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1. NOTES DE PRESENTACIÓ 

Immersos com estem actualment, en la nostra societat, en una convulsa discussió 
sobre els valors democràtics i els drets de les persones, que són qüestionats des de 
diferents punts de vista, la nostra Federació, tot respectant les idees de tots i de 
cadascun dels seus afiliats, es manifesta un cop més en favor de la democràcia i dels 
drets de tots els ciutadans, i també de poder tenir un govern i uns representants d’acord 
amb la seva voluntat expressada a les urnes. 

Malgrat el moment polític que vivim, la FCEC seguirà defensant la música coral, motiu 
que uneix les aspiracions artístiques i musicals de totes les entitats musicals del nostre 
país i dels seus membres cantaires.  

Les més de cinc-centes vint associacions corals que integren aquesta Federació volen 
que el tarannà musical i d’amistat que fins ara hem tingut, segueixi mostrant a tota la 
societat i al país el seu compromís amb la cultura i la música. 

Mirant un xic enrere, encara recordem el reconegut èxit d’organització del Simposi 
Internacional de Cant Coral que vam celebrar el mes de juliol passat. Aquesta 
satisfacció ens ha de servir a tots per a anar millorant i voler perfeccionar tant com 
puguem totes les nostres activitats, tant d’àmbit general com de les corals dins les 
seves organitzacions territorials. 

Del 2 al 7 de juliol celebrarem la 53a edició del Festival Internacional de Cant Coral. 
Juntament amb el cicle Catalunya Coral, que cada any se celebra durant els mesos 
d’octubre i novembre, aquestes dues fites són l’exponent més rellevant de la nostra 
activitat coral, al servei de la música i la cultura. 

Amb el meu alè i el compromís personal perquè la Federació segueixi en aquesta línia, 
us encoratjo a fer país mitjançant la pràctica entusiasta del cant coral. 

 

Rebeu una salutació ben cordial. 

   

Montserrat Cadevall 
Presidenta de la FCEC           16 d’abril de 2018 

 
 
 
 
 
 



2. LES CORALS  

DEMARCACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ 

Les corals d'Avià i Casserres s'uneixen per cantar el top ten del món 
sardanista 

El diumenge 26 de novembre, a Avià, en el marc del 
tradicional concert de Santa Cecília i a la sala de l'Ateneu, 
una seixantena de cantaires i els membres de la Cobla Berga 
Jove van portar a l'escenari les sardanes més famoses en 
dos concerts. La següent cita fou el diumenge 10 de 
desembre, a l'església parroquial de Casserres, en el concert 
de Nadal que celebra cada any el grup cantaire.  

“Llevantina”, de Vicenç 
Bou, “Girona m'enamora”, de 
Ricard Viladesau, o “Somni”, 
de Manuel Saderra, són algu-
nes de les sardanes que 
sonaren a l'Ateneu d'Avià. Va 
ser la primera oportunitat per a 
escoltar el projecte conjunt de 
la Coral Santa Maria, d'Avià, i 
el Grup Cantaire Sant Barto-

meu. Les dues formacions vocals es van unir per portar a l'escenari el top ten del món 
sardanista, acompanyades per la Cobla Berga Jove. Durant els mesos previs, les dues 
corals van assajar algunes de les sardanes més conegudes amb l'objectiu de completar 
un concert que fes gaudir els cantaires i que també agradés al públic. D'aquesta 
manera ho va explicar el director de la coral avianesa, Xavier Llobet, al capdavant del 

projecte, juntament amb Denis Rojo, director de la coral casserrenca: “La idea era 
fer un programa de sardanes populars que fossin conegudes per la majoria del públic i 
que, si volien, fins i tot poguessin taral·lejar-les mentre les interpretàvem”, va destacar. 
Segons Llobet, es tracta de peces “molt famoses” dins del repertori sardanista i que 
costa de sentir totes seguides en un únic concert. 

Una seixantena de cantaires, entre les dues formacions, protagonitzaren aquest 
projecte. Les dues corals ja havien treballat juntes en altres produccions, i el motiu és 

http://www.coblabergajove.cat/


clar: aprofitar la feina feta per a oferir més d'un concert. “Habitualment, les corals 
treballem un programa, en fem un únic concert i comencem un altre projecte”, explica 
Llobet. El fet d'unir-se els permet, com a mínim, presentar un concert a cada municipi. 
A més a més, aprofiten el calendari habitual en què cada coral organitza el seu 
concert.  

Llobet també remarcà que per a cantar sardanes amb una cobla en directe “es 
necessiten moltes veus”, per a aconseguir equilibrar els volums, un objectiu que tenen 
assegurat amb la seixantena de cantaires que hi participen. El director va destacar 
positivament la possibilitat d’actuar amb una cobla: “És poc habitual que corals petites 
puguin compartir escenari amb una formació de cobla, i això ens permet treballar 
sardanes que únicament es poden cantar amb aquest acompanyament”, va afegir. 

En aquest cas, els integrants de la Cobla Berga Jove foren els encarregats de la part 
instrumental. “Creiem que és molt bo que sigui aquesta cobla la que participi en el 
projecte, perquè és una formació jove, integrada per músics joves, en ple creixement i 
amb ganes de promoure la música sardanista més enllà de fer audicions a les places”, 
va concretar. De fet, així ho ha demostrat des de la seva creació, fa tres anys, amb la 
programació de propostes ambicioses, com és el cas del concert “Retalls de cobla”, 
que està portant arreu del territori català juntament amb la Cobla Reus Jove. 

(Extret de REGIÓ7, Dani Perona, Avià 23.11.2017) 

 

 

 

 

 

http://www.regio7.cat/catalunya/bages/berga/


Concert de Nadal del 2017 “Sardanes i nadales per a cor i cobla”, a 
Casserres. 

Aquest concert de Nadal va ser organitzat pel Grup Cantaire Sant 
Bartomeu, de Casserres, el diumenge 10 de desembre, i van participar-
hi les corals infantils Sant Bartomeu, Jove Sant Bartomeu, Sant 
Bartomeu i Santa Maria, d’Avià, juntament amb la Cobla Berga Jove. 

El concert va aplegar més de dos-cents assistents, entre els quals 
l’alcalde de Casserres, la presidenta de la FCEC, Montserrat Cadevall, i la delegada de 
la FCEC al Bages-Berguedà, Carme Quintana; un concert, adherit al Dia Mundial de la 
Música Coral, en el qual s’interpretà un programa molt divers que va ser del gust del 
públic assistent.  

Acabat el concert es dedicà un agraïment especial a totes les persones que van fer 
possible dur-lo a terme, i molt especialment als mestres i directors Denis Rojo, Xavier 
Llobet, Mireia Subirana i Sara Subirana, a les corals participants, a la Cobla i a la “coral 
culinària”; i també el suport i la col·laboració de mossèn Josep M. Santcliments, rector 
de la parròquia, i de l’Ajuntament de Casserres. El Grup Cantaire Sant Bartomeu, la 
Coral Santa Maria, d’Avià, la Cobla Berga Jove i tots el músics i directors desitgem que 
hàgiu tingut unes molt bones festes de Nadal, amb els desitjos d’un millor any 2018.  

Programa del concert: 

Part 1  

Coral Infantil Sant Bartomeu  

Aquí és Nadal i estic content - La Pegatina 

Sara Subirana, direcció 

Coral Jove Sant Bartomeu  

Agafant l'horitzó - Txarango 

Endavant les atxes - Francesc Ribera i David Rosell 

Tornarem - Lax'n Busto 

Montserrat Sala, piano 

Mireia Subirana, direcció 

Coral Sant Bartomeu 

Coral Santa Maria, d’Avià 

Cobla Berga Jove 

Sardanes  per a cor i cobla 

Pregària de pau - Ramon Noguera 

Marinada - Antoni Pérez Moya 

Somni - Manuel Saderra i Puigferrer 

Llevantina - Vicenç Bou 

Carícies - Josep Vicens, Xaxu 

L’Empordà - Enric Morera 

Aromes de Queralt - Nicanor Pérez 

Girona m’enamora - Ricard Viladesau 

Denis Rojo, direcció  

Xavier Llobet, direcció 



Part 2 

Coral Infantil Sant Bartomeu  

Els Reis Mags vindran aviat - Versió catalana de  "Santa Claus is coming to town" de J. 
Fred Coots 

Sara Subirana, direcció 

Coral Jove Sant Bartomeu  

Pessebre Ideal - Strombers 

Montserrat Sala, piano 

Mireia Subirana, direcció 

Coral Infantil Sant Bartomeu  

Coral Jove Sant Bartomeu  

Fem Nadal - Grup d'Improvisació del Conservatori 
de Cervera 

Montserrat Sala, piano 

Mireia Subirana, direcció 

Cobla Berga Jove  

Santa nit - Manuel Oltra 

Denis Rojo, direcció 

Coral Infantil Sant Bartomeu  

Coral Jove Sant Bartomeu  

Coral Sant Bartomeu  

Coral Jove Sant Bartomeu  

Cobla Berga Jove  

Nadales d’arreu - Manuel Oltra 

  L'àngel i els pastors 

  Joia en el món 

  El cant dels ocells 

  Pastors d'Andorra 

  Els àngels de la glòria 

Maria Jurado, mezzoso-
prano. 

Xavier Ventosa i Dídac 
Mirallas, clarinets; Clara 
Duarte, flauta travessera 

Denis Rojo, direcció 

 

 

 



DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA 

Celebració molt entranyable de la castanyada de la Coral Infantil Nova 
Cervera  

El capvespre del diumenge 29 d’octubre del 2017, els cantaires, directores, 
junta, famílies i amics de la Coral Infantil Nova Cervera van trobar-se a 
l’espai de Sant Domènec per tal de mantenir-se fidels a la tradició de 
celebrar la castanyada tot cantant. La vetllada va començar amb una 
cantada de cadascun dels quatre grups de cantaires de la Coral Infantil: Barrufets, 

Petits, Mitjans i Grans, que van oferir al nombrós públic present el treball musical 
efectuat durant els primers assajos del curs. Els cantaires més petits de la Coral Infantil 
també duien complements de vestuari típics de la castanyada (cistells, faldilles, 
mocadors de fer farcells, davantals...), que van crear un ambient de tardor ben espe-
cial, amanit al final de l’acte amb un petit refrigeri centrat en les castanyes ben 
calentetes, acabades de coure. 

El programa coral era especialment variat, des de cançons-joc fins a endevinalles, 
cànons i cançons de tardor, peces tradicionals i d’arreu del món, d’acord amb l’edat 
dels cantaires, i per culminar el concert, el grup de Grans va permetre que el públic 
gaudís moltíssim de la seva interpretació, amb cançons com la que s’anomenava 
“Canta aquesta cançó” i reflexionant sobre la seva lletra: “Si et sents sol o trist, tanca 
els ulls i canta aquesta dolça cançó. Si els nostres somnis són ferms, podrem dibuixar 
el nostre futur, amb el desig d’arribar ben lluny... Canta aquesta dolça cançó”. 

En definitiva, la Coral Infantil va gaudir aquell diumenge d’una activitat molt especial, la 
castanyada, la primera gran cita anual de l’associació, en què coincideixen tots els 
cantaires amb les seves famílies; una activitat que, tot donant inici al nou curs, fomenta, 
a través del cant, la companyonia i la cohesió entre tots els membres que formen part 
d’aquesta petita gran família que és la nostra entitat. 

Coral Infantil Nova Cervera 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



L’Agrupació Coral de Cervera celebra el concert de Nadal  

El capvespre del dia 17 de novembre passat, tots els cantaires de 
les diferents formacions que integren l’Agrupació Coral de Cervera, 
és a dir, la Coral Infantil Nova Cervera, la Coral Lacetània i la Coral 
Ginesta, van reunir-se a l’Auditori Municipal per dur a terme el 
primer assaig conjunt de preparació del seu tradicional concert de Nadal, que enguany 
va tenir lloc el diumenge dia 17 de desembre a la tarda, al Paranimf de la Universitat de 
Cervera. 

Com ja és habitual, i aprofitant l’avinentesa, l’Agrupació Coral de Cervera cada any 
celebra el seu concert nadalenc per felicitar al públic les festes de Nadal tot cantant, 

però enguany s’hi presentà un projecte més ambiciós, ja que van pujar a l’escenari tots 
els cantaires de la ciutat per interpretar conjuntament, sota la direcció de Xavier Puig, la 
cantata La venedora de llumins, amb adaptació de Joaquim i Paul Perera i basada en 

el conegut conte de Hans Christian Andersen, que explica aquesta història nadalenca 
que transcorre la darrera nit de l’any (nit de sant Silvestre), i que en aquest cas culmina 



amb una reflexió d’esperança dient “... confiar que sempre hi haurà un demà per 
somiar!”.  

Agrupació Coral de Cervera 

 

 

  

 

 

 



La Coral Infantil Nova Cervera en ple es reuneix a Prades 

El cap de setmana de l’11 i 12 de novembre del 2017, tots els cantaires de 
la Coral Infantil Nova Cervera es van desplaçar a la casa de colònies 
anomenada Finca Prades per passar-hi un cap de setmana –en què el 
treball coral i el lleure van ser els protagonistes–, amb la intenció de poder 
créixer en tots els sentits, tant en el musical com en l’humà.  

El dissabte al migdia, més de cent cantaires i les directores de la Coral Infantil van anar 
en autocar fins a Prades, on durant la tarda van fer assaig, tallers de preparació del 
Nadal (que incloïen els detalls amb què els cantaires obsequiarien les àvies i avis de 
les residències de la ciutat durant la visita programada per al mes de desembre) i un joc 



de nit, que aquesta vegada va girar entorn de la coneguda història del Petit Príncep, la 
qual va emocionar de debò a tots els cantaires. 

L’endemà, després d’haver dormit i esmorzat tots junts, van tornar a començar la 
sessió d’assaig dels diversos grups, assaig que el de Grans va compartir amb la coral 
lleidatana Shalom, que també va passar el cap de setmana al mateix indret, atès que 
pel mes de gener ambdós grups interpretarien, sota la direcció de Xavier Puig, la 
cantata Saint Nicolas, de Benjamin Britten, a l’Auditori Enric Granados, de Lleida, amb 



motiu dels actes de celebració del 70è aniversari de la Coral Sant Jordi, de Barcelona. 

Per altra banda, després de l’estona d’assaig matinal dedicada a la preparació del 
programa nadalenc del 2017, que incloïa la cantata de La venedora de llumins, de Joa-
quim i Paul Perera, tots els grups de cantaires van participar en tallers i jocs conduïts 
pels monitors i monitores de la mateixa casa de colònies, així com en un circuit d’aven-
tura pels arbres del magnífic bosc annex a les instal·lacions. Mentrestant, van anar 
arribant a la casa de colònies les famílies dels cantaires, que havien de celebrar-hi 
l’assemblea anual de l’entitat. Després, tot va culminar amb el tradicional dinar de 
germanor amb els cantaires, famílies, directores i junta de la Coral Infantil, per acabar 
tots junts cantant, acomiadant-nos i explicant totes les aventures viscudes al llarg 
d’aquest singular cap de setmana que de ben segur perdurarà molts anys en el record 
de tots i totes nosaltres! 

Coral Infantil Nova Cervera 
Fotografies de Mireia Vallès 

 

 
 

 

 

 

 



L’Agrupació Coral de Cervera omple Santa Maria de públic i de 
música nadalenca 

El diumenge 17 de desembre, a la tarda, l’església de Santa Maria de 
Cervera va obrir les seves portes per acollir el tradicional concert de 
Nadal de l’Agrupació Coral de Cervera, que enguany tenia un caire 

ben especial, ja que les prop de dues-
centes veus que formen la Coral Infantil 
Nova Cervera, la Coral Lacetània i la 
Coral Ginesta, totes juntes van compar-
tir escenari per tal d’interpretar, sota la 
direcció de Xavier Puig, la cantata nada-
lenca La venedora de llumins, basada 
en el conegut conte de Hans Christian 
Andersen. En aquesta ocasió, a la part 
instrumental de la cantata també hi van 
participar Mar Aldomà (violí), Marc Cas-
tellà (piano), Dipti Gimeno (clarinet), 
Xavier Roig (violoncel) i Isidor Rossich 
(flauta travessera), i, en la narració, No-
èlia Solé.  
Fins a Cervera també es van desplaçar 
els dos compositors de la cantata, Joa-
quim i Paul Perera, que després d’ha-
ver-la escrit fa un temps per a l’Orfeó 

Gracienc de Barcelona, pel seu 110è aniversari, aquell dia no van voler deixar passar 
l’ocasió de tornar-la a escoltar en les veus de les tres corals cerverines.  

El concert va iniciar-se amb l’actuació del grup de Barrufets de la Coral Infantil, els can-
taires més petits de tots, que van presentar el treball efectuat durant aquest primer tr i-
mestre per mitjà de nadales populars, com “El rabadà”, o altres de més actuals, com “A 



la nit de Nadal”, d’Àngel Daban, a les quals va seguir la interpretació de l’esperada 
cantata per la resta de grups i corals. 

La vetllada es va cloure amb aquests cants comuns: l’original peça “Hope for Resolu-
tion (A song for Mandela and De Klerk)” i dues nadales tradicionals, “Els àngels de la 
glòria”, amb harmonització de Manuel Oltra, i “El noi de la mare”, harmonitzada per Er-
nest Cervera. En aquestes darreres cançons van intervenir Isabel Badia, Esther Llopis i 
Rosa Puig com a directores. 

Realment va esdevenir un concert extraordinari en tots els sentits: en primer lloc, per-
què el públic cerverí va tornar a respondre massivament a la convocatòria; també per-
què la música de Joaquim i Paul Perera i les nadales tradicionals van fer reviure de nou 
als assistents la màgia del Nadal; i finalment, perquè tots i totes els cantaires i famílies 
de l’Agrupació Coral de Cervera es van tornar a trobar plegats per felicitar les festes 
nadalenques d’aquella manera que més els agrada, tot cantant. 

Agrupació Coral de Cervera 



La Coral Infantil Nova Cervera es manté fidel a les tradicions amb la 
visita a les residències de la ciutat 

El dissabte 23 de desembre al matí, tots els cantaires i les directores de la 
Coral Infantil Nova Cervera van fer cap a les residències d'avis de la ciutat 
per desitjar-los un bon Nadal tot cantant un tastet de les cançons i del pro-
grama que havien interpretat en el tradicional concert de Nadal de l’Agrupa-
ció Coral, celebrat el diumenge 17 de desembre a l'església de Santa Maria, de Cer-
vera. 

Com a novetat, cal destacar que aquest any els més de cent vint nois i noies de l'entitat 
van dividir-se en dos grups; i així, els Barrufets i els Grans van efectuar la seva cantada 
a la residència Mare Janer, i els Petits i els Mitjans ho van fer a la residència Mare 
Güell, distribució que va facilitar molt la logística de tants infants i joves a l'interior dels 
centres. 

És important destacar, que a més a més d'oferir-los cançons nadalenques, cadascun 
dels cantaires va fer lliurament a un avi o àvia d'una felicitació o d’un detall de Nadal 



que prèviament havia preparat durant el cap de setmana de treball que va tenir lloc el 
mes de novembre a la casa de colònies Finca Prades.  

Amb aquesta visita anual, la nostra entitat vol aprofundir en el caràcter social del cant 
coral. La Coral Infantil és música, aprenentatge del cant coral amb qualitat, fet amb 
voluntariat, on es potencien els valors de l’amistat, la pertinença al grup, els valors 
humans i, especialment en aquesta ocasió, els valors socials. 

Després de la cantada a les residències, tots els cantaires van aplegar-se a la casa de 
les corals per gaudir d'un petit refrigeri tots junts, per contemplar el pessebre de figures 
de plastilina que havien fet els cantaires de Barrufets i Petits, i també per fer cagar el 
tió!, el qual, aquesta vegada estava amagat a l'interior de l'església de Sant Joan, fet 
que ens va permetre gaudir de la magnífica exposició de pessebres de l'Associació de 
Pessebristes, a la qual volem agrair molt especialment la seva col·laboració. 

La màgia del Nadal...  



La Schola Cantorum de Lleida estrena una nadala 

La Schola Cantorum de Lleida és un cor polifònic interterritorial adscrit a la demarcació 
Terres de Lleida de la Federació Catalana d'Entitats Corals. La seva finalitat és el con-

reu del cant pla o cant gregorià i de les primeres polifonies que se'n van derivar, així 
com de polifonies posteriors que han pres com a base el cant pla o gregorià. 

La Schola Cantorum va ser creada a Lleida el 5 de maig del 2009, i el dia 24 d'abril del 



2010 es va aprovar la seva admissió com a membre de ple dret de la Federació Catala-
na d'Entitats Corals (FCEC). 

Hi poden participar cantaires actius (homes i dones) de Lleida i comarques, sense que 
hagin de deixar els seus respectius cors, i també altres persones que no estiguin en 
cap altre cor, sempre que tinguin una mínima experiència musical i vulguin gaudir 
interpretant aquest exponent de la música antiga. Tots els membres nous hauran de 
passar una prova musical abans de ser acceptats definitivament al cor. 

Durant el primer any, la direcció va anar a càrrec de Ramon Vilar i Herms, llicenciat en 
Filosofia, professor de música, expert en cant gregorià i exdirector del Cor Blanquerna. 
En aquests moments dirigeix la Coral Preludi i és tècnic de la Fonoteca de Música 
Tradicional Catalana del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
El director actual de la Schola és Enric Navàs. 

Aquest cor de cant gregorià va estrenar recentment a la Paeria una nadala amb text de 
Rosa Fabregat i Solé, i música del mateix Enric Navàs i Mariné, amb motiu del pregó 
de Nadal que va obrir el cicle de les festes a la ciutat, organitzat per l'Agrupació Ilerden-
ca de Pessebristes. 

 

 

 

 

 

 

 



Cinquanta anys de la Coral Clamor, de Soses   

La Coral Clamor, de Soses, va iniciar el dia de Reis del 2017 els actes 
de celebració del seu cinquantè aniversari amb el Concert de Reis que 
va oferir a l’església parroquial de la població. En l’acte, la formació va 

interpretar un programa de caràcter 
marcadament nadalenc, amb peces 
que formen part de l’imaginari popu-
lar, com ara “Adeste fideles”, “Nadal blanc”, “Els 
àngels de la glòria”, “El noi de la mare”, “Fum, fum, 
fum”, “El dimoni escuat”, “Santa nit” o “Les dotze 
van tocant”, entre d’altres. El concert va ser dirigit 
per Iolanda Dolcet Ibars, amb Cristina Casals Mo-
rrero al piano, amb la col·laboració de Judit Sisó 
Ribes i Noemí Palau Martín i José Ramón Madrid 
(guitarra i baix elèctric).  

El Concert de Reis fou el primer dels actes que la 
Coral Clamor tenia previst d’oferir enguany per 
commemorar els seus primers cinquanta anys de 
vida, que ja l’han situada en un lloc preferent dins 
la història de Soses. 

La Coral Clamor, de Soses, va celebrar el diumen-
ge 27 de novembre de 2017 la festa del seu cin-
quantè aniversari, que va arrencar amb una missa 

cantada i la posterior inauguració al Centre Cívic d’una exposició fotogràfica i de re-
cords d’aquestes cinc dècades. 



A la tarda, la sala del ball es va omplir per al concert commemoratiu de la Coral, sota la 
batuta de Iolanda Dolcet, que dirigeix aquesta formació des 
de fa dues dècades. 

La Coral Clamor va ser fundada a la població de Soses el 
1967, en una època de plena expansió del moviment coral 
arreu el país, gràcies a la iniciativa i la direcció de mossèn 
Manuel Domingo, amb la intenció de mantenir les tradi-
cions i afavorir la trobada dels joves a través dels assaigs i 
les actuacions. 

A hores d’ara la integren cantaires amb una àmplia expe-
riència i amb capacitat per a interpretar obres en diversos 
idiomes. Entre les actuacions més importants es poden 
destacar el concert d’havaneres celebrat a Getxo (Bilbao), 
el concert al Palau de la Generalitat, a Barcelona, els cants 
de la missa a les basíliques de Santa Maria del Mar, de 
Barcelona, i de Montserrat; concerts benèfics a diferents 
indrets i un concert a Soses, acompanyats d’orquestra de 
cambra. En col·laboració amb l’Orquesta Volcán, la Coral 
va enregistrar un CD. 

 
 
 

 
 
 
 

Foto de l’Ajuntament de 
Soses 

Fotografia de l’Ajuntament de 

Soses 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



La Coral Infantil Nova Cervera participa en el concert de la cantata 
Saint Nicolas a l’Auditori de Lleida 

El dissabte 13 de gener, el grup de Grans de la Coral Infantil Nova Cervera 
va compartir escenari amb la Coral Infantil Shalom, de Lleida, el Cor Eurí-
dice, de les Borges Blanques, i les formacions adultes Cor de Cambra de 
l’Auditori Enric Granados, de Lleida, i Coral Sant Jordi, de Barcelona, com 
també amb l’Orquestra Terrassa 48, Carles Marigó i Jordi Castellà al piano, i el tenor 

Roger Padullès, tots els quals, sota la batuta de Xavier Puig, van interpretar la cantata 
Saint Nicolas, op. 42 de Benjamin Britten, a l’Auditori Enric Granados, de Lleida, dins 
els actes de celebració que es duen a terme arreu del país arran del 70è aniversari de 
la Coral Sant Jordi, la qual va ser creada pel reconegut mestre Oriol Martorell, sota la 
denominació inicial de Schola Sant Jordi. La cantata Saint Nicolas del compositor 

anglès Benjamin Britten, sobre un text d’Eric Cro-
zier, fou estrenada el 1948 a Sussex, per celebrar el 
centenari d’una escola local. Escrita per a cor mixt i 
cor de veus blanques amb orquestra i tenor solista, 
desenvolupa la tradició barroca de Purcell de posar 
la música al servei d’un relat. I aquest no és sinó la 
història de sant Nicolau, el bisbe dels nens, perse-
guit per Dioclecià, en el segle III, i a qui s’atri-    
bueixen innombrables miracles. La fama de sant 
Nicolau es va estendre per tot Europa fins a esde-
venir un personatge vinculat a les festes de Nadal. 
En exportar-lo els emigrants a Amèrica, la mitra es 
convertí en barret vermell, el cavall en uns rens, i ell 
en el famós Santa Claus. Mentre els nens encara 
juguen amb els regals, bé caldria que coneguessin 
la veritable història del Pare Noel. 

Cal remarcar que es tracta d’una obra d’alt nivell coral per als infants, i que realment ha 
exigit un esforç molt important a tots ells i a les seves directores, Esther Llopis i Rosa 



Puig, però que s’ha vist recompensat amb el bon resultat d’aquest concert, ja que 
alguns dels cantaires del grup de Grans de la Coral Infantil Nova Cervera fins i tot hi 
van interpretar fragments com a solistes. 

 



La Coral Infantil Nova Cervera participa en la festa de Sant Sebastià 
del nucli de Malgrat  

El diumenge 21 de gener, el grup de Mitjans de la Coral Infantil Nova 
Cervera va participar activament en la festa de Sant Sebastià del petit 
nucli segarrenc de Malgrat, mitjançant la realització d’un breu concert que 
va tenir lloc a la una del migdia a l’església del poble. 

Un cop acabada la missa, els 
infants cantaires, amb les 
directores Mercè Capdevila i 
Judith Terribas, van entrar a 
l’interior de l’església tot can-
tant el “Cànon del rellotge”, de 
Francesc Vila, per tal que el 
nombrós públic present a l’inte-
rior del recinte pogués escoltar 
de molt a prop les veus dels 
infants i gaudir-ne. A continua-
ció, van interpretar alguns frag-
ments de la cantata nadalenca 
La venedora de llumins, de 
Joaquim i Paul Perera, amb 
l’acompanyament de Marc 
Castellà al piano, obra que el 

mes de desembre passat  també havien interpretat en el tradicional concert de Nadal 
que va tenir lloc a l’església de Santa Maria, de Cervera, al costat de la resta de 
formacions de l’Agrupació Coral de Cervera. 

Aquest concert també va tenir un moment d’una emoció especial, ja que en les dues 
últimes peces es va estrenar en la direcció del grup Judith Terribas, que aquest curs 
s’ha incorporat a l’equip de directores de la Coral Infantil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gran èxit dels tallers i els concerts de Dàmaris Gelabert, organitzats 
per la Coral Infantil Nova Cervera  

El dissabte 3 de febrer, la Coral Infantil Nova Cervera va portar a terme 
una intensa jornada musical al costat de la reconeguda cantant i pedagoga 
Dàmaris Gelabert. 

El matí es va iniciar a la seu de 
l’Agrupació Coral, on Dàmaris 
Gelabert va impartir dos magnífics 
tallers d’estimulació musical adre-
çats als nens i nenes més petits i 
a les seves famílies: el primer, per 
a infants de zero a dos anys, i un 
segon, adreçat als cantaires de 
tres a sis anys dels grups de 
Barrufets i Petits de la Coral 
Infantil. Les directores també van 
ser presents als tallers i van poder 
compartir moltes estones amb la 
pedagoga i gaudir de les tèc-
niques del mètode musical Tot 
Sona, creat per ella mateixa i que 

va adreçat als cantaires més petits. De ben segur que aquesta experiència ens ajudarà 
en la nostra pràctica diària, en què la farem extensiva a la totalitat de cantaires de la 
nostra entitat. 

A la tarda va ser 
el torn dels con-
certs de Dàmaris i 
la seva banda al 
Teatre Casal de 
Cervera, on van 
oferir dues ses-
sions, a les cinc i 
a les set de la 
tarda, amb la sala 
plena de gom a 
gom en ambdues 
ocasions. Aquí, la 
Dàmaris va estar 
acompanyada a 
l'escenari per qua-
tre músics: Àlex i 
Adrià Martínez, 
Dimas Corbera i 
Coqui Castells, i 
també per dues veus coristes, les d’Anila Padrós i Cristina Ferrero. Realment, va ser 
una experiència impressionant per a tot el públic present, i especialment per als infants, 
perquè les cançons de Dàmaris Gelabert transmeten aprenentatge, vitalitat, la força del 
cant, l'amistat i la consciència del fet que tots podem aportar molt i ser "personatges 
singulars" de la història, que és el missatge amb el qual van finalitzar els concerts, a 
través de la cançó titulada "Tu", tot cantant “Tu pots ser un personatge singular!; poeta 
de nit, enginyer d'acudits, somiador d'infinits, comptador d'estels, compositor del temps, 



un veler contra el 
vent...; quan escrius la 
teva història escam-
pes mil llavors, que 
són les petjades dels 
teus peus que reco-
lliran els teus hereus!”. 

Des de la Coral Infantil 
Nova Cervera volem 
agrair a tots els infants 
i a les famílies que van 
participar tant en els 
tallers com en els 
concerts, el seu suport 
i la seva resposta a 
aquesta iniciativa de la 
nostra entitat. 

 Moltíssimes gràcies! 

Per acabar, caldrà recordar que la Coral Infantil Nova Cervera pot dur a terme la seva 
activitat habitual gràcies als seus cantaires i a les famílies, acompanyats pel treball 
desinteressat de les directores i de la junta de pares i mares, que en aquesta ocasió 
van comptar amb la col·laboració de diversos cantaires de la Coral Ginesta, de Cerve-
ra. Entre tots plegats vam fer possible un dia molt especial... 

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



L'Agrupació Coral de Cervera inicia els tallers del projecte “Ballar ens 
fa bé”  

El divendres 16 de febrer del 2018, el grup de Grans de la Coral 
Infantil Nova Cervera i els cantaires de la Coral Ginesta van participar 
en la primera sessió del taller anomenat "Ballar ens fa bé", que forma 
part d'una iniciativa de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i que 
anualment es duu a terme en col·laboració amb tres entitats culturals del país. 
Enguany, l'Agrupació Coral de Cervera ha estat una de les escollides, i, pel format dels 
tallers, durant aquest curs hi assistiran el grup de Grans de la Coral Infantil i la Coral 
Ginesta.  

 

Així, els cantaires intervindran en unes sessions que aniran a càrrec de la professional 
de la dansa Cristina Martí Ninot, que ha preparat un projecte per a l'entitat que ajudarà 
els cantaires a prendre consciència del cos i a desenvolupar totes les capacitats 
expressives, perquè és evident que la veu i el cos són absolutament inseparables, i és 
per això que estem plenament convençuts que aquest treball creatiu, a través del 
coneixement d'aquesta altra disciplina artística, aportarà molt a tots els cantaires, tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu de grup. Durant els propers mesos de març i abril 
tindran lloc les sessions i finalment, a la tarda del diumenge 22 d'abril, a la plaça Major, 
es durà a terme una mostra oberta a tothom, en la qual es posarà en valor el treball 
efectuat, tot esperant que doni molt bons fruits a l'entitat coral. 

D’altra banda, les activitats de l'Agrupació Coral de Cervera no paren i, també aquesta 
setmana, la Coral Lacetània, de Cervera, dirigida per Isabel Badia, i la Coral Doll de 
Veus, de Guissona, dirigida per Esther Llopis, han dut a terme un primer encontre 
conjunt a la ciutat de Cervera, i més concretament a la casa i seu de les corals cerve-
rines, on han aprofitat la trobada per a efectuar un treball de repertori coral entre 
ambdues entitats, a fi i efecte de posar de manifest les grans qualitats humanes que 
suscita el cant coral, ja que en l'aprenentatge musical apareixen l'amistat, el respecte, 
l'estimació pel territori i la cohesió social, tan necessaris en aquest món en què vivim. 

Coral Lacetània 



En les pròximes setmanes, les dues corals es tornaran a trobar en una segona part que 
tindrà lloc a l'altra localitat segarrenca de Guissona. Evidentment, ambdues entitats 
s'han mostrat molt satisfetes amb la iniciativa. 

Agrupació Coral de Cervera 

 

 

 

 

 

Coral Infantil Nova Cervera 

Coral Ginesta 



Fantàstic intercanvi de corals infantils a Cervera: Gymúsic, Nova 
Cervera i Petits Martinencs  

El passat cap de setmana del 10 i 11 de març, la Coral Infantil Nova 
Cervera va esdevenir l’entitat amfitriona de la segona part de l’intercanvi 
coral amb els infants i joves cantaires dels grups de Mitjans i Grans de les 
corals infantils de la ciutat de Barcelona Gymúsic i Petits Martinencs. Es 
tractava, doncs, del retorn d’una primera coneixença ja iniciada el curs passat, en motiu 

de la celebració al Palau 
Sant Jordi de la capital cata-
lana de la 50a Trobada Ge-
neral del Secretariat de Co-
rals Infantils de Catalunya 
(SCIC), activitat que va per-
metre que els cantaires 
cerverins fossin acollits a les 
cases de les famílies de les 
dues corals infantils barce-
lonines. 

En el món coral, quan es 
parla d’”intercanvi” es fa referència sobretot a la fantàstica experiència vivencial que 
suposa per als infants i els joves el fet de passar tot un cap de setmana coneixent 
cantaires d’altres corals, submergint-se al nucli de les seves famílies, aprenent altres 
maneres de fer, viure, 
pensar, menjar etc. i 
sobretot gaudint dels 
valors humans que trans-
cendeixen a través del 
cant coral conjunt, que té 
la gran magnitud de for-
mar els infants i joves tant 
a nivell musical com emo-
cional per al dia de demà. 

Durant tot el cap de set-
mana a Cervera, les tres 
formacions corals van 

compartir moltes 
estones d’assaig de 
repertori comú, així 
com diversos moments 
de lleure, entre els que 
destacà el sopar con-
junt a la casa de 
l’Agrupació Coral el 
vespre de dissabte, en 
el qual cada família 
cerverina va portar 
menjar per poder 
compartir tots plegats. 

També, el diumenge al 



matí, es va dur a terme un gran joc de descoberta de la ciutat, amb l’objectiu que tots i 
totes els cantaires poguessin passar una molt bona estona de convivència i a la vegada 
conèixer una mica més la nostra història i el nostre patrimoni.  

El moment més 
màgic i fantàs-
tic, però, va ser 
el concert de 
cloenda, que va 
tenir lloc el ma-
teix diumenge a 
la tarda al Para-
nimf de la Uni-
versitat, en el 
qual van com-
partir escenari 
totes tres corals 
infantils amb re-
pertori molt di-
vers, amb can-

çons tant catalanes com d’arreu del món, on destacà especialment la darrera 
intervenció del grup de Grans de la Coral Infantil Nova Cervera amb el “Duetto Buffo di 
due Gatti” (Comic Duet for Two Cats), de Gioachino Rossini. El concert va finalitzar 
amb la cançó sorpresa que enguany es durà a terme a totes les trobades del SCIC, el 
cànon “La Primavera” de Ph. Hayes (amb adaptació de Maria Martorell), on els 
cantaires van posar-se enmig del nombrós públic assistent, per poder-la cantar 
juntament amb els seus pares i familiars.  

Una foto de grup a la plaça Universitat de Cervera mentre es cantava “L’hora dels 
Adéus”, va posar punt i final a un cap de setmana fantàstic, emotiu i intens, que de ben 
segur perdurarà durant molts anys en el record de tots i totes les cantaires. 



Concert solidari de la Coral Infantil Nova Cervera per al projecte de 
l’Associació Alba “Pedalem per canviar el món” 

El diumenge 18 de març, els grups de Barrufets i Petits de la Coral Infantil 
Nova Cervera, que són els cantaires més joves de l’entitat i que tenen entre 
tres i set anys, es van traslladar a la localitat de Tàrrega en el curs de la 
tradicional sortida en tren cap a alguna de les poblacions de la nostra línia 

fèrria. Aquesta sortida conté un vessant social, 
iniciat ja fa uns quants anys, que implica l’acaba-
ment la jornada amb un concert solidari, que 
enguany ha tingut com a beneficiària l’Asso-
ciació Alba, de Tàrrega, i, en concret, un dels 
seus projectes socials. 

Per tant, aquest curs la localitat escollida com a 
destinació del viatge en tren ha estat la veïna 
ciutat de Tàrrega, on els cantaires van ser 
acollits durant tot el dia a les instal·lacions de 
l’Escola Alba, ubicades al costat del parc de 

Sant Eloi; els cantaires hi van compartir diferents estones d’assaig coral i de visita als 
animals del parc, la realització d’un taller manual sobre la temàtica del tren i, 
evidentment, també estones de joc i lleure. 

Després de dinar, els infants van dirigir-se cap a les instal·lacions del Taller Alba, 
situades a l’avinguda Onze de Setembre de la capital de l’Urgell, on es van reunir amb 
els pares, mares i familiars de tots ells per tal de participar en el concert solidari, que va 
iniciar-se amb la presentació, per part de membres de l’Associació Alba, del projecte 
“Pedalem per canviar el món”, que va aconseguir recaptar al final del concert 400,20 €, 
els quals aniran destinats a la promoció de la inclusió en la societat a través de l’esport 
de les persones ateses a Alba. 

Durant el concert, ambdós grups van interpretar cançons que formen part del repertori 
proposat pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya per a aquest curs. Pel que fa 
al grup de Petits, també van cantar un conjunt de peces infantils de Brahms, les quals 
van deixar pas al final del concert a la cançó sorpresa que enguany es cantarà a totes 



les trobades del SCIC: el cànon “La 
primavera”, de Ph. Hayes (en l’adaptació 
de la recordada Maria Martorell), que tant 
els cantaires com els seus familiars i amics 
presents en el concert van entonar conjun-
tament. 

Per acabar, cal fer constar un agraïment 
molt especial a l’Escola Alba i a la seva 
AMPA per la cordial acollida que ens van 
oferir. Tant els cantaires de la Coral Infantil 
com les seves famílies vam poder  gaudir, 
gràcies a elles i a l’Associació Alba en ge-
neral, d’una jornada intensa i ben especial 
que de ben segur ens ajudarà a tots i a 
totes, a través de les virtuts del cant coral, 
a ser més sensibles envers les persones 
(diferents i úniques, com tots nosaltres) que 
més ens necessiten. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Coral de Binèfar fa un concert dedicat a Lluís Virgili  

El dia 18 de març, a l’església de San Pedro, de 
Binèfar, la coral de la localitat va interpretar un concert 
de música sacra, dedicat a la memòria del Lluís Virgili, 
recentment mort. A la primera part, amb Teresa Maza 
al piano, els solistes Victoria Laplana, Cande Garzón i 
Guillermo Alegre 
interpretaren pe-
ces de Vivaldi, 
César Frank i 
Pergolesi. A la 
segona, la Coral, 
acompanyada al 
piano per Victoria 
Laplana, interpre-
tà les peces sa-
cres escollides, 
sota la direcció 

de Teresa Maza.  

La Coral de Binèfar es va formar en el 1995, sota 
la batuta de Teresa Maza Liesa, essent des de 
llavors la formació de referència de la música coral 
a la ciutat. 

Al llarg d’aquests anys la coral ha cantat a 
localitats de l’Aragó, com Saragossa, Barbastro, 
Monzón, Albelda, San Esteban, Tamarite, Campo-
rrells, Zaidín, Fraga i Graus, i a altres de Catalunya com Torres de Segre, Sant Quirze 
del Vallès, Sucs, Alçamora, Tàrrega, Pla de la Font i Almacelles. Destaquen les seves 



actuacions a la ciutat francesa de Portet, a l’abadia de Montserrat, a Ejea de los Caba-
lleros i a la catedral de La Seo de Saragossa, així com concerts amb l’Orquestra de 
Cámara de Huesca i les corals de Monzón, Barbitanya de Barbastro i Villa de Graus. 

La coral de Binèfar ha participat en diversos esdeveniments de la localitat, com la 
inauguració del Teatro de la Feria, pòrtics culturals, festes majors, actuacions benèfi-
ques, celebracions civils de particulars i el FAT Festival en les edicions del 2009 i 2015, 
i col·laborant amb grups de música rock de Binèfar. A més, la coral mai no ha deixat 
d’organitzar trobades i intercanvis musicals amb cors d’altres punts d’Espanya. 

La Coral de Binèfar és dirigida per la seva fundadora, Teresa Maza Liesa, professora 
de música pel Conservatori Superior de Música de Tarragona. Ha assistit a nombrosos 
cursos de direcció coral i tècnica vocal a Catalunya i l’Aragó, havent rebut de prestigio-
sos professors com J. Prats, J. Vila, L. Virgili, Maite Oca, E. Azurza, Erwin List, Diego 
Ramón, Vicky Lumbroso, J. Busto, Montserrat Figueres, Núria Fernández, Xavier Puig, 
Elisenda Carrasco, i Helmut Lips, Bruno Henriques i Ma. Eugènia Boix, en tècnica 
vocal. 

Actualment la Coral de Binèfar està composta per trenta cantaires i el seu repertori 
abasta música del Renaixement, Barroc, Classicisme, Romanticisme, popular espanyo-
la i del món i contemporània. En aquest repertori no hi manquen programes per a 
misses, casaments i tot tipus d’esdeveniments. 

La Coral de Binèfar forma part de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC). 

 
 
 



Les Caramelles de Cervera donen la benvinguda a la primavera, un 
any més 

Cervera va gaudir el Diumenge de Pasqua, dia 1 d’abril –i acompanyats 
d’una climatologia excel·lent–, d’una nova edició de les seves tradicionals 
Caramelles, els arrelats cants corals de caire popular que celebren 
l’arribada de la primavera.La jornada es va iniciar a les deu del matí amb 

l’esmorzar dels cantaires a 
la plaça de Santa Anna, al 
qual va seguir el tradi-
cional recorregut, amb la 
carreta engalanada, pels 
carrers més cèntrics de la 
ciutat, i va finalitzar al mig-
dia a la plaça Major amb el 
cant del programa de can-
çons i el sorteig popular de 
mones i altres regals. 

Des de la Coral Infantil 
Nova Cervera, com a 
entitat organitzadora de 
les actuals Caramelles de 
Cervera, voldríem mani-
festar a través d’aquestes 

ratlles el nostre agraïment a totes les persones, establiments comercials i entitats que 
de nou ens van donar suport. 

Els agraïments han de començar pels cantaires... El cant és l’essència de les 
Caramelles! A tots els cantaires de la Coral Infantil, així com a les mares, pares, 
familiars i amics seus que vau venir a assajar-les i cantar-les, i evidentment als 
membres i amics de la 
Coral Ginesta i la Coral 
Lacetània, que també ens 
hi vau acompanyar.  

Volem destacar de forma 
molt especial l’actuació 
dels Grallers dels Gegan-
ters de Cervera, que ens 
van obsequiar al llarg del 
matí amb un reguitzell de 
temes populars magnífica-
ment interpretats. Infinites 
gràcies de nou per la 
vostra col·laboració! 

Per altra part, també hem de donar les gràcies als amics i amigues de la Coral Infantil 
que ens vau ajudar amb l'acompanyament d'algun instrument per a acabar d'arrodonir 
les cançons, i també als que ens vau ajudar en el muntatge de la carreta, el disseny del 
cartell i la impressió del llibret de cançons, en l’enlairament de les ballestes, en la tasca 
de portar les guardioles i posar adhesius, els que vau fer fotografies... Un munt de gent! 
Mil gràcies a tots i a totes! 



Agraïment a part me-
reixen els nostres pa-
trocinadors. En primer 
lloc, les cinc pastisse-
ries i obradors de la 
ciutat per haver-nos 
obsequiat amb les se-
ves magnífiques mo-
nes de Pasqua per tal 
que poguéssim sorte-
jar-les; i també els es-
tabliments comercials 
que de nou han col·la-
borat amb els seus 
regals, i que enguany 

han estat BonÀrea Cervera, Joguines Anna Maria, Supermercat Albareda, Super-
mercat Esclat i Ferreteria Cervera.  

Els números (amb el seu corresponent color de tira) premiats en el sorteig de les 
mones són els següents: Pastisseria Agustí: 7690 groc; Pastisseria Colom: 2906 groc; 
Obrador KOK: 1776 rosa; Pastisseria Puig: 9442 blau; Pastisseria Sangrà: 9177 blau. 

Per acabar, i tot esperant no haver-nos 
descuidat de ningú, ens queda fer esment 
del suport i la col·laboració rebuts de la 
Paeria de Cervera, la Policia local i la parrò-
quia de Santa Maria, així com dels mitjans 
de comunicació i del públic present, que any 
rere any es manté fidel a aquesta cita 
musical tan estimada i tan nostra.  

Les Caramelles de Cervera 2018 han estat 
possibles gràcies a tots i a totes vosaltres! 

Que per molts anys puguem gaudir-ne al 
vostre costat! 



La Coral Infantil Nova Cervera, a la gala solidària Implica’t 

Durant la tarda del dissabte 7 d’abril, els grups de Petits i Mitjans de la 
Coral Infantil Nova Cervera van tenir la sort de participar activament en la 
gala solidària Implica’t, celebrada al teatre del Casal de Cervera. 

Aquest certamen, organitzat pel conjunt d’entitats socials de la Segarra i 
nascut l’any 2015, té per objectiu aconseguir fons per a realitzar accions socials i 
inclusives a la comarca i, a la vegada, donar a conèixer aquestes institucions a la 
població.  

Així, la gala Implica’t s’ha convertit en un esdeveniment cultural i festiu en què al llarg 
de dues hores tenen lloc tot tipus d’espectacles artístics, que en aquesta tercera edició 
han estat a càrrec, a més de la Coral Infantil Nova Cervera, de les entitats Emaús 
Rural, l’Escola de Teatre La Caserna, Càritas, l’Associació de Salut Mental Ondara Sió, 
la Fundació Casa Dalmases, la Creu Roja, el CAP de Cervera i la Fundació Espígol. 
També hi va col·laborar en Marc Márquez mitjançant la donació d’una samarreta que 
es va sortejar entre tots els assistents. 

La Coral Infantil, en la seva actuació, va interpretar algunes peces del repertori que ha 
treballat recentment i que combinava cançons de Brahms (en adaptacions de la reco-
neguda pedagoga Maria Martorell) amb altres de catalanes i alguna d’arreu del món, 
per tal de mostrar la diversitat dins del cant coral infantil, que també és una important 
eina de cohesió social. 

Per a la nostra associació ha estat un goig poder compartir escenari amb tots aquests 
col·lectius i col·laborar amb algunes de les entitats del nostre entorn més immediat que 
treballen sense descans per aconseguir entre tots i totes un món socialment millor. 
Gràcies a totes les persones que cada dia ho fan possible i que en aquesta ocasió ens 
han permès de participar-hi al seu costat. Ha estat un plaer! 

Coral Infantil Nova Cervera 

 

 

 
 
 
 



DEMARCACIÓ DEL VALLÈS  

La Camerata Sant Cugat, la Coral Polifònica de Tremp i l’Escola Coral 
Casp, de Barcelona, estrenen la cantata Davallament.  

El mes de desembre passat es va estrenar al Centre Cultural La Lira, de 
Tremp, i al Teatre Auditori Sant Cugat, amb èxit de públic i crítica, la can-
tata de Nadal Davallament, de Ferran Cruixent i Àlex Susanna (13a edi-
ció). 

Davallament és una cantata de 
Nadal diferent i atrevida on 
s'uneixen Eros i Tànatos, amor i 
mort, aprofundint en el significat 
del Nadal –un temps de con-
tradiccions. És una obra per a cor 
mixt, cor infantil, narrador i or-
questra d'un sol moviment inspi-
rada en el poema homònim d'Àlex 
Susanna, que va actuar com a 
narrador en els dos concerts, ba-
sat en l'obra Davallament de la 

creu de l'església de Santa Maria d'Erill la Vall, un grup escultòric del segle XII format 
per set talles de fusta originàries d’aquest petit poble dels Pirineus, sobre l'episodi de la 
Passió de Jesús posterior a la seva crucifixió i mort. Per tant, es tracta d'una obra 
concebuda com una integració o un diàleg entre l'escultura, la poesia i la música.  

Encara que la temàtica és pròpia de Setma-
na Santa, la composició musical de Ferran 
Cruixent ha estat concebuda expressament 
per a l’Advent, amb la intenció explícita 
d'unificar la Nativitat i la Passió, i qüestio-
nant així la necessitat de celebrar el naixe-
ment d'algú a qui finalment s'acabarà con-
demnant i crucificant. Per expressar aques-
ta fosca premonició de Nadal, se senten 
paisatges i colors orquestrals habituals del 
llenguatge musical de Ferran Cruixent, 
estructurats en fragments que recorden una 
missa litúrgica. S'inicia amb tons que dava-
llen lentament (Kyrie supplicante) i poste-
riorment sonen reminiscències de cants 
gregorians, harmonies hieràtiques, estruc-
tures minimalistes perpètues i isorítmiques 
inspirades en aquest període romànic, 
llargues seqüències en compàs 3/4 fent 
honor a la Santíssima Trinitat, visions 
d'esperança, il·lusions, escenes d'esperits 
que ens xiuxiuegen textos en llatí des del 
més-enllà (com si les escultures prediguessin el seu propi destí), escenes de 
penitència, de resurrecció (citant l'estil contrapuntístic del Renaixement com a 
esperança), o la purificació mística final que conforma pausadament un acord de do 
major que representa la lenta i dolorosa construcció de la humanitat, referint-se a la 



darrera estrofa, tan pròpia dels nostres dies: "Què hauríem pogut fer nosaltres per 
evitar-li aquest dolor?". 

En aquest darrer passatge 
s'utilitza la tècnica musical del 
cybersinging (cibercant), de-
senvolupada per Ferran 
Cruixent el 2010 en l'obra sim-
fònica Cyborg (encàrrec de la 
Staatskapelle Weimar), en què 
els músics reprodueixen sons 
des dels telèfons mòbils propis 
mentre continuen tocant els 
seus instruments. En aquest 
cas se senten sons de campa-
nes d'Advent enregistrats al 

campanar de la catedral de Munic, ciutat on Cruixent ha viscut deu anys. 

El concert es va completar, a la primera part, amb una tria d'àries i cors del Messiah de 
G. F. Haendel, amb la participació de la mezzosoprano Clara Gifre. A la segona part, 
després de l'estrena de la cantata s'interpretà la tradicional suite nadalenca d'Albert 
Guinovart. 

Col·lecció “Cantata de Nadal”, publicada per l'Editorial Boileau 

La iniciativa de la cantata de Nadal, sorgida de la voluntat d'estimular i difondre l'obra 
de compositors catalans actuals, s'ha concretat fins ara en les estrenes de dotze obres 
que han estat publicades per l'Editorial Boileau dins d'una col·lecció especial de música 
simfònicocoral de Nadal per a doble cor (mixt i infantil) i orquestra: 

1. Fes-te el pessebre, de Lluís Vila, sobre 
poemes de Gabriel Genescà (2005); 

2. Cant de Nadal, de Xavier Benguerel, sobre 
un poema de Pere Quart (2006); 

3. Betlem, de Joan Josep Gutiérrez, sobre un 
poema de Juan Gutiérrez Gili (2007); 

4. En el bosque helado, de Xavier Capellas, 
sobre textos d’Isabel Coderque (2008); 

5. Nit de plata, d'Àlex Martínez, sobre poe-
mes de Mercè Blanes (2009); 

6. Pastors a Betlem, de Raimon Romaní, 
sobre poemes de Jacint Verdaguer (2010); 

7. Nadal, de Carles Gumí, sobre un poema de Joan Maragall (2011); 

8. El viatge de la vida, d'Ivan Capillas, sobre poemes de Vicenç Llorca (2012); 

9. Com un mirall, de Manel Gil-Inglada, sobre poemes de Carles Duarte (2013); 

10. Font d’aigua viva, d'Albert Guinovart, sobre poemes de Jordi Pàmias (2014); 

11. Prec eixut de Nadal, de Jaume Torrent, sobre poemes de Narcís Comadira (2015); 

12. Molsa, suro, paper de plata, de Marc Timón, sobre poemes de Francesc Parcerisas 
(2016), i 

13. Davallament, de Ferran Cruixent, sobre un poema d'Àlex Susanna (2017). 



3.  NOTÍCIES D’INTERÈS PER AL MÓN CORAL 

Necrològica. Alain Langrée  

Nascut a Thouars (Deux-Sèvres) an Poitou el 1927 i mort 
el 7 d’abril del 2017, a 91 anys, Alain Langrée va passar la 
seva infantesa a Niort. Durant la 2a Guerra Mundial subs-
titueix el professor d’harmònium de la universitat, junta-
ment amb un jove refugiat de Le Havre, Philippe Hart-
mann, que es convertirà posteriorment en un famós crea-
dor d’orgues. 

Desmunta i munta diferents orgues, entre ells el de Notre-
Dame, amb els quals també interpreta. Paule Piédelièvre, 
després d’escoltar-lo improvisar, el fa matricular a l’École 
César Franck. Al mateix temps, toca l’orgue de l’església 
del Sagrat Cor de Saint-Ouen i dirigeix una orquestra de 
music-hall. 

Després de un greu accident, immobilitzat durant temps, 
canvia la seva orientació: es dedica a l’escriptura i a la història de la música. Al 
Conservatori de Ginebra va perfeccionar els seus escrits musicals amb Charles Chaix, 
així com el piano. De retorn a París, va reprendre els estudis a l’École César Franck 
escrivint partitures, sobretot vocals, amb René Alix, i estudiant composició amb Francis 
Chapelet. 

Ensenyà música en escoles del departament del Sena, alhora que que estudiava 
pedagogia, acompanyament, direcció i literatura amb Suzanne Sohet, entre altres, i 
harmonia amb Henri Challan. Després d’aconseguir el certificat d’aptitud per a l’edu-
cació musical, Langrée en fou nomenat professor a Ais de Provença.El 1958, Langrée 
passa a Alsàcia i és nomenat  membre i alumne de l’Albert Schweitzer High School en 
Mulhouse, on és rebut per Joseph Mona, de Riedisheim, professor d’educació musical i 



crític musical a Mulhouse, i per Philippe Hartmann, d’Ebersmunster, que el presentà a 
Michel Chapuis. Aquí és on es familiaritza amb els himnes alemanys. Va cada setmana 
a Estrasburg per treballar l’orgue amb M. Chapuis. Els seus estudis al Conservatori de 
Música d’Estrasburg foren distingits amb un primer premi d’orgue ex aequo, compartit 
amb R. Pfrimmer, organista de l’església de Santa Magdalena, que més tard es conver-
tiria en mestre de la catedral. 

A Mulhouse, Langrée dirigeix 
el cor À Coeur Joie durant 
dotze anys. Fa concerts a 
Iugoslàvia, el Canadà..., fa 
harmonitzacions, passanties 
a Vaison-la-Romaine, Lille, 
Dinard, Montpeller..., i parti-
cipa com a membre del jurat 
en concursos de composició 
coral a Tours i Lió. Fou fina-
lista en el Concurs Interna-
cional d’Improvisació a Lió. 

Al Col·legi de Zillisheim, i a 
petició del pare G. Grasser, 
professor d’educació musical, 
Langrée col·labora en la for-
mació d’organistes joves, 
ensenyant acompanyament, 
cor, cant gregorià i cant rít-
mic. Dirigeix molts cursos de 
pedagogia musical, escriu 
articles per a la revista Cae-
cilia, en la secció "Tècnica i 
pedagogia". També és mem-
bre de la Comissió Musical de l’Union Sainte Cécile de la diòcesi d’Estrasburg (USC) i 
fa classes d’orgue a l’Escola d’Orgue Diocesà (EOD). 

Va treballar d’ajudant de direcció en el Festival d’Ais de Provença i en el Festival de 
Bayreuth. Fou preparador vocal i assistent a l’Òpera Nacional de Lió de 1983 a 1986. 
De 1989 a 1992 fou director assistent de l'Orquestra de París; director musical de 
l’Orquestra de Picardia (1993-1998), de l’Òpera Nacional de Lió (1998-2000), 
Glyndebourne Touring Opera (1998-2003) i de l’Orquestra Filharmònica de Lieja (2001-
2006). El juny del 2011 fou nomenat director titular de la Camerata Salzburg. 

Langrée va fer la seva primera aparició als Estats Units el 1991, a  l’Spoleto Festival 
USA. El desembre del 2002 fou nomenat director musical del Festival Mostly Mozart 
(Lincoln Center, Nova York ), amb contracte ampliat fins al 2020. Primer com a convi-
dat, però ja a partir de la temporada 2013-2014, l’Orquestra Simfònica de Cincinnati el 
contractà com a director musical titular, també amb contracte fins al 2022.  

Pel que fa a la influència del seu mestratge en el cant coral nostre, gaudim, entre altres, 
de les conegudes harmonitzacions corals de “La reina del placer” (FCEC n. 172), 
“Moon River” (de H. Mancini), “La filadora” (FCEC n. 146), “La Valentina” (FCEC n. 84), 
“Moulin Rouge” (de Georges Auric), “Fum, fum, fum” (tradicional catalana) i d’altres. 

(Textos i fotos extrets de Musicanet i Wiquipèdia.)  
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Necrològica. Francesc Bonastre i Bertran 

Francesc Bonastre i Bertran (Montblanc, 1944 – 
Barcelona, 20-09-2017) fou un musicòleg i com-
positor català, autor d’una cinquantena d’obres i 
d’unes cent cinquanta publicacions científiques 
sobre musicologia.  

Estudià piano, orgue i harmonia amb Francesc 
Tàpies. Des del 1962 cursà estudis de Filologia 
Romànica a la Universitat de Barcelona. S'inicià 
en la música sota el guiatge d'Higini Anglès 
i Josep Maria Llorens. Entre 1969 i 1972 assolí 
una beca per a treballar amb Miquel Querol a l'Instituto Español de Musicolo-
gía  del CSIC. La seva tesi doctoral, Estudios sobre la verbeta, dirigida per Martí de 
Riquer, va merèixer el Premio Nacional de Musicología el 1976.  

La seva tasca com a musicòleg se 
centra principalment en els estudis 
sobre el barroc musical hispànic, pioner 
en l'àmbit català, amb aportacions deci-
sives per a la recuperació de la música 
de compositors com Josep Carcoler, 
Antonio Rodríguez de Hita, Antoni So-
ler, Lluís Vicenç Gargallo i Francesc 
Soler, entre altres.  

Són també importants els seus treballs 
sobre organologia i sobre compositors 
catalans, com Felip Pedrell, Eduard 
Toldrà i Xavier Montsalvatge. Va ser 
professor de la Universitat de Barce-
lona, on també va dirigir la Schola 
Cantorum Universitaria Barcinonensis 
entre els anys 1967 i 1972, i de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

de la qual fou catedràtic des de 1986. També fou director de l'Institut de Documentació i 
d'Investigació Musicològiques Josep Ricart i Matas, de la UAB, des de l'any 1979, i 
acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.  

En algunes de la cinquantena de composicions seves s'observa l’adscripció estilística a 
l'escola postimpressionista francesa, al Grup dels Sis i a les aportacions rítmiques 
d'Igor Stravinsky.  

L'any 1970 es va doctorar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, i des 
del 1986 era catedràtic de Musicologia de la UAB. Francesc Bonastre va centrar la 
seva recerca, com es deia més amunt, en el barroc català i en les formes monòdiques 
de l'edat mitjana, però també en la figura de Felip Pedrell.  

L'any 1974 va ser el primer secretari de la Societat Catalana de Musicologia, filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans.  

(Extret de la Viquipèdia) 
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Necrològica. Directora Gemma Andreu i Bofill  

El dia 1 de novembre ens va deixar. Nascuda a l’Hospitalet de 
Llobregat, va fer estudis de piano al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona, on obtingué el títol de professora d’ins-
trument. Va tenir com a professora de piano Paula Torróntegui; de 
música de cambra, Antoni Besses i Bonet, i de conjunt coral, Enric 
Ribó. 

Va fer estudis de cant amb Maria 
Blasco, Margarida Lladó i Marta Cordomí; de direcció coral 
amb Manuel Cabero, Josep Prats, Ramon Vilar, Josep 
Vila, Elisenda Carrasco, Mireia  Barrera i Luc Guilloré, i de 
pedagogia musical amb Àngels Arnaus. 

Es dedicà al món de l’educació, ostentant les titulacions de 
diplomada en Magisteri i en Pedagogia musical Willems i 
Dalcroze. 

Va treballar des dels inicis en la direcció de corals infantils 
i juvenils. Actualment ocupava la plaça de mestra d’educa-

ció musical per oposició a l’Escola del Mar de Barcelona. 

Acompanyà, com a pianista, nombrosos grups corals i solistes. 

Actualment era membre del Cor de Cambra 
Fòrum Vocal, i com a tal va cantar arreu de 
Catalunya i a part de l’Estat espanyol. Cal des-
tacar, entre altres, la seva participació en 
l’espectacle del Teatre Lliure (temporada 
2007) El Dúo de la Africana, de Xavier Albertí i 
Lluïsa Cunillé (Premi Butaca 2007 al millor 
musical). En la temporada 2009 va actuar al 
Teatre María Guerrero de Madrid, a Sevilla, a 
Granada i al Festival Internacional de Buenos 
Aires FIBA, a l’Argentina. 

Va ser cantaire de la Coral Heura, cor mixt fins 
a l’any 2016, moment que passà a ser cor femení, i en fou directora des de l’any 2002. 

La Gemma queda en el nostre record. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dol del món coral català per la mort del mestre Lluís Virgili 

El 28 de desembre del 2017 va morir a Lleida Lluís Virgili i Farrà, als 92 anys. El món 
coral li ha d’agrair profundament el seu impuls a la consolidació del cant coral a Cata-
lunya i la seva dedicació a la formació de directors i cantaires. Descansi en pau. 

Lluís Virgili, director coral i pedagog, era fill del músic Antoni Virgili i de Lluïsa Farrà, i 
va néixer el 16 de juliol de 1925 a Manresa. El 1931, la seva família s'establí a Lleida, 
on el seu pare va ser nomenat director de l’Orfeó Lleidatà; dissortadament, però, va 
morir durant la Guerra Civil, i aquest fet va significar la paralització de les activitats de 
l’entitat. Del 1934 al 1936 estudià a l'Escolania de Montserrat, on va aprofundir en la 
seva formació musical.  

Des de ben petit, i acompanyant el seu pare, va conèixer el cant gregorià, que per a ell 
sempre ha tingut una gran importància. 

Més endavant, a principis dels anys cinquanta, un grup d'antics cantaires va contactar 
amb ell i li va proposar la direcció de l'Orfeó, en aquells moments inactiu; Lluís Virgili la 
va acceptar, succeint al seu pare. Va renovar profundament el cor, iniciant d'aquesta 
manera un llarg camí de servei a la música i a Catalunya entre els anys 1953 i 1991, i 
creà una veritable escola de la pedagogia de la direcció i del cant coral.  

Sota el seu mestratge, l'Orfeó Lleidatà es va endinsar en repertoris molt diversos, des 
de la polifonia clàssica fins als espirituals negres, amb una especial dedicació a la 
música tradicional catalana i d'autor català. Cal destacar que va ser qui va introduir les 
cançons espirituals negres al nostre país, gràcies al compositor W. L. Dawson, director 
afroamericà d'Alabama que el 1956 va arribar a Lleida per iniciar els cantaires de 
l'Orfeó en aquests ritmes. A canvi, Lluís Virgili el va instruir sobre la polifonia religiosa 
d'aquí. En aquests cants propis del poble negre esclavitzat es reflectia l'anhel de 
llibertat que en aquells moments el poble català compartia a causa de l'opressió de la 
dictadura franquista. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escolania_de_Montserrat


Des del 1964 va organitzar els Cursos Internacionals de Música i Direcció –connectant 
amb el moviment francès À Coeur Joie– i els Cursos Nacionals, celebrats cada any per 
Nadal.  

Aquests cursos internacionals d’estiu, sota el mestratge de César Geoffray, Marcel 
Corneloup, Oriol Martorell, Helmut Lips i el mateix Lluís Virgili, entre altres, van ser, 
durant més de trenta anys, l'escola de molts directors catalans de coral, molts d'ells 
encara en actiu, que van abastar camps tan diversos com ara la pedagogia musical i 
direcció coral, tècnica vocal, expressió corporal, conjunt instrumental i orquestra, i 
iniciació a la direcció d'orquestra per a directors de cor. 

Seguidor del sistema pedagògic de Jaques Dalcroze, també havia dirigit el Cor La 
Violeta, i una de les destacables tasques que va realitzar va ser la d’estimular la creació 
de corals a tots els pobles, raó per la qual era tan important tenir directors formats. Va 
impulsar la celebració de les primeres colònies musicals, que van tenir lloc a 
Ulldemolins i que després, l’any 1968, i gràcies a la implicació del matrimoni Plana-
Franch, de la junta de l’Orfeó Lleidatà, van convertir-se en les Cantarelles d’estiu, 
celebrades a Tírvia, activitat que es va desenvolupar durant molts anys. 

Sota la seva direcció es van enregistrar el Requiem, de Fauré, amb l’Orquestra de la 
Radiotelevisió Francesa; el Magníficat, de J. S. Bach; diversos singles amb cants 
espirituals negres, cançons patriòtiques i cants de les terres de Lleida. 

Paral·lelament, i juntament amb Josep Aran, Virgili va recórrer nombroses poblacions 
lleidatanes en les quals va començar a organitzar de nou moltes corals que havien 
desaparegut, iniciativa que va suposar el naixement del Centre de Promoció Coral de 
les Terres de Lleida. Aquest contacte amb la realitat del país va fer adonar a Virgili de 
la manca de persones preparades per a assumir els reptes de la recuperació musical 
de casa nostra. 

A nivell professional, va treballar com a linotipista mecànic al diari La Mañana, de 
Lleida. El 1956 marxà a França i va treballar de linotipista a l'Imprimerie Cor-
net,  de Calvados, i al Journal de Saint-Lô, a Saint-Lô. Després se’n va anar a Suïssa i 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%80_Coeur_Joie&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Ma%C3%B1ana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calvados
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%B4


va treballar a La Nouvelle Gazette, de Lausana. Quan tornà a Espanya treballà com a 
director tècnic de Pechiney Progils-Insecticides Còndor, fins que el 1963 instal·là un 
gabinet d'edicions científiques i en llengües estrangeres. 

Va ser membre del Consell del Secretariat d’Orfeons de Catalunya (SOC) fins al 1982 i 
col·laborador de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), membre de la Fede-
ració Europea de Joves Corals (Europa Cantat) i membre instructor de cant gregorià 
per a l'Académie Sainte Cécile, d'Estrasburg. 

Una altra de les seves característiques va 
ser la seva profunda catalanitat i la 
defensa de la nostra cultura i la nostra 
terra. Va ser fundador de l’Associació 
Canta i Estima, paraules que resumeixen 
la seva trajectòria. 

En les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 1980 fou escollit diputat per 
la demarcació de Lleida formant part de 
la coalició Convergència i Unió. De 1980 
a 1984 fou membre de la Comissió 
Consultiva del Servei de Música de la 
Generalitat de Catalunya. 

Reconeixements. L’any 1984 va rebre la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya; l’any 1998, el Premi d’Actua-

ció Cívica de la Fundació Lluís Carulla, i el 2008, la Medalla al Mèrit Cívic de 
l’Ajuntament de Lleida. El mes de novembre del 2016, la ciutat de Lleida li va retre un 
homenatge per la seva trajectòria instal·lant un bust seu a la Biblioteca-Fonoteca de 
l’Auditori Municipal Enric Granados, una còpia del qual li va ser regalada en l’home-
natge popular que se li va fer l’any 1993 en agraïment a la seva dedicació com a 
director de l’Orfeó Lleidatà. 

(Extret de diferents fonts i articles) 
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Cantem Àfrica 

Cantem Àfrica és un projecte coral multicultural i solidari 
que impulsen dues entitats implicades en projectes de 
cooperació a l’Àfrica i de sensibilització i foment de la 
interculturalitat a Catalunya: la Fundació Main i l’Associa-
ció Afrocatalana d’Acció Solidària, juntament amb Jordi 
Lluch, músic i director de formacions corals diverses. 

Aquest projecte fusiona el cant i l’Àfrica amb una proposta 
coral molt innovadora: deu cançons tradicionals africanes 
harmonitzades amb l’objectiu de generar una dinàmica 
grupal participativa que permeti, a través del cant, amarar-
se de la riquesa de la tradició musical oral africana, i 
d’aprofitar l’impacte de la bellesa d'interpretar-les coral-
ment per a promoure un sentiment de solidaritat davant 
situacions de greuge que viuen infants d’arreu del món. 

Les cançons –cinc de l’àrea del Senegal i Gàmbia (ètnies mandinga i wòlof) i cinc més 
de Moçambic (ètnies xangana i ronga)– conviden a fer un viatge per l'Àfrica a través de 
cants rituals que van des del goig de la benvinguda, l'alegria del naixement, la cura i el 
bressoleig dels infants, l'exaltació de les arrels i els orígens, la reivindicació, l'agraïment 
a la divinitat i la inevitabilitat de la mort.  

Aquestes peces han estat arranjades per compositors catalans reconeguts, com Albert 
Guinovart, Xavier Sans, Francesc d’Assís Pagès, Xavier Pastrana, Baltasar Bibiloni i 
Jordi Domènech, que n’han fet una doble versió: una per a quatre veus i una altra per a 
una/dues veus amb acompanyament de piano, i amb la premissa que fossin assequi-
bles quant a dificultat d’interpretació.Els llibrets inclouen les lletres de les cançons en 
anglès i en català, una explicació sobre el seu significat i el context en què es canten en 
els seus àmbits tradicionals, unes indicacions fonètiques i, en el cas del cançoner per a 
una/dues veus amb acompanyament de piano, un conte de l’escriptor Josep Lluís 



Badal, Marama o la flor de l’esperança, que permet muntar l’espectacle en format de 
cantata. 

Al web www.cantemafrica.com trobareu també unes orientacions didacticomusicals per 
a la preparació de cada peça, àudios de l'acompanyament de piano, àudios de les 
melodies i segones veus i un munt d'activitats que permeten conèixer el continent africà 
i la realitat dels nens i nenes que hi viuen.             

Se n’ha fet ja algun espectacle, tant amb cors infantils com amb cors d’adults, 
acompanyats de piano i músics africans amb kora, veu, dansa i percussió, i una posada 
en escena amb vídeos i fotografies que posem a la vostra disposició. 

Trobareu més informació del projecte al web www.cantemafrica.com. Per a contactar 
amb nosaltres i sol·licitar exemplars dels cançoners: cantemafrica@gmail.com. 

 

http://www.cantemafrica.com/
http://www.cantemafrica.com/
mailto:cantemafrica@gmail.com


4.  INFORMACIONS DE LA FCEC 

53a edició del Festival Internacional de Cant Coral. Barcelona 2018 

Els tallers d’enguany tindran lloc a la tarda, de 16 
a 19 h., els dies 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol, al Seminari 
Salesià Martí Codolar de Barcelona.  

El concert de cloenda dels tallers es realitzarà al 
Palau de la Música Catalana, el dia 7 de juliol a la 
nit.  

Els cors participants oferiran un concert a 
l’Església de “Santa Maria del Pi” durant els dies 
del Festival, així com alguns concerts en diferents 
poblacions properes a Barcelona. 

Taller A: 

Director: Jordi Casas (Catalunya)  

Música Catalana, amb obres d’Eduard Toldrà i Alejandro Yagüe, per a veus blanques. 

Taller B: 

Director: Cristian Grases (USA-Veneçuela) 

Música i Moviment. 

Condicions de participació: 

Us podeu inscriure com a cantaire individual o com a cor; en aquest últim cas, també 
podeu realitzar concerts dins del marc del festival. 

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

Les butlletes d’inscripció hauran d’anar signades pel director i segellades per l’entitat a 
la qual pertanyi cada cantaire. 

L’organització es reserva el dret de denegar la inscripció si considera que el nivell de 
qualitat del cantaire no és suficient. També es reserva el dret de canviar un cantaire de 
taller si considera que el seu nivell no és suficient per al taller demanat. 

Les inscripcions hauran de ser individuals: una butlleta per cantaire (es poden fer 
fotocòpies), excepte que s’inscrigui tota la coral. 

Es controlarà rigorosament l’assistència a tots els assaigs, i si no es justifica una 
assistència mínima del 80% no es podrà participar en el concert de cloenda. 

En aquest enllaç podreu veure un resum de les passades edicions del festival: 

Edició 2016: http://www.fcec.cat/noticies/51FICC/fotosFICC2016.htm 
Edició 2015: https://www.youtube.com/watch?v=Hs_8TAqH86Y&feature=youtu.be 
Edició 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Nsn-NL0pXvY&feature=youtu.be 
Edició 2013: https://www.youtube.com/watch?v=eWYNjFRRW_k&feature=youtu.be 

 

INFORMACIÓ: www.fcec.cat / fcec@fcec.cat / 93.268.06.68 
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FCEC 2018 

Cants comuns 

L’Equip Tècnic de la FCEC proposa cada any unes peces musicals perquè es 
puguin interpretar, com a cant comú, quan es troben diverses corals en un 
concert. 

Per a aquest any 2018 són les següents: 

“Regina caeli”, de Joan Cererols (commemorant l’any Cererols). 

“Àngel de la son”, de Josep Lluís Guzman (segons la revisió de Manuel 
Cabero). 

“La filadora”  (tradicional catalana; harmonització d’Alain Langrée). A quatre veus 
(SATB). Editada per la FCEC amb el núm. 146. 

 

 

Document resum del Simposi Internacional 

Del 22 al 29 de juliol del 2017 es va celebrar a Barcelona l’11è Simposi 
Mundial de Música Coral, organitzat per la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC) juntament amb la Federació Internacional per a la Música 
Coral (IFCM). Tots recordem l’èxit musical i organitzatiu que s’obtingué.  

En aquest document del link hi trobarem un breu resum de les activitats programades i 
realitzades, les corals participants, el nombre d’inscrits, les referències de llibres publi-
cats i altres informacions que faran que recordem l’esdeveniment amb gran orgull i 
satisfacció.  

http://www.fcec.cat/documents/ResumSimposi.pdf 

I també podeu consultar el link dels  àudios que són al youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UClUNHAys1d8VWAIh_KT95qw/playlists 

 

 
 

Píndola de la FOCIR  

La Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reco-
negudes (FOCIR) és avui dia l’única plataforma formada per actors 
de la societat civil catalana que fa diplomàcia pública. Va néixer el 
1995 com a fruit de la concertació de diferents associacions 
culturals catalanes interessades en el foment de la seva presència 
internacional i de la de Catalunya; és a dir,  es va crear veient la 
necessitat d’estudiar la contribució del teixit associatiu català a les relacions exteriors a 
Catalunya i a l’agenda global, i donar-hi suport. 

En formen part organitzacions amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre, sigui 
quina sigui la seva finalitat. La condició és que siguin membres d’una organització de 
caràcter internacional. 

Avui incloem l'enllaç de la píndola de la FCEC que la FOCIR ha publicat, amb les 
paraules de la nostra presidenta Montserrat Cadevall:  https://vimeo.com/264061574 

 

http://www.fcec.cat/documents/ResumSimposi.pdf
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IMPORTANT!!! 

Arxius històrics de les entitats corals 

Des d’aquest Butlletí FCECNotes es demana a tots aquells que 
tinguin (o coneguin on n’hi ha) material fotogràfic i/o altres documents 
històrics d’algun orfeó, societat coral, agrupació coral o coral, des dels anys de la seva 
formació, els posin a disposició de l’entitat corresponent perquè pugui el·laborar i anar 
completant la seva història.  

Considerem que recuperar el fons documental de cada associació coral ajuda a 
conèixer i fer conèixer la vida i activitats de l’entitat, i no perdre un cabdal històric, social 
i cultural. 

 

 

 

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

Edició a disposició de totes les entitats corals federades perquè puguin donar a 
conèixer, a tot el món coral, els esdeveniments més rellevants que han realitzat (con-
certs especials, aniversaris, intercanvis, projectes musicals, reconeixements oficials...) 

Taula de redacció: Montserrat Cadevall, Jaume Gavaldà. 

Correcció lingüística dels textos: Joan Benito Marrugat 

Fotografies: Arxiu de la FCEC, Arxiu de les Demarcacions de la FCEC, Arxiu de Corals, 
Montserrat Cadevall, Lluís García Lluís (‘Fotògraf Coraler’), Jaume Gavaldà,  Enric 
Genescà, cantaires i altres col·laboradors. 
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Associació declarada 
d’Interès Cultural per la Ge-

neralitat de Catalunya,      

des del 1997  
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