 
de la mateixa ciutat. Hi portarem la nostra cultura i la 
nostra mùsica. També està programat un creuer pel 
riu Volga. 

Darrers concerts realitzats: 

-23/4 Concert de Sant Jordi a Sant Boi de 
Llobregat, Can Carreres, a 2/4 de 10 del 
vespre. 
-13/5 Concert amb les Stupendams a l'Auditori 
de Sant Cugat del Vallès, a les 10 del vespre. 
-14/5 Concert amb les Stupendams a l'Auditori 
de Sant Cugat del Vallès, a les 10 del vespre. 
-15/5 Concert a l'Alforja. A l'església, a les 7 
de la tarda. Intercanvi amb la Coral Floc. 
-19/5 Cantada al pregò de la Festa Major, 
amb la coral Ressò de l'Ateneu Santboia. A la 
plaça de l'Ajuntament, a les 10 del vespre. 
-22/5 Concert a Navàs, participant en una 

trobada de corals organitzada per la Coral 
Sant Genis. Missa cantada al mati. Tarda, 
concert. 

Concerts previstos: 

-07/7 Concert amb les Stupendams a Studio 
54 de Barcelona, dins del festival del Grec. 

-16/7ConcertaLlan?à.A Pesglésia parroquial., 
a les 10 del vespre. 
-01/8 Concert a Moscou (Rùssia). Salad'actes 
del museu Tchaikowsky 
-03/8 Concert a Gorki (Rùssia). Teatre del 
Ballet i de l'Opera. 
-04/8 Concert a Gorki (Rùssia). Sala Kremlin. 
-06/8 Concert a Gorki (Rùssia). Auditori placa 
Minini. 

CORAL SANTA MARIA D'AVIÀ 

La Coral Sta. Maria d'Avia els dies 16 i 17 d'abril 
passats vam fer un intercanvi amb la Coral Jesus 
Guridi de Vitoria-Gasteiz. 
Tots ben il.lusionats ens vam llevar el dia 16 de bon 
mati, a les 6 pujàvem a l'autocar amb una mica de 
son, però ben aviat ens va passar, l'ansia de tornar 
a retrobar uns bells amics va ajudar que el viatge fos 
més curt. 

Prop de les 12 del migdia arribàrem a la ciutat de 
Saragossa on anàrem a donar un tomb per la 
Basilica del Pilar, i de passada vam estirar una mica 
les cames. 
A les 2 del migdia paràrem a dinar en una Àrea de 
Servei de l'autopista, en aquelles hores ja estàvem 
a prop de Logronyo, ciutat que estava molt a prop del 
nostre desti, Viteria. 
A les 5 de la tarda arribàrem a Hoc, on ja ens 
esperaven membres de la coral basca (euskera), 
que ens havien préparât un piscolabis. 
Després ens van presentar la persona que ens 
allotjaria a casa seva, i prop de les 6 de la tarda vam 
anar a les cases respectives per rentar-nos una 
mica i conèixer les families. 
A les 8 de vespre va tenir Hoc el concert, que es va 
celebrar al PALAU DE VILLASUSO de la mateixa 
ciutat. Les cançons van ser les del nostre repertori 
habitual com són sardanes, cançons sud-americanes 
(La Bamba i la Milonga Sentimental) i cançons 
tipiques basques (Maite, Jeiki Jeiki), i per finalitzar 
un cant que té un gran sentit patriotic pel poble base 
AGUR JAUNAK. L'acte va durar una hora i mitja, el 
vam trobar llarg, però va valer la pena, ja que les 
critiques van ser bones. 

Finalitzat l'acte, anàrem a sopar. Joves i grans es 
van muntar les gresques a part. Tot i aixî, tant uns 
corn altres vàrem anar a dormir a les tantes de la 
matinada. La cosa que em va surprendre més és 
que ben entrada la matinada corria molta gent pels 
carrers, cosa que a Catalunya, almenys a la zona 
del Berguedà, no es veu. 
Diumenge al mati ens havien préparât un recorregut 
turfstic per la ciutat amb una guia que ens va 
ensenyar les principals zones i ens en va explicar la 
història. 
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A les 3 vam fer un dinar de germanor que entre plat i 
plat i canco i caneó va acabar al voltant de les 7 de la 
tarda. 
I després del tipie l'hora deis adéus", pujàrem a 
l'autocar per tornar cap a casa. 
Tots ens hem quedat amb les ganes de tornar-hi. 

CORAL SELLARES 

"IX JORNADAS DE CANTO CORAL DE 
CATABRIA" 

Quan a primers de febrer la Junta em diguó que 
estaven gestionant la participació de la Sellares en 
aquellos "Jornadas", que se celebraven a Cantabria 
(concretament al "Santuario de Nuestra Señora de 
Caldas") durant la Setmana Santa, ja vaig quedar 
bendesconcertat. Nosaltres, carregats de compromi
sos, amb un repertori més aviat una mica frívol ("My 
Fair Lady", "El violinista a la teulada", "Musical Disney", 
"Cabaret", etc.), ens presentaríem dintre de dos mesos 
a una ciutat del nord d'Espanya (terra de magnifiques 
coráis) amb un programa de música religiosa. I l'acord 
estava a punt de tancar-se: les condicions eren excitants, 
ais cantaires els feia molta il.lusió i no hi havia res a fer. 
Havíem de participar-hi. Calia enfilar Pagulla i deixar els 
gemecs per més endavant. 
I el Divendres Sant, a les 5 de la matinada, sortíem amb 
un dos pisos (75 places) cap a Santander. Arribévem 
la nostra destinació a les 6 de la tarda, just per poder 
escoltar la "Coral de Los Corrales de Buelna" (entitat 
organitzadora), que estava interpretant magistralment 
"O Vos Omnes", de Victoria. Poguérem observar que 
el santuari tenia unes condicions acústiques molt 
bones, i que ens agradaría cantar-hi. En acabar el 
concert (tot de cants de Setmana Santa), vingueren a 
donar-nos la benvinguda els cantaires de "Los Corra
les", i després de les abracades de rigor, ens 
obsequiaren amb un exquisit aperitiu. Després, ja de 
sopar i d'una estona d'assaig, a dormir. Tots estàvem 
prou cansats. 
L'endemé, turisme, també arranjat per la Coral de 
l'organització: San Vicente de la Barquera, Santillana 
del Mar (on dinérem) i Santander. Tornada a 
l'allotjament, sopar i altra vegada assaig (i tanti), i 
considerar que ja n'hi havia prou, i que al calendan ja 
érem al Diumenge de Pasqua, un cremat de rom, una 
bona estona d'alegria i bon humor, i a dormir. 
A la una del migdia comengà la nostra participació en 
les "Jornadas de Canto Coral" amb el "Regina Coeli", 
de Joan Cererols. L'acùstica del Santuari era tan bona 
com havíem suposat el primer dia, i ens envoltava tota 
l'harmonia d'una dolga sonoritat. La música onejava 
amb fluidesaper tot el temple, i sentíem i vivíem els dos 
corsdelacangóamb totalaintensitat. Elsaplaudiments 
sorgiren amb vehemencia i l'entusiasmo del public es 
mantingué al llarg del concert, que aconseguí el punt 
culminant en la piadosa "Salve Montserratina" d'Antoni 
Nicolau. Aquella barreja de cant gregorià i polifonie 

donava a l'obra tota la grandesa de la seva musicalitat. 
En acabar tinguérem d'afegir dues cangons més, 
finalitzàrem, joiosos i emocionats, amb el Virolai de la 
nostra Mare de Déu de Montserrat, i que el public 
escolté a peu dret, amb tota devoció. 
Des de la nostra Revista voldríem fer partícips del 
nostre agra'iment a tota l'Organització d'aquestes 
jornades, i ben especialment ais cantaires, directius i 
directorde la "Coral de los Corrales de Buelna". Grades, 
amics, i per molts anys! 

Ramon Marcó, 
de la CORAL SELLARES, de GAVÀ 

ORFEO ANDORRA 

L'Orfeo Andorra fou créât l'any 1963, i va ser dirigit 
pel mestre Joan Roure Jane fins al 14 de desembre 
de 1990 (dia de la seva mort). 
A la seva fundació l'Orfeo formava part del "Centre 
Moral i Recreatiu d'Andorra" fins que un incendi 
destruí l'edifici socialamb tots els seus records. A 
comptar d'aquella data l'Orfeo està intégrât al 
Departament de Cultura del Cornu d'Andorra la 
Velia. 

Les actuacions al Principat d'Andorra són nombrases, 
des deis tradicionals concerts, fins ais actes liturgies, 
i en general ais llocs on es reclama la seva presencia. 
Han actuat principalment a la provincia de Lleida i 
també a Madrid, Barcelona, Miranda de Ebro 
(Burgos), Vinaròs (Castellò), Perpinyà i Avinyó 
(Franga). 
Al seu 25è. aniversari, efectúa l'enregistrament d'un 
disc conjuntament amb la "Cobla La Principal de La 
Bisbal" amb temes d'Andorra i populars catalans. 
També ha enregistrât un altre disc amb C'Himne 
Andorra" i HHimne de la bandera andorrana", sota la 
batuta del mestre Joan Roure. 
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A comptar del mes de gêner de 1991 , la 
responsabilitat de la direcció recau en el mestre 
Josep M. Pampliega Canturri. 
El mes de juny de 1993 l'Orfeo va enregistrar la versió 
en català de la sintonia del programa radiofonie 
"Protagonistas" del conegut Luís del Olmo, amb 
motiu de sortir en antena dit programa per primera 
vegada al Principat d'Andorra a través de "Ràdio 
Valira" a partir del 1r. de juliol de 1993. També ha 
col.laborat en el disc conegut per "El despertar de les 
aigües". 
Al seu 30e. aniversari, efectué diversos concerts, 
deis quals el mes important tingué Hoc a Andorra la 
Velia el dia 15 de maig de 1993, en qué també 
participaren altres coráis del Principat i de la Seu 
d'Urgell. 
Eldia16defebrerd'enguanytothomquedàcommogut 
en rebre la noticia del decés de Josep M. Pampliega 
Canturri, a conseqüéncia d'un infart. 
-L'Orfeó es queda una vegada més orfe. Però tot i així 
els seus 50 components, en la seva majoria del 
Principat d'Andorra i també alguns de la veí'na ciutat 
de la Seu d'Urgel l , no están disposais que 
desaparegui un treball de tants anys, ¡ en pocs dies 
tothom es mobilitza. Es decideix f inalment que el jove 
Josep Puig Martell sera qui agafi la direcció del grup 
a partirdel dia 7 de març. 

ORFEO BADALONI' 

Concerts previstos: 
7 juny. Vespre. 

CONCERT EX-ALUMNES DE L'INSTITUT 
BLANQUERNA 
Hotel Arts (Barcelona). 

16 de juny. 
CONCERT CENTENARI ANTONI BOTEY 
Orquestra del Conservatori. 
Cor La Badalonense, Coral del Conservatori, 
Orfeo Badaloni. 

2 de juliol. 
CONCERT DE FI DE CURS 
Parroquia de Santa Maria, Badalona. 

ORFEO L'ECO DE CATALUNYA 

L'Orfeo l'Eco de Catalunya, és un dels primers orfeons 
fundat a la nostra terra, seguint Pimpuls i els ideáis 
escampats per l'eminent mestre Lluis Millet amb 
l'Orfeo Català. 
Fundat a primers de juny de 1899, al barri barceloni 
de Sant Andreu, per un grup de joves cantaires que 
procedien de la Societat Coral "Paz y Esperanza" 
(antic cor de Clavé, format a mitjan segle XIX), ha 

arribat enguany al seu 95é aniversari. 
El primer director musical va èsser el mestre Josep 
M s Cornelia (col.laborador del mestre Millet), que va 
dirigir l'Eco de Catalunya fins a la seva mort, l'any 
1938. Després fou dirigit per les batutes dels mestres 
Joan Pich, Ricard Castells, Esteve Guasch, Cassia 
Casademont i, des de l'any 1950, ocupa la direcció 
musical en Salvador Puga. 
El que caracteritza l'Orfeo és la seva estimado a 
Catalunya i al barri barcelon í de Sant Andreu -on està 
fortament arrelat-. Tota la seva tasca, i els seus 
innombrables concerts arreu del nostre país, han 
estât sempre guiats per les fîtes de : cant, cultura i 
germanor. 

Durant aquests 95 anys, ha créât, en diferents 
époques, coráis infantils ijuvenils, grups de sarsuela, 
teatre, sardanes, excursionisme i esportius. Del 
1930 al 1936 va tenir un conservatori musical, el 
1951 va formar una orquestra de corda, a més dels 
continuais concerts al nostre estatge i arreu de 
Catalunya, ha organitzat de manera periódica 
Trobades de cant coral a Sant Andreu, ha participât 
en la trabada coral de "Catalunya canta" organitzada 
per la F.C.E.C., que reunía més de 7.000 cantaires 
al Palau Sant Jordi, i l'any 1989 va ser guardonat amb 
la Creu de Sant Andreu. 

En l'actualitat, a més de l'Orfeo, compta amb una 
coral infantil -la Coral Plançons-, un conjunt 
instrumental, un grup d'excursions, un grup àudio-
visual, i una biblioteca. També té un notable arxiu 
musical format al Harg de la seva existencia amb 
partituras de les més variades temàtiques. 
Per commemorar aquest 95è aniversari, enguany 
s'ha programat un seguit de celebracions que varen 
començar el passât 30 de gêner amb una missa 
d'accio de gracies a l'església de SantPacià, en que 
l'Orfeo vá col.laborar amb els seus cants. 
Diversos concerts, amb programes antològics que 
inclouran obres coráis de diferents époques de l'Eco. 
El lliurament d'ensenyes d'or de l'Orfeo a diferents 
cantaires que se n'ha fet mereixedors per la seva 
constancia. La projecció d'un àudio-visual. Una 
of rena i un concert a Montserrat. Una trabada de cant 
coral, amb la participado, a més de l'Orfeo l'Eco de 
Catalunya, de l'Orfeo Atlàntida, Orfeo de les Corts i 
Orfeo la Lira. Una exposició retrospectiva amb un 
recull d'aquests 95 anys de cant i cultura a Sant 
Andreu, i un acte de cloenda amb la participado de 
totes les seccions que formen el Cercle Cultural Els 
Catalanistes (estatge de l'Orfeó). 
D'aquest seguit d'activitats, en tindreu detallada i 
puntual informació. 

L'Orfeó l'Eco de Catalunya ha sabut superar les 
dificultats de tota mena que s'han travessat en el seu 
llarg carni; ara, els que enaquest moment tenim la 
responsabilitat de conduir-lo, cal que continuem 
mantenint ferm el propósit d'aquells il.lusionats 
andreuenes que el varen fundar. 

Ángel Puig 
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ORFEO REUSENC 

El dia 6 de febrer es varen acabar les celebracions dels 
actes commemoratius dels 75 anys de l'entitat, que per 
cert varen iniciar-se el mateix dia de l'any 1993. 
Enhorabona, orfeonistes. La celebrado del 75è aniversari 
de la fundado de l'Orfeo Reusenc ens converteix en 
protagonistes en la col.locació d'aquesta fita de la historia 
de la nostra entitat. 

L'any 1957, el mestre fundador, Estanislau Mateu, va 
deixar a les meves mans la responsabilitat de continuar 
l'obra que eli havia iniciat. 
Ara crec que és una bona ocasió per a mirar enrere i 
rememorar tants moments d'emoció i de joiaque el nostre 
Orfeo ens ha fet viure per mitjà del cant. 
Vull, doncs, aprofitar aquesta oportunitat, per donar 
gràcies a tots els cantaires que, amb la seva abnegada 
col.laboració, han fet possible que enguany celebrem 
aquest aniversari. 

Josep Fusté i Ferré 
Director de l'Orfeo Reusenc 

ORFEO VILANOVI 

Entre les agrupacions corals del nostre pais que celebren 
aquest any les noces d'argent hi trobem l'Orfeo de 
Vilanova i la Geltrù. 
Va nélxer a l'any 1969 d'un grup de pares de la coral 
infantil l'Estrop, amb el nom de Coral Flonc. 
Més endavant va passar a dir-se Orfeo Vilanovi, fent 
honor al teatre d'estil modernista que porta aquest nom, 
que era on s'assajava. 
De l'Orfeo Vilanovi se'n podrien dir moltes coses. Són 25 
anys d'història, a vegades més esplendorosa i altres no 
tant. Han passat per l'Orfeo diversos directors. Cadaseli 
hi ha deixat la seva empremta. També hi han passat molts 
cantaires, alguns encara hi són des del primer dia. 

Des de fa sis anys, i enguany sera el sete, se celebren les 
Jornades de Cant Coral del Garraf. Très dissabtes 
consecutius ens visiten corals del pais i la quarta setmana 
la coral invitada és d'altres terres: del Pais Base, Aragó, 
Mallorca, Italia. Això ens permet fer intercanvis i viatjar a 
aquests llocs. 
També ens han visitât corals de pa'isos llunyans, com per 
exemple de Filipines, d'Israel, de la ciutat de l'Alguer, etc. 
Enguany, el nostre 25è aniversari pensem celebrar-lo a 
finals d'any amb diversos actes. 
Com sol passar a altres corals hem tingut alts i baixos, 
però una formació que porta actuant ininterrompudament 
25 anys té uncert valor, i nosaltres, els cantaires, n'estem 
molt orgullosos. 

EL CORRESPONSAL 
Vilanova i la Geltrù, abril de 1994 

Darrers concerts de l'Orfeo Vilanovi: 
-Dia 19 de marc a Olivella. 
-Dia 17 d'abril a Calateli en el Cicle de Concerts 
de la FCEC. 
-Dia 24 d'abril a Sant Pere de Ribes. 

ANIVERSARIS: 
5è. Aniversari: 

-Cor de Cambra Euterpe (Tàrrega) 

10è. Aniversari: 
-Cor Fundado Pere Vergés (Barcelona) 
-Coral de la Facultat de Biologia (Barcelona) 
-Coral Aura (Cornelia de Llobregat) 
-Coral Estel del Cercle Catòlic de Sants (Barcelona) 
-Coral Nova Atlàntida (Serós) 
15è. Aniversari: 
-Coral Canticorum (Barcelona) 
-Coral Mestre Slrés (Palafrugell) 
-Coral Sant Pere Claver (Verdu) 
-Coral Som (Barcelona) 
-Coral Vila de Guissona 

20è. Aniversari: 
-Cor Ariadna de l'Agrupació Cor Madrigal (Barcelona) 
-Coral Ariadna (La Garriga) 
-Coral Croscat (Olot) 

25è. Aniversari: 

-Orfeo Vilanovi (Vilanova I la Geltrù) 

40è. Aniversari: 

-Orfeo Veus del Camp (El Solerás) 

50è. Aniversari: 
-Orfeo Parroquial el Delme (St. Vicens de Montalt) 
75è. Aniversari: 
-Orfeo Joventut (Bellpulg) 
-Orfeo Reusenc 
90è. Aniversari: 
-Orfeo Gracienc 

95è. Aniversari: 
-Orfeo l'Eco de Catalunya (Barcelona) 
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CORAL NIT DE JUNY 

La Coral Nit de Juny neix l'estiu de l'any 1978, quan 
uns joves que havien estât alumnes de la Rita 
Ferrer, volen continuar fent mûsica. A Finals de juny, 
concretament el dia 30 de l'any 1979, ofereix el seu 
primer concert al Casai Popular de Palafrugell. 
Aquest fet dôna nom a la coral. 
Des del principi s'intégra al S.O.C. (Secrétariat 
d'Orfeons de Catalunya), que dériva mes tard en la 
FCEC (Federaciô Catalana d'Entitats Corals), de la 
quai som membres fundadors. 
De sempre que la Coral Nit de Juny hem volgut ser 
una colla de joves actius, amb ganes de fer noves 
coses i sobretot de cantar. Aquesta dinàmica és la 
que ens ha portât a trencar barreres i sortir a veure 
mon procurant de fer-ho amb intercanvis, ja no sols 
estrictament musicals, sinô de caire huma i cultural. 
No oblidem, perô, els ja tradicionals concerts que 
fem a casa nostra cada any corn son: el de Santa 
Cecîlia a Llofriu, el de Sant Esteve i de primavera a 
Palafrugell i el de Santa Rosa a Llafranc. A mes 
participem en actes culturals de la vila, corn també 
de les trobades que fem amb altres corals en la 
FCEC. 

1' (% 

ORFEO DE SANTS 

L'Orfeo de Sants fou fundat l'any 1900 a la vila de 
Sants, avui districte municipal de la ciutat de Barce
lona. El primer mestrefou Estanislau Mateu i foren 
els seus successors els mestres Llorenc Carbonell, 
Manuel Bosser i Normand Solé. L'any 1926 es féu 
carree de la direcció de l'Orfeo el mestre Antoni 
Pérez Moya, que el conduí a interpretar concerts 
simfònics i música sacra. Posteriorment en foren 
directors Elisard Sala (1958-1964) i Enric Ribo, que 
aconseguí convertir-lo en una de les primeres 
formacions corals de Catalunya. Quan I any 1982 el 
mestre Ribo acceptà la direcció del "Coro Nacional 
de España" a Madrid, el va succeir la seva deixebleai 
actual directora, Montserrat Tous i Alsina, dotada 
d'una sólida formació musical. 
El repertori del Orfeo de Sants compren obres 
pol i fóniques des del Rena ixement f ins al 
Romanticisme, obres modernes, i sobretot la músi
ca tradicional de Catalunya. 
L'Orfeo de Sants, ara i sempre, ha estat i estaré al 
servei del cant coral, de la cultura i de l'espiritualitat 
de Catalunya. 
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ORFEO ULLDECONENC 

L'Orfeo Ulldeconenc es forma l'any 1945 i va ser-ne 
fundador i mestre-director en VICENÇ AUBA I 
DOMENECH fins que morí el dia 2 de maig de 1987. 
Va participar en el Congrès Eucaristie de Barcelo
na, en un concert al Palau de la Musica, en un 
concert al Centre Català de Madrid. L'Orfeo 
Ulldeconenc va ser désignât corn a représentant de 
Catalunya a les Demostracions Sindicáis que es 
feren a Madr id . També part icipé en dues 
"Europeades", unaaMarbellai l'altra a Valencia. Va 
participar en els actes del 75è aniversari del C F . 
Barcelona, en qué estrena, al Nou Camp, Tactual 
himne del Barca. 

Va ser cridat, també, a les trobades Nadalenques de 
Madrid, on va actuar al Palau de Congressos i a 
TVE. 
Actualment son els organitzadors de les Jornades 
Músico-nadalenques i de la Trobada de Coráis que 
se celebra cada any a la seva poblado, Ulldecona. 
L'Orfeo Ulldeconenc, actualment el dirigeix Dolors 
Sanjuan i Aubà, noia jove d'Ulldecona amb estudis 
de mùsica i direcció coral que ha cursat ais 
Conservatoris de Tarragona i Barcelona i ais cursos 
internacionals de Cervera. 

P U B L I C A C I O N S 

DARRERES NOVETATS 

VULL DORMIR 23 cançons de bressol populars catalanes. 
Recollides per Llui'sa Passola. Llibre i cassette (illustracions: Fina Rifa). 

POEMES DE MIQUEL MARTÍ POL música de Mercè Torrents 
Per a veu i Piano. Sis poemes del llibre Els Bells Camins. 

LA CONVERGENCIA HARMÓNICA, Llorenç Balsach 
Morfogènesi deis acords i de les escales musicals 
Estudi sobre les relacions que s'estableixen entre les percepcions caden
ciáis i els processos acústico-fisiologics). 

Demaneu-los a la vostra botiga de música 
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SECRETARIAT DE CORALS 
INFANTILS DE CATALUNYA 

MARE, JO TAMBÉ VULL CANTAR! 

En la revista del mes de marc i en aquest mateix 
espai, la Dolors Graupera parlava de la Importància 
que pot tenir la relaciô i el treball conjunt, en 
determinats moments, d'una coral d'adults i una de 
infantil. 
Jo, avui voldria enfocar el tema des d'un angle mes 
concret: corn viuen la coral els infants que estan 
envoltats d'un ambient poc estimulant? 
Farem servir dues situacions contrastades, si bé n'hi 
pot haver moites d'altres. Prenem corn a punt de 
referència una coral infantil d'una ciutat i una altra 
d'un poble petit on no hi ha coral d'adults ni de joves. 
En una ciutat hi ha un ventall ampli d'ofertad'activitats 
de Heure. 
Les famîlies trien les activitats dels fills segons els 
gustos i interessos propis i, en cert grau, la 
predisposiciô del nen o nena. A la coral hi solen 
acudir infants, els pares dels quais també canten o 
els agradaria cantar, o son sensibles al cant coral i 
a la mûsica, o bé creuen que cantar és una activitat 
important dins l'educaciô dels fills. Els infants ja 
vénen motivats de casa. 

En un poble petit on no hi ha cap coral d'adults costa 
molt d'arrencar una coral infantil perquè no hi ha 
tradiciô, els pares no canten i la majoria d'ells no 
dona importància al fet que els fills ho facin, de 
manera que fins i tôt en el cas que una bona colla 
de nens i nenes, engrescant-se els uns als altres, 
arribin a formar part de la coral infantil, l'actitud dels 
pares és, en molts casos, condescendent "cantar 
no els farà cap mal", "mentre no els facin perdre 
massa estonad'estudi...". Ensadonemcom, enfer-
se grans, els mateixos nois i noies veuen la coral 
corn una activitat de mainada, per tant aixî que es 
veuen una mica ganàpies creuen que han de deixar 
de cantar perquè els ha passât l'edat de fer-ho i 
inconscientment copien el model dels adults que els 
envolten. 

És fàcil de comprendre aquesta actitud quan l'entorn 
no ofereix exemples de joves i d'adults que dediquin 
temps de Heure a cantar i quan la valoraciô familiar 
i social de la tasca de la coral infantil és ben minsa. 
Haurîem de considerar els cors d'adults i de joves 
corn un esti'mul per a la creaciô, l'arrelament i el 
progrés de les corals infantils i alhora l'existència 
d'aquestes corn una Havor que ens encoratja a 
creure que la propera generaciô d'infants es trobarè 
envoltada d'un ambient que els engrescarà mes a 
cantar. 

Margarida Barbai i Rodoreda 
Coral Infantil La nau 

Sant Pol de Mar 
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CORALS JUVENILS DE 
CATALUNYA 

En la 25a. Trobada de les Corals Juvenils 
de Catalunya 

No pue dir pas allò que se sol dir... "sembla que va ser 
ahir!" perquè no és cert. Han passât 25 anys des de la 
primera Trobada de Noies Cantaires о I Jornada de 
Treballs i Convivència de Corals de Noies... Era el 18 
i 19 d'abril del 1970 a Canyamars... Varem ser 113... Ja 
fa molt de temps... 
Era la primera vegada que ens trobàvem els cine grups 
que, des del 1966 s'havien anat formant: Llevant, 
Sinera i Al bada de Barcelona; Xegadîde Vilafranca del 
Penedès i Falalà de Manresa. Varen ser dos dies de 
jocs, amistat, cants i feina musical sota la direcció dels 
respectius directors dels grups i del mestratge paternal 
i eficaç d'Oriol Martorell, director de la Coral Sant Jordi, 
Leo Masso, director de la Coral Cantiga i Manuel 
Cabero, director del Cor Madrigal. 
Els très grups de Barcelona havien nascut a l'ombra 
d'aquestes entitats corals. Elles ens parlaren durant la 
sobretaula del diumenge 19 d'abril de corn creien que 
havien de ser aquestes corals juvenils incipients, de la 
responsabilitat i la constància que cadascu havia de 
posar-hi per al millorament, a través d'elles, del nivell 
huma i cultural del nostre pais... 
Precisament l'Oriol Martorell ens deia en la seva 
intervenció que en aquell moment érem una mica 
"conillets d'indies"... Una experièneia nova... però que 
potser aquell 19 d'abril de 1970 tindria una importància 
transcendental en la història de la musica del nostre 
pafs... 

Llegeixo el resum que vaig fer de la xerrada fins al final. 
Deia en acabar:... és d'esperar que una trobada corn 
aquesta i de mes importants encara, es repeteixi i, per 
que no?, s'estableixi corn a cosa habituai en el curs de 
treball anyal de totes les corals d'adolescents! 
Els desitjos, els pronostics s'han acomplert: 25a. 
Trobada, amb un nombre creixent de cantaires; obres 
"d'encàrrec" no menys importants que les cançons 
populars о d'autor que, de sempre, hem cantat; les 
veus milloren sota el mestratge de bons directors, 
coneixedors i conscients de la seva feina de pedagogs, 
de mûsics... 

I jo, que hi he estât des del principi mes principi, amb 
una participació molt activa durant molts anys -ara en 
soc una fervent seguidora-, us en felicito i em felicito 
tambél 

Ma. Teresa Giménez i Morell 
Directora-fundadora del Cor Llevant, 

abans Grup Llevant 

25 ANIVERSARI DE LES CORALS 
JUVENILS DE CATALUNYA 

Enguany fa vint-i-cinc anys que uns grups sorgits a 
diferents indrets del nostre país van sentir la 
necessitat de compartir la joia del cant, bo i treballant 
conjuntament per a intentar resoldre així la 
problemática específica d'unes corals que, a mes 
d'estar formades per adolescents i joves, tenien 
vocació de mantenir-se en un estat d"'eterna 
joventut". Aquest desig que, malgrat èsser 
comprensible, és totalment irrealitzable per a 
qualsevol de nosaltres es fa realitat dia a dia, trobada 
a trobada en les Corals Juvenils de Catalunya. 
L'obra que serveix per a commemorar aquest 25 
aniversari,"FILLS DEL SEGLE", ens recorda tot allò 
que continua fent necessària una joventut sempre 
desperta i compromesa en tot allò que ens envolta 
i contra el que hem de lluitar dia a dia per aconseguir 

"Que el foc desperti les llavors 
i que la sang fecundi els llots. 
Que a les cendres de l'esperanca 
hi germinin els seus plancons. 
Que, en el silenci transparent, 
creixin al rostre ciar del món". 

CORALS JUVENILS 

de С а * л 1 и п У А 

Barcelona, 24 d'abril de 1994 
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NOTICIAR! D'EUROPA CANTAT 

EUROPA CANTAT 
Setmanes Cantants Internacionals 

-AUTUN (Franca) 
Europa Cantat/Musique en Morvan 
G. Rossini: Stabat Mater (dir.: Rene Falquet) 
Del 1 4 a l 2 4 dejuliol de 1994 

-VITORIA-GASTEIZ (Euskadi) 
Jornadas de Musica Religiosa 
D e l 8 a l 13 d'abril de 1995 

-ST. ANDREWS (Gran Bretanya) 
Europa Cantat/lnternational Singing Week 
A. Mendelssohn "Elijah" (dir.: Lazlo Heltay) 
B. Britten "Rejoice in the Lamb" 
James MacMillan "Cantos Sagrados" (dir.: 
Ch. Bell) 
Taller de Jazz Coral (dir.: S. Stromann) 
Del 9 al 16 dejuliol de 1995 

-AUTUN (Franca) 
Europa Cantat/Musique en Morvan 
Beethoven "Missa solemnis" (dir.: Pierre Cao) 
Del 20 al 30 de juliol de 1995 

-BRUGGE (Flandes) 
Setmana Cantant Internacional 
D e l 5 a l U d ' a g o s t de 1995 

-JERUSALEM (Israel) 
17th. ZIMRIYA WORLD ASSEMBLY OF 
CHOIRS 
D e l 7 a l 17d'agost de1995 

-PLOVDIV (Bulgaria) 
Europa Cantat/lnternational Singing Week 
Del 27 de maig al 2 de juny de 1996 

-EGER (Hongria) 
Europa Cantat Junior 
Per a Cors Infantils i Juvenils 
Del 7 al 15 dejuliol de 1996 

-VESZPREM (Hongria) 
Europa Cantat/lnternational Singing Week 
& Choral Conductor's Course 
Del 1 3 a l 2 0 dejuliol de 1996 

_-EUROPA CANTAT EN LP O CD 

Es poden demanar els enregistraments deis diver
sos festivals "Europa Cantat" al Secretariat General 
a Hanovre. El preu deis LP o CD és de 20 DEM., 
tramesa inclosa. 

EC-3 Namur(B) 1967 LP DEM 20.— 
EC-7 Luzern(CH) 1979 LP DEM 20.— 
EC-8 Namur(B) 1982 LP DEM 20.— 
EC-9 Strasbourg (F) 1985 LP DEM 20 — 
EC-10 Pees (H) 1988 LP DEM 20.— 
EC-11 Vitoria Gasteiz (E) 1991 CD DEM 20.— 

-Activitats: 

-EUROPA CANTAT 12-
Heming (Dinamarca) 
Del 21 al 31 dejuliol de 1994 

EUROPA CANTAT 

21.-31. JULI 1994 • HERN INC, • DAN MARK 



SECRETARIA: 

EL CARNET DE LA "FCEC" 

Durant la celebrado de la darrera Assemblea, celebra
da a Sabadell el passat dia 13 de mar?, es va fer 
lliurament a tots els caps comarcáis -per tal que 
procedissin a la corresponent distribució entre les 
coráis de la seva demarcado- deis carnets que ens 
identifiquen com a membres de les entitats federados. 
Alguna de les delegacions comarcáis ja han aplicat 
avantatges económics en els seus actes, mitjancant la 
presentació d'aquest carnet. D'altres activitats (cursos, 
jornades internacionals, concerts, etc.) requerirán la 
seva utilització. 

El Consell Directiu de la FCEC está gestionant possibles 
avantatges de cara els cantaires possei'dors del 
corresponent carnet. 

Publicacions rebudes.-

Catàlegs: 

-Col.lecciô "Estoigs de Cançons" 
de l'Escola de Cançô. 

Revistes i Butlletins: 

-EUROPA CANTAT/MAGAZINE.nûm. 1/94 
-ICB, International Choral Bulletin N.3, 

abril 1994 
-Intervalle 1 
-AMJ/KONZERT, num. 9, maig 1994 
-Butlleti "La Industrial", num. 134 marc 1994 
-Butlleti "Arpegi", num. 62/març 1994 
-Butlleti "Arpegi", num. 63/abril 1994 
-Catalonia. Butlletf de l'Ateneu Cultural 

Catalonia, num. 33 
-Rotllana, num. 60/març1994 
-Celobert num. 0/gener 1994 
-Celobert num. /marc 1994 

BREUS: 

-La Societat Coral ECHO de Cracôvia (Polônia) és una 
coral d'homes formada per 30 membres que desitja fer 
un intercanvi amb una coral catalana. És una de les 
corals d'homes mes antiga de Cracôvia, i ha fet diverses 
gires de concerts per Europa. Si aigu hi esta intéressât 
que es posi en contacte amb Josep M Peralba. Tel. 
feina: 581 17 07/581 21 54 -Tel. casa: 455 17 96 

-La Coral de la Universität de Szczecin (Polonia) será 
a Catalunya del 4 al 6 d'agost, i voldria fer un intercanvi 
o concert amb un cor cátala. La coral la formen 50 
persones i están disposats a rebre la coral catalana a 
Polonia el proper any. 

-El "Coro Estable de Tandil", Argentina, visitará 
Catalunya del 26al 28 de juny proper, on voldrien oferir 
algún concert. Corn a contrapartida únicament demanen 
l'allotjament complet per ais 42 membres de l'expedició 
durant la seva estada. També ofereixen la possibilitat 
de rebre una coral de la nostra Federació que vulgui 
visitar l'Argentina. 

-El cor "Svitoch" de Kiev (Ucraina) voldria establir 
contactes amb una coral de la nostra Federació. La 
voldrien rebre a Kiev i tornar la visita a Catalunya per 
tal de fer-hi concerts. El cor "Svitoch" ("la llum") es va 
fundar l'any 1978 a la Llar del Mestre de Kiev. Han rebut 
nombrosos premis en els festivals i concursos 
ucra'inesos en qué han participât i en el festival de 
Langolen (Gran Bretanya). El seu repertori compren 
obres classiques ucraïneses, religiöses, folkloriques i 
música contemporània. 

"-S'ofereix per dirigir corals: 
Tomás Escobosa 
Eugeni d'Ors, 14 
08812 Les Roquetes de Sant Pere de Ribes 
Tel. 93-893 86 18 

'-S'ofereix per dirigir corals: 
Albert Morcillo 
Tel. 93-399 78 07 

-Alberto Vera Planelló 
S'ofereix per a dirigir corals 
(preferentment infantils ) 
Còrsega, 666, àtic 2. 
08026 Barcelona 
Tel. 93-347 87 62 

-La Coral Amies del Cant de la Munia busca director 
per al curs vinent. 
Contacte: Antoni Vidal 
Tel. 817 15 65 

-La Coral l'Amistat, de Premia de Mar busca director. 
D. Ferrando. Tel. 93-751 40 94 

-La Coral Polifònica de Calella voi fer un intercanvi. 
Contacte: Pilar Valverde 
Tel. 769 16 73 (tardes). 

-La Coral Casal de l'Eixample voi fer un intercanvi amb 
una coral de fora de Barcelona, aprofitant la Festa 
Major o similar. 
Contacte: Rafael Torres 
Tel. 93-245 15 72 

-Un grup d'amics de l'Hospitalet de Llobregat (Poligon 
Gornal) voi formar una coral i busquen director/a. 
Contacte: Dolors 
Tel.93-335 64 13 
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NOTES DE LA TAULA DE REDACCIÓ 

Us recordem que. 

CEDRO 
En el moment de tancar l'edició d'aquest número, hem 
rebut la copia d'un fax del "Centro Español de Derechos 
Reprográficos" (CEDRO), dirigita un Centre Cívicde la 
ciutat de Barcelona i del que en destaquem i tradu'im, 
per la seva importancia, els paràgrafs següents: 

"El "Centro Español de Derechos Reprográficos" (CE
DRO) és l'entitat de gestió de drets d'autor, que agrupa 
els autors i editors espanyols, i está configurada com 
una associació sense ánim de lucre 

Com a entitat gestora deis drets de reproducció que la 
llei atorga ais titulars de les obres protegides ens 
dirigim a vostès per tal de plantejar una qüestió de 
máxima preocupado per aquest col.lectiu 

Hem sabut que, amb motiu de la trobada de coráis que 
organitza aquest Centre, s'han facilitât fotocôpies de 
les partitures interpretades en el concert, a les coráis 
participants 

Creiem que s'hauria d'haver reflexionat sobre els 
perjudicis causats ais leg itims titulars dels drets, autors 
i editors. Encara mes, tenint en compte que el fet s'ha 
produit en un Centre que promou activitats culturáis, 
pero que, per un altre costat, eau en la contradicció 
d'oblidar el respecte degut que es mereixen els titulars 
de les obres impreses utilitzades 

....tenim l'obligació d'informar-los que, amb aquesta 
activitat, s'infringeix la normativa vigent, incloent l'article 
534 bis del Codi Penal, ja que és una activitat qualificada 
entre els delictes contra la propietat (Títol XIII, Llibre II), 
i que la Llei ens habilita a perseguir, exercitant les 
accions legáis oportunes 

Per tôt aixô, els requerim formalment per tal de que no 
segueixin en l'activitatdelfotocopiatde material protegit, 
que de seguir distribuint-se ens obligaría a actuar en 
consequèneia 

la Llei prohibeix, amb carácter general, la fotocopia 
de material protegit, sempre que no es tingui 
l'autorització dels titulars, que vostès poden obtenir a 
través de CEDRO, si preveuen necessitar altres 
reproduccions d'obres impreses 

Per la informado sobre llicències de reproducció o 
qualsevol altra qüestió al respecte, quedem a la seva 
total disposició.... 

Juan Jaenicke, gèrent. 

-CATALUNYA MUSICA ens ofereix incloure la 
informado de qualsevol dels nostres concerts a la 
"Agenda del Dia". 
Per això cai comunicar sempre per escrit: dia, hora, 
Hoc, participants, director i contingut del programa 
del concert. Aquesta informació ha d'arribar uns 10 
dies abans de la data del concert i, repetim, ha de ser 
per escrit. Pot ser per correu (Diagonal, 614 -08021 
Barcelona), en mà a la recepció de l'emissora (a la 
mateixa adreça d'abans), o bé per FAX al número -
93/200.62.24 

-Per tal de poder incloure la relació 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 següents: 

Juliol 1994-d ia 23 
Octubre 1994 - dia 22 

-Sempre que us sigui possible envien-nos les vostres 
notes mitjançant un diskett informàtic i en un progra
ma compatible. Ideal: "WordPerfect". 

-També us agrairem la tramesa de fotografíes per tal 
d'illustrar les vostres notes i una còpia dels vostres 
enregistraments (Cassettes, CD, LP, etc.). Penseu 
que en podem fer una bona difusió i alhora comple
tar l'arxiu de la Federado. 

Aquest és el número telefonie on rebrem les vostres 
trucades. Si us plau, preneu bona nota: 

TELEFON I FAX: 93-268 06 68 
Relació d'establiments on podreu trobar la nostra 
revista: 

-LLIBRERIA BOQUET 
-CASA GUME 
-LLIBRERIA DURAN 
-LLIBRERIA MALE 
-LLIBRERIA BLOC 
-LLIBRERIA PICCOLA 
-LLIBRERIA MAS RIERA 
-LLIBRERIA BARRETINA 
-LLIBRERIA BISET 
-LLIBRERIA ANGELA 

(Vilassar de Dalt) 
(La Sénia) 
(Vilanova i La Geltrú) 
(Artes) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
(Manlleu) 
(Castellbisbal) 
(La Garriga) 
(L'Hospitalet de 

Llobregat) 
-LLIBRERIA CASAS CASADEVALL 

(S. HipólitdeVoltregá) 
-LLIBRERIA CORTES (La Seu d'Urgell) 
-LLIBRERIA RESSENYA (Sant Just Desvern) 
-LLIBRERIA LLAPIS GROC (Barcelona) 
-LLIBRERIA LITERARIA I D'ART 

(Manresa) 

5 5 



CALENDARI DE CONCERTS 

data hora entitat coral població Hoc 

JUNY 

4 22.00 CORAL BELLES ARTS de Sabadell Vllanova i la Geltru Orfeo Vilanovi 

4 21.30 COR CIUTAT DE TARRAGONA Tarragona Església dels Caputxins 

4 19.00 CORAL SELLARES de Gavà Roda de Ter 
5 19.00 CORAL AMICS DEL CANT de la Murila Sant Joan de Mediona 
5 11.00 ORFEO MARTINENC i ORFEO VILANOVÍ Balaguer 
5 12.00 CORAL ALBADA de Les Cabanye Santa Margarida i els Monjos 
5 CORAL GAUDEAMUS de Figueres Girona Catedral 
5 17.00 COR PARROQUIAL DE MOIA Moia 
6 22.00 CORO ESTABLE DE TANDIL Agramunt Temple de Santa Maria 

11 22.00 CORAL SANT JORDI La Garriga Temple parroquial 
12 18.00 CORAL AMICS DEL CANT de la Múnia i 

CORAL INFANTILEL PETIT VAILET La Múnia Societat Cultural 
12 21.30 CORAL POLIFÒNICA DE CALELL Calella Parroquia 
12 CORAL CANTICORUM i 

C.DE NOSTRA SENYORA deBarcelona Barcelona Parroquia de Sant Rafael 
16 11.00 CORAL POLIFONICA DE CALELLA Calella Parroquia 
18 CORAL ELISARD SALA L'Hospitalet de Llobregat 
18 CORAL BONANOVA de Barcelona Artés Casal 
18 TROBADA DE CORALS Figueres Església de Sant Pere 
18 22.00 CORAL CROSCAT Olot E. deis Pares Escolapis 
25 COR MADRIGAL Sant Vicenç de Montait 
29 CORAL GAUDEAMUS Figueres Església de Sant Pere 
30 POLIFÒNICA DE PUIG-REIG Matadepera 

JULIOL 

2 22.00 CORAL L'AMISTAT de Premia de Mar Premia de Mar P. de Sant Cristofol 
2 19.00 ORFEO MARTINEC i CORAL DEL REMEI Arenys de Munt 
2 22.00 CORJOVE DE L'ORFEO CATALÀ Vilassar de Mar Església 
3 CORAL GAUDEAMUS Fortià Monestir Clarisses 
3 11.00 ORFEO LA LIRA Montserrat 
3 21.30 CORAL POLIFÒNICA DE CALELLA Calella Museu Municipal 
16 22.30 CORAL MESTRE SIRES Llafranc 
21 22.00 O. MARTINENC i CORAL DEL REMEI Arenys de Munt Església 
30 ORFEO PARROQUIAL EL DELME, CORAL INFANTIL ELS VENTS 

i COBLA LAI ETANA de Matará Sant Vicençde Montait 

AGOST 

15 12.00 COR PARROQUIAL DE MOIA Moia 
17 18.00 COR PARROQUIAL DE MOIA Moia 
17 10.00 COR PARROQUIAL DE MOIA Moia 
20 22.30 CORAL MESTRE SIRES Calella de Palafrugell 
21 21.30 CORAL POLIFÒNICA DE CALELLA Calella Museu Municipal 

SETEMBRE 

3 vespre COR CIUTAT DE TARRAGONA Santes Creus Monestir 
4 21.30 CORAL POLIFÒNICA DE CALELLA Calella Museu Municipal 
23 12.00 CORAL POLIFÒNICA DE CALELLA Calella Parroquia 
28 tarda I TROBADA DE CORALS A CALELLA: ORFEO JONQUEREC, CORAL GAUDEAMUS, 

CORAL PINEDENCA, ORFEO MISERICORDIA, CORAL POLIFÒNICA DE CALELLA 
Calella Església Parroquial 

NOVEMBRE 

27 11.00 CORAL POLIFÓNICA DE CALELLA Calella Parroquia 

DESEMBRE 

26 ORFEÓ PARROQUIAL EL DELME, CORAL INFANTIL QUATRE VENTS, 

CORAL DE LLAVAN ERES i COR ESTRAC Sant Vicenc de Montalt 
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