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Amics molt apreciáis, 
Es un goig refinat i una joia molt 

plena poder-vos tenir per companys 
de viatge en moments tan singulars 
de la nostra aventura existencial, po
der descloure junts tants paisatges 
coráis com ens esperen enea i enllà 
d'aquesta nova albada, recollir els 
fruits de tots els que ens han precedit 
en la comesa tot agraint-los de cor la 
seva entrega, exigencia i rigor, com
partir amb tots i cadascun i cadascu-
na de vosaltres la tasca apassionant 
de lliurar-nos en eos i ànima, amb la 
nostra energia psicofisica ben activa
da, al servei del Cant Coral de Cata
lunya i, com deia a la pàgina 24 del 
numero 8 de la nostra Revista 
"Aquatreveus", "al servei de l'ideai 
coilectiu de l'universalisme, des de 
la consolidado de la nostra identitat 
histórica, des de les arrels de la nos

tra profunda catalanitat, convencuts ì 
decidits a fer créixer els nostres Cors 
de Catalunya i obrir-nos al món amb 
l'obra ben cuidada, amb les veus afi-
nades i bellsonants". 

Volem fer sentir la nostra energia a 
tots els indrets del país, volem apro-
ximar-nos a tothom i fer el servei que 
sigui més útil, cadascú des del nostre 
èsser, des de la nostra capacitai radi
cai, des de la nostra voluntat de fer 
rendir tots els nostres dons, des de la 
nostra voluntat de créixer i ser mi-
llors. Es molt important que cadascú 
de nosaltres "defineixi la visió", és a 
dir, es faci carree de la seva missió i 
la porti a terme amb il-lusió entrega
da. Que cadascú vetlli i s'ocupi d'aliò 
a què s'hagi compromès. Hem d'estar 
disposats a mirar les coses des de di
versos angles, a canviar maneres de 
fer i maneres de pensar, si és que 

convé. Ens cal una ment 
oberta i flexible i una 
comprensio radical de la 
persona de l'altre. Ens cal 
un diàleg àgil, senzill i 
productiu. "Ens cal unir 
l'esforç i compartir l'an-
hel, sentir l'escalf de la 
companyonia. Ens cal ali-
mentar la força que ens anima amb 
la gracia del cant, amb l'aire de les 
veus". 

Us agraeixo totes les mostres afec-
tuoses que he rebut, per escrit, per 
telèfon o de viva presèneia: em son 
un estimul, "un suport i una embran-
zida, que em fa més consistent, més 
decidit a seguir la recerca del cami 
que duu a la llum". I demostren una 
voluntat ferma de col-laboracio. Gra
cies, doncs, a totes i a tots. 

Josep M. Mas, président. 

El cant de les paraules que ens uneixen 

MIRABLAU. Peu del funicular. Final de l'Avinguda Ti-
bidabo. Falta poc per tocar mitja nit. He vingut a contem
plar la ciutat adormida, amb el mar i el eel formant un tot, 
amb la lluna minvant que s'amaga entre núvols difosos... 
La nit és transparent: El Carmel, el Putxet, el turó de Mon-
teroles, Montjuíc, la Sagrada Familia, la torre Mapfre, 1-
Hotel Arts, la torre de Correus, el banc Atlantic..., l'Avin
guda del Doctor Andreu a la cru'ílla de la Ronda de Dalt, 
"el Asador de Aranda", Santa María de Valldonzella... 

Gairebé no transita ningú. I aquí al Mirablau és pie de 
gent que parla i es confessa sentiments i records, illusions 
i projectes... Parlar, parlar, parlar... I dibuixar-nos els nos-
tres panorames... Barcelona de nit... A fora és pie de cot-
xes aparcats... I els Hums de la Zona Franca i l'Aeroport 
del Prat em transporten la ment a totes les comarques de 
Catalunya i a tots els indrets on tenim Cors federals... 

I pensó en "e/ cant de les paraules que ens uneixen", 
en l'emoció de fer-nos próxims amb els cants, de tracar 
nous camins que ens multipliquin i cuidar els veils camins 
on hem aprés aquesta magia del Cant Coral... 1 pensó en 
tota la riquesa de comunicáis que han arribat per donar vi
da a la nostra Revista "AquatreVeus", aquesta que ens va 
naixent ais dits, ais ulls, ais mots..., al pensament i al cor... 
La Revista n° 9, sí, aquesta amb la portada de colors, que 
el nou Consell de la FCEC ha anat gestant, amb noves re
dactores, nous redactors i redactors de sempre, d'encá del 
9 de mar?, fins a arribar a aquest juny de la collita... Tot el 
Consell estem molt il-lusionats que sigui una eina útil, on 
tothom qui vulgui pugui fer-hi la seva aportado... 

Com que no podem mantenir la tramesa gratuita a tots 
els cantaires, n'enviarem tres exemplars gratuits a cada en-
titat federada; i esperem que la gent l'aprecñ', se l'estimi, ni 

pugui dir la seva i s'hi subscrigui personalment 
des d'aquest mateix número, que reeditarem si 
se'ns dispara la demanda... I si entre tots sabem 
trobar la publicitat necessària per autofinançar-la, 
podrem tornar-nos a plantejar la tramesa-obse-
qui... I, si us feu del Club de subscriptores i subscriptors, 
podreu gaudir de mes avantatges... I en pensem editar dues 
més abans d'acabar l'any, fins a assolir la periodicitat tri
mestral. 

Hi trobareu encartât el Comunicàl-lia de juny a les pagi
nes centrais, on podreu compartir les sensacions de l'actua-
litat més fresca... I també podreu guanyar premis si sou 
deis nou primers d'enviar a la nostra redacció les respostes 
correctes de la pàgina ludica, que hem batejat amb el nom 
de: Entretenicors... 

Entretenir cors... Entretenir ments... Desvetllar la part 
joiosa de la vida, el valor del joc i el divertiment, el valor 
de la tertulia intranscendent que ens fa semblants i ens 
aproxima... I donar-nos les mans en l'empresa comuna... I 
fer-nos més présents en la nostra circumstància... 1 jugar 
amb l'artista que portem a dintre..., ais assaigs i a les actua-
cions... 

La nit ha anat obrint boirines vaporases que ens difumi-
nen la visió de la ciutat... La gent ha anat deixant les taules 
buides..." 5/ mai volieu veure les estrelles en el marc inci
tant d'una nit encantada defum i de boirines, els llums de 
la ciutat pipellejant mentides als vostres peus", pugeu al 
Mirablau i contempleu, en la nit il-luminada, la ciutat: sen-
tireu, en el silenci cairn, "e/ cant de les paraules que ens 
uneixen". 

A4V. 
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Reflexió sobre la 
reunió del dia 2 
d'abril respecte 
de les Jornades 
La Junta directiva de 

la FCEC ha de tenir la 
polì t ica musical i pe
dagògica de potenciar i 
fer-se présent en els ac
tes que les Delegacions 
organitzin. 

Per altra banda, ha de 
tenir cura en organitzar 
algunes activitats sis-
temàtiques i rotatives 
arreu de Catalunya i 
sempre amb la col-labo-

ració de les corresponents delega
cions comarcals. 

Caldria també que les col-labora-
cions d eles delegacions comarcals 
fossin suficientment personificades 
no unicamnet en la persona del cap 
comarcal, sino també dels diferents 
equips que l'integren i que de fet 
treballen. (Aquest esforç que les 
juntes de les Delegacions realitzen 
sensé cap afany de lucre cal que 
d'alguna forma sigui rémunérât per-
què funcioni. L'agraïment i la per-
sonalització és sens dubte una bona 
manera de cobrar que a tothom li 
plau). 

Constanti Sotelo i Paradela 
Barcelona 

Seria bo si 
compartissim 

Benvolguts cantaires: 
Sóc la directora de la Coral Cer-

danya Canta, adherits a la FCEC 
des del curs 94-95, i vull plantejar 
una problemàtica que no sé si pas
sa a tots els directors de coral, però 
si a una bona part. 

Ens trobem que hi ha moites 
partitures de corals publicades, tant 
per la Federació com per éditorials 
com la MF, però moites vegades 
anem a concerts d'altres cors i ens 
trobem amb un repertori descone-
gut per a nosaltres, però que és 
molt atractiu, i possiblement com-
pleixi les necessitats de la nostra 
coral. Llavors ens passa que aque

lla partitura no està publicada per
qué és un arranjament o perqué 
l'han portada d'un altres país, o per 
altres motius. 

El segon pas és com aconseguir 
aquella partitura. Si el director d'a-
quella coral és simpatie i obert a 
tohom, possiblement no li farà res 
donar una còpia d'aquella caneó, 
però normalment no passa aixi. Eis 
directors guarden aqüestes partitu
res com si fossin or, i et donen 
qualsevol excusa perqué no tingui 
la partitura. 

Llavors jo em demano perqué 
reivindiquem que la musica coral 
s'ha d'estendre a tot arreu i donar
la a conèixer, si nosaltres som eis 
primers de no fer-ho?. 

M'agradaria que amb aquesta 
carta es pogués obrir una secció a 
la revista on hi hagués un intercan-
ci de partitures amb eis diferents 
cors, o, si més no, com aconseguir 
partitures atractives, tant musical-
ment com amenes per als nostres 
cors. 

La coral Cerdanya Canta som 
eis primers a obrir-vos les portes 
de la nostra biblioteca coral per si 
algú ha de menester alguna partitu
ra. 

M. Carme Ramon 
Puigcerdà 

La nostra adreca és: 
Coral Cerdanya Canta. 
Pia del Fort, 5 
17520 Puigcerdà 

Amunt eis cors! 

Amie Josep M a: 
AMUNT ELS CORS ! Aquest 

clam ressonarà llargament en el 
cor i en les neurones de molts dels 
qui vàrem ser a Verdú el proppas-
sat dia 9 de mar?. 

Eis qui créiem que la capacitai 
d'emocionar-nos en una assemblea 
era una pura rìccio o una pura ba-
nalitat vàrem quedar del tot con-
vencuts que això encara és possi-
ble i gràcies, sobretot, com tu dius, 
a aquesta veu interior que va posar 
en la teva ànima i en la teva boca 
les paraules més convincents, més 
generöses i més carregades d'emo-

tivitat que no haviem sentit d'un 
temps ençà. 

El bategar dels cors, la brillantor 
de molts ulls i les teves llàgrimes 
generoses i sincères, trigarem força 
temps a oblidar. 

Tant de bo sapiguem aprofitar i 
nodrir-nos d'aquesta gran càrrega 
sensitiva, perquè, al capdavall , 
aquest fou el millor missatge que 
tu ens transmeteres. 

Tenim un deute de gratitud amb 
tu; i, per aixô, et fem arribar a 
mans aquest petit, perô sentit reco-
neixement. 

Estem convençuts que sabras en-
comanar al conjunt del mon coral 
català l'esperit i el dinamisme que 
tant ens faltava. 

Des del fons de les nostres ani
mes sols et podem dir: AMUNT 
ELS CORS ! Gràcies ! 

Joan Botey 
Premià de Mar 

Ajuda sobre el 
repertori de cançons 

catalanes 

Sóc un cantaire d'una Coral po
lifònica i canto, també, en un grup 
d'havaneres. Voldria demanar aju
da sobre el repertori de cançons 
populars catalanes actuals harmo-
nitzades a quatre veus mixtes. I 
que resultin! 

Envieu l'informació a la FCEC. 

Salvador Donato 
Girona 

"Digueu-hi la vostra", com 
el seu nom indica, és una sec
ció oberta a tots els lectors. 
Us pregaríem que les cartes 
no sobrepasessin les 150-200 
paraules. Si son molt llargues 
ens reservem el dret de resu
mir-Íes procurant mantenir-
ne l'esperit i el contingut ba
sic . 
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Assemblea General .2 
i nou Conseil Directiu 

Sess ió matut ina de l 'Assemblea de V e r d u JAUME PARES 

El passat dia 9 de mare, es celebra al Castell de Verdù, i amb 
la Coral Sant Pere Claver com a amfìtriona, l'Assemblea Gene
ral Ordinària de la nostra Federació. 

La sessió començà amb unes pa-
raules de benvinguda de l'alcaldessa 
de Verdú i del president Sr. Lluís 
Gómez, a les quais seguí la lectura 
de l'acta de l'Assemblea Ordinària 
(Canet de Mar, 24 de marc de 1996), 
que s'aprovà per unanimitat. Després 
de l 'aprovació de les diferents 
memories dels actes celebrats al llarg 
del darrer any i també de l'Estat de 
Comptes de la Federació, es féu una 
pausa per dinar. 

A la tarda es constituí la mesa 
electoral i, després d'una exposició 
dels respectius programes per part de 
les dues llistes tancades que es pre-
sentaven, es procedí a la votació. Els 
résultats van ser: 

- candidatura encapçalada pel Sr. 
Lluís Gómez: 35 vots 

- candidatura encapçalada pel Sr. 
Josep M. Mas: 84 vots 

- vots en blanc: 1 vot 
Després de la votació dels candi

dats per a la llista oberta, el nou 
Conseil Directiu quedà constituït. 
(veure quadre adjunt). 

A continuado, el nou President 

passá a l'exposició deis plans d'acció 
futura, que son els que ja préviament 
havien estat anunciats en el progra
ma de la candidatura, i que es resu-
meixen en deu punts: 

1. enfortiment de la vida coral 
col. lectiva 

2. establiment d'una major conne-
xió i participació de les Entitats 

3. potenciació de l'organització 
administrativa, fent-la ágil i dinámi
ca 

4. reafirmado de la catalanitat de 
la Federació 

5. projecció del moviment coral 
vers els mitjans de comunicació 

6. augment de la presencia arreu, a 
nivell nacional i internacional 

7. optimització deis recursos 
económics 

8. implicació de les institucions en 
els projectes 

9. revisió deis Estatuts per a po-
sar-los al dia 

10. defensa de la formado perma-
nent 

Després d'aquesta Assemblea tin
gué lloc a Vic, el 22 de marc, la ses-

• PRESIDENT: 
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• EQUIP ADMINISTRATIU 
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• EQUIP TERRITORIAL 
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ENRIC GENESCÀ 
(Bages-Berguedà) 
DOMÈNEC TUGAS 
(Baix Llobregat) 
JORDI SUBIRÀ (Barcelonés) 
LLUÍS MANDADO 
(Comarques de Girona) 
JOSEP M. GOMIS 
(Comarques Meridionals) 
JOAN BOTEY (Maresme) 
MERCÈ SALVADOR 
(Osona- Ripollès-Cerdanya) 
JOSEP M. GALLART 
(Penedès - Anoia - Garraf) 
JOSEP SANSEGUNDO 
(Terres de Lleida) 
CARLES LLONGUERAS 
(Valles) 

sió constitutiva del nou Consell, sor-
git arran de les eleccions. Els Srs. Jo-
an-Enric Urpinas i Enric Navas hi 
foren escollits respectivament Cap 
de l'Equip Territorial i Cap de l'E-
quip Tecnic. Ambdós, juntament 
amb el President, el Vice-President 
Sr. Jaume Pares, el Secretari General 
i els Srs. Josep M. Castellò i Jordi 
Subirà integren la nova Executiva de 
la Federació (segons l'article 15 deis 
Estatuts). 
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Recordant Joan Costa i Costa 

El proppassat dia 5 de maig, a l'edat de 
83 anys, mori de forma sobtada, a Barce
lona, Joan Costa, secretari segon de l'Or
feo Cátala. Entre 1968 i 1974 pertangué a 
l'Equip Directiu del Secretariat dels Orfe-
ons de Catalunya; i de 1980 a 1982 forma 
part de la Comissió Gestora que havia de 

portar la constitucio de la Federaciô Cata-
lana d'Entitats Corals , al Consei l de la 
quai exercî funcions directives des de l'any 
1985, culminades de 1988 a 1991 corn a vi-
cepresident. La FCEC acompanya el sen
timent de tots qui l'han estimât i el tenen 
present en el record. 

Pels mitjans informatius ens ha 
arribat (encara que un xic tard) que 
el company Joan Costa i Costa ens 
ha deixat. 

Com a ex-directiu de la Societat 
Coral Joventut Terrassenca, fare un 
petit historial de les coses que co-
nec del seu pas pel "Coro Veli". 

Jo vaig entrar a la Societat Coral 
l'any 1958. Ja en els primers anys 
de cantaire vaig sentir a comentar 
les t raduccions d'en Costa, (en 
aquells temps eli ja no cantava a la 
Coral). 

El nostre cor sempre s'havia fet 
notar pels tipus de can^ons que in-
terpretàvem, principalment dels 
grans mùsics alemanys, tradui'des 
la majoria d'una manera acurada 
per en Costa. 

Tot i que pels seus afers no can
tava al "Coro Veli", sempre el lin
gue en gran estima; i, si podia, ens 
venia a escoltar a les actuacions de 
la placa del Rei de Barcelona. 

Fou mediador del disc de la An
tologia Històrica de la Mùsica Ca
talana, amb obres del mestre Cla
ve, que fou gravat els anys 1969-
70. 

Aquesta gravació encara s'escol-
ta per les emissores de Ràdio i Te-
levisió i al seu temps va servir de 
fons musical en una seqiiència de 
la pelh'cula "La Ciutat Cremada". 

Sempre es va moure en el món 
de la mùsica coral, i ocupant cà-
rrecs de responsabilitat. 

Fou un gran patriota i defensor 
de la nostra llengua. 

Descansi en pau. 

Joan Casas i Duran 

Escriure una semblança amb 
mots reeixits d'en Joan Costa i 
Costa, i feta per un music que co-

neix molt millor les solfes que les 
Hêtres, no résulta gens fàcil. Ben 
segur que si fos a l'inrevés, en Jo
an, amb els seus coneixements i la 
seva convivència amb la Societat 
Coral Joventut Terrassenca, plena 
de poètes, mùsics, excursionistes i, 
sobretot, linguistes, ho faria ben 

J o a n Cos ta i Cos ta 

fácil. Juntament amb la seva esti
mada Neus, assoliren el cim dels 
seus tres grans amors: la pàtria, la 
muntanya i la mùsica coral. Can
taire, primer de l'antic "Coro veli", 
enllacant amb la Coral de Ràdio 
Terrassa, on fou molt de temps l'a
nima de l'entitat i de diverses co
ráis a Barcelona, mantenía una 
presencia activa en nombrases en-
titats i moviments catalans (revista 
deis Orfeons de Catalunya, SOC, 
FCEC, Omnium Cultural, Orfeo 
Cátala i també en entitats muntan-
yenques com el Centre Excursio
nista de Catalunya, on participa en 
la seva coral) sempre impulsor i 
suport de reraguarda en manifesta-
cions com festivals coráis, flama 
de la llengua, aplecs, etc. 

Gran coneixedor de les llengües 
catalana, i alemanya i amb els seus 

anys de práctica de la música co
ral, traduí, adapta i va posar text a 
moites cançons de diversa pro
cedencia, amb una destresa difícil 
de superar. Gairebé totes les coral 
catalanes, i moites de forànies, han 
utilitzat versions amb frases sorti-
des de la seva ploma. 

Vull fer meves les paraules apa-
regudes el passât 24 de maig al 
Diari de Terrassa, escrites pel bon 
amie Antoni Fabré i Torres que 
diuen: "Els qui el vàrem conéixer 
una mica, mai no oblidarem per la 
seva calidesa i la seva saviesa hu
mana, que ens esperonava a fer 
coses i a treballar per la música 
del nostre país". 

Com molts catalans que l'han 
precedit sera un més dels que ens 
adonem que hi eren quan ja no hi 
són, pel gran buit que produeix la 
seva absèneia; mes, la seva em-
premta restarà, dissortadament, 
gairebé anònima, quan cantem 
amb les seves paraules moites 
cançons arreu de Catalunya. 

Agraïment, record, sentiment i, 
sobretot, esperança queden reflec-
tits amb el text adaptât de l'ale-
many de la darrera traducció que 
en Joan va fer de l'obra Stabat Ma
ter de Schubert i que, preludiades 
amb les paraules d 'una de les 
cançons que vàrem cantar en l'acte 
del seu traspàs "el nostre amén que 
porta el vent", finien quan deies: 

Aleshores, quan la vida 
se'ns separi, al teu Règne 
reveurem tots els germans. 
Llavors, quan la vida 
siguí neta pel Judici 
reveurem tots els germans. 

Amén. 

Josep M. Castellò 
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Primer aniversari de la mort d'Enric Ribo > 

E En compl i r - s e el p r i m e r an iversar i de la natge a la seva figura, amb el desig de 
mort del mestre Enrié Ribo i Sugrañes, l'Asso- fer-lo present en la memoria de tots els 
ciació Musical de Mestres Directors va organit- qui el van conè ixer i t a m b é de tots 
zar, els passats dies 29 i 30 de maig, un home- aquells que coneixen la seva música. 

En complir-se el primer aniversa
ri de la mort del mestre Enric Ribo i 
Sugrañes, l'Associació Musical de 
Mestres Directors va organitzar, els 
passats dies 29 i 30 de maig, un ho-
menatge a la seva figura, amb el de
sig de fer-lo present en la memoria 
de tots els qui el van conèixer i tam
bé de tots aquells que coneixen la 
seva música. 

Els actes començaren el dijous 
29, amb la celebració d'una missa a 
la seva memoria, a l'església de Sant 
Felip Neri de Barcelona. S'interpre-
taren la "MISSA BREU" i "LA 
CALMA DEL MAR", ambdues 
amb música del mestre Ribo. La 
primera, dirigida per Cecilia Velaz
quez, conta amb l'acompanyament a 
l'orgue de Joan Casais. La segona 
fou dirigida per Manuel Vilasaló. 

L'endemà, el divendres 30, els ac
tes es centraren en la celebració d'un 
concert, a la mateixa església de 
Sant Felip Neri. Hi intervingueren 
membres de diferents Entitats corals 
infantils i adultes, que per a l'ocasió 
s'uniren en una sola veu sota la con-
ducció de diferents directors. 

Així, les corals infantils interpre
taren les peces "A, E, I, O, U" , 
canco tradicional alemanya, sota la 
direcció de Maria Flores, i la 
"CANÇO DE BEURE", tradicional 
catalana, sota la direcció d'Elisenda 
Torner. 

Al seu torn, les corals mixtes for-
mades per adults pertanyents a les 
Entitats participants en els actes, in
terpretaren "EL CEL GRIS", tradi
cional flamenca, sota la direcció de 
Josep Caballé, "EL NARCÍS", amb 
lletra de Joan Amand, sota la direc
ció de Maria Calzada, "AL.LE-
LUIA", amb direcció de Cecilia Ve
lazquez, "EL N01 DE LA MARE", 
tradicional catalana, sota la direcció 
de Xavier Vilajosana, i finalment 
"LA CALMA DE LA MAR", canco 
tradicional del Maresme, dirigits en 

aquesta ocasió per Manuel Vilasaló. 
La segona part del concert l'o-

cupà la interpretació de l'STABAT 
MATER en Fa menor, op. 13. 
D383", de Franz Schubert, peça 
amb text de F. G. Klopstock, i tra-
du'ida i adaptada al cátala per Joan 
Costa. L'obra, que era la primera ve
gada que s'interpretava al nostre pa
ís, consta de 12 moviments que son 
interpretáis per cor, soprano (en 
aquesta ocasió, Ma Isabel Fuenteal-
ba), tenor (Dalmau González) i baix 
(Rafael Montaner), en diferents 
combinacions. Així mateix, inter-
vingué també l'Orquestra "Enric Ri
bo", formada per membres de dife
rents grups instrumentais, que per a 
l'ocasió s'aplegaren sota una matei
xa batuta. Els membres intégrants 
del cor formaven també part de les 
diferents coráis i orfeons présents, 
que volgueren participar d'aquesta 
manera en la commemoració de l'a-
niversari. La direcció de tot el con-
junt fou a carree de Josep M. Caste
llò. 

La presencia de public i de repré
sentants del món cultural i coral del 
país fou notable en ambdues jorna-

des, especialment durant la sessió 
del divendres; i la satisfacció de la 
majoria fou la nota dominant a la fi-
nalització deis diferents actes. 

Els diversos integrants deis cors 
infantils i mixtos que varen partici
par, d'una o altra manera, al llarg 
deis dos dies, pertanyien a les se-
güents Entitats: Coral Aura, Coral 
Catalunya, Coral Esclat, Coral de la 
Capella Francesa, Coral OAK Hou-
se School-ET, Perla Agustinenca, 
Coral Proa, Coral Ricercare, Coral 
Sant Medir i Coráis Infantil i Juve
nil Sant Medir, totes elles de Barce
lona, Coral Heura de l'Hospitalet de 
Llobregat, Societat Coral la Indus
trial i Cor-Escolania Sant Agustí, 
ambdues de Sabadell, Coral infantil 
Joventut Tianenca de Tiana, Orfeó 
Vigatá de Vic i Societat Coral La 
Violeta de Centelles. 

L'acte del divendres s'acabá amb 
la interpretació del "CANT DELS 
OCELLS", peca que en aquesta 
ocasió s'executá segons els arranja-
ments instrumentáis introduíts per 
Agustí Cohí Grau. 

Joan Vila-Masana 

Juny 1997 aquatreveus 9 



Enric Ribó: Mestre de Mestres 

Que puc dir jo 
del Mestre Enric 
Ribó... 

Són tantes i tan-
tes les coses bones 
que puc dir d'eli... 

L'amor al cant 
que em va inculcar és tal ve
gada la cosa que més sentit ha 
donat a la meva vida. 

D'eli vaig aprendre el que 
representa cantar, que amb el 
cant es podia interpretar tota 
mena d'emocions; cantar no 
era solament emetre unes no
tes, afinar-Íes i encaixar-les en 
les veus de les altres cordes. 
Això era secundan. El que 
importava era fer sentir a 
l'oient alguna cosa que el fes 
vibrar; riure i plorar; estar trist 
o content. I per aconseguir 
això, el mestre havia de lluitar 
molt; s'havia d'estudiar a fons 
la partitura; cadascun deis 
acords, el text, els intervals, les res-
piracions, tot, perqué calia que la tra-
ducció d'aliò que estava escrit al pa
per fos el que l'autor hauria volgut 
escoltar. I això no era gens fácil, so-
bretot quan el que ho havia de resol-
dre era el Mestre Ribó, un music 
honrat i exigent amb ell mateix com 
ningú. 

El dia 24 de maig del 1951 vaig 
començar a cantar en la corda de so-
prans de la Capella Clàssica Polifò
nica del EA.D. que va dirigir tants 
anys el Mestre Ribó. D'ençà d'aque-
lla data i sense interrupció, vaig can
tar sota la seva direcció a la Coral del 
Conservatori Municipal de Musica al 
Cor de Cambra del mateix Conserva-

El mest re Enric Ribó 

tori; vaig collaborar en diverses oca-
sions amb l'Orfeo de Sants. També 
sota la seva direcció vaig seguir els 
Cursos de "Mùsica de Compostella" 
on hi vaig aprendre moltfssim. Alli 
les seves ensenyances musicals de 
direcció i cant coral eren molt reco-
negudes, valorades i admirades per 
gent de vàlua que venien dels llocs 
més allunyats de la nostra terra. Aquf 
es "treballava de valent" tal com a eli 
li agradava. Amb quina forca, amb 
quina convicció ens comunicava el 
que haviem de sentir quan interpretà-
vem la can^ó de torn, fos la que fos. 
El treball dels assaigs eren durs, si; 
però, a la fi, es veia el resultat del 
"treball ben fet" amb uns grans èxits 

i això ens donava una gran sa
tisfaccio i felicitat. 

La tasca pedagògica del mes
tre Ribó anava molt més enllà. 
Era ùnica i insubstituible. L'any 
1967 inicià a I'Escola de Mùsica 
un Curs de direcció coral que va 
durar més de vint anys. Per 
aquests cursos hi van passar 
potser més de la meitat dels di-
rectors de les Corals existents 
actualment a Catalunya. 

Recordo ara el que va dir 
d'eli el nostre inoblidable 
Eduard Toldrà en ocasió d'una 
de les moltes col-laboracions 
que vàrem fer amb l'Orquestra 
Municipal de Barcelona... 

"... En les seves interpreta-
cions, es formen perfectament 
l'alada sensibilitat de l'artista, 
amb l'eficàcia constructiva del 
tècnic. I ùnicament aixi ha po-
gut assolir els òptims resultats 
que tots reconeixem i admirem". 

El meu desig més fervent és que 
ara es segueixi reconeixent la seva 
vàlua amb molts més actes dignes, i 
dels quals faci ressò als mitjans de 
comunicació: premsa, ràdio i televi-
sió; i aixi tothom pugui conèixer el 
gran treball cultural que va fer el 
"Mestre" per la nostra terra. 

Per acabar, voldria dir que ja fa 
molt de temps que fou sol-licitada 
per a eli la Creu de Sant Jordi i per 
què fins ara no se li ha concedit?... 
Espero i desitjo de tot cor que tot i 
que ja ara només ho pugui veure des 
del cel, li sigui atorgada ben aviat. 
Eli estimava Catalunya com el que 
més. 

Carme Pardo i Baiaseli 

Si us subscriviu a la revista aquatreveus podreu gau-
dir d'un seguit d'avantatges: 

- Sorteigs d'entrades a concerts i espectacles musicals d'arreu de Catalunya. 

- Descomptes en la compra d'articles musicals en establiments adherits al Club. 

- Podran gaudir del distintiu aquatreveus en el seu carnet de cantaire. 

Butlleta de subscripció ' Ftebran el pin aquatreveus a casa seva.- Podran rebre gratuitament la revista 

a la pàgina 34 "Els llibres de l'Enciclopédia Catalana" 
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Curs de Direcció Coral 1997-1998 

Aquest curs va dirigit a totes les perso- juvenil. 

nés majors de 16 anys que volen iniciar-se Tomàs Vila: Durant 3 anys es dedica 

o ténen una mínima experiencia en la di

recció coral. Es requereix un nivell mínim 

de solfeig que permeti la lectura fluida de 

les p a r t i t u r e s , les 

quals caldrà por tar 

preparades per diri

gir-Íes i cantar-les. 

D A T E S D E L 

C U R S : 8 i 9 de no

vembre de 1997. 17 i 

1 8 d e g e n e r d e 1998, 

28 de febrer i 1 de 

mare de 1998 i 21 i 

22 de mar? de 1998 

C O N T I N G U T S : 

Tècnica de direcció, 

pedagogia de l'assaig, tècnica vocal apli

cada al cor, sensibilització auditiva i con

trol d'afinació, anàlisi de partitures, recer

ca de repertori, sensibili tzació rítmica, 

educació corporal, cant comú amb direc-

tors convidats i altres activitats. 

P R O F E S S O R S : M i r e i a B a r r e r a : 

Dirigeix el Cor Madrigal, la coral de Veus 

Blanques Aura de l'Escola del Palau de la 

Música, el cor Infantil de l'Escola Pia Bal-

mes, els cors del conservatori de Cervera i 

el cor Infantil de l'Escola de Música de la 

Guineu. 

Alfred C a ñ a m e r o : Director del cor de 

Veus Blanques del Sagrat Cor, de la Coral 

de la Parroquia de St. Miquel deis Sants, 

del cor Diaula i de la coral mixta d'Iguala-

da. 

Emilio de la Linde: Dirigeix l'Agrupa-

ció Coral Cardedeuenca i la Coral l'ARC 

de Barcelona i sots-dirigeix la Coral Can

tiga de Barcelona. 

Fernando Mar ina : Dirigeix el cor de 

Cambra del Conservatori del Liceu i l'Or-

questra Camerata Académica de Barcelo

na. 

Eva Mart ínez: Dirigeix la Coral Regi

na de Manlleu i la Coral Sinera. 

Xavier Puig: Dirigeix el Cor Ariadna 

de Barcelona i la Coral Ginesta de Cerve

ra. 

Xavier Sans: Dirigeix el Cor Vox Al

ba de l'Escola de Música la Guineu i la 

Coral Sant Jordi. 

Poire Vallvé: Dirigeix el Quod Libet 

Grup Coral, l'Orfeó Gracienc i el seu cor 

al teatre de pantomima. Deixeble i ajudant 

de R. Rivel. treballa el clown a cires, ca

barets i teatres durant 5 anys. Participa en 

espectacles tea-

trals amb diver

ses companyies 

p r o f e s s i o n a l s . 

Com a clown en 

solitari desenvo-

lupa el seu tre-

ball per Europa. 

L L O C : Se-

mina r i Sa l e s i à 

Mar t î C o d o l a r 

Av . C a r d e n a l 

Vida l i B a r r a -

quer, 8. 08035-Barcelona 

H O R A R I : Dissabte de les 8.30 (re-

cepeio) fins al diumenge a les 17 h. 

P A R T I T U R E S : Les partitures de tre-

ball s'enviaran una vegada rebuda la but-

lleta d'inscripeiô. 

M A T E R I A L : Xandal. partitures i dia-

passô. 

N I V E L L S : A- Iniciacio: per tota la 

gent que s'inicia en el camp de la direccio 

coral. Es treballaran preferentment canons 

i partitures a 2 i 3 veus. B- Nivell mitjà: 

per tots aquells que han fet la Iniciacio. Es 

treballaran preferentment partitures a 3 i 4 

veus. C- Nivell avançât: per tots aquells 

que han superat el Nivell mitjà. 

A criteri dels professors els alumnes 

podran ser canviats de nivell en funciô 

dels coneixements que demostrin. 

C E R T I F I C A T S : Al final del curs es 

lliurarà als a lumnes un certificat d 'as-

sistèneia en el quai hi constarà el nombre 

d'hores. L'alumne que, pels motius que si-

gui, no hagi comptabilitzat un minim del 

50% del total d'hores del curs perdra el 

dret a obtenir el certificat. 

P R E U : Membres de la FCEC, SCIC, 

CJC, FCC: 45.500 Ptes. Altres: 67.500 

Ptes. Aquest preu inclou també les partitu

res i l'estada (allotjament i manutenciô) 

durant tots els dies del curs. En cas que 

s'hagi de faltar a alguna sessiô, cal avisar-

ho amb una setmana d'antelacio com a mi

nim. No es retornaran els diners. 

INSCRIPCIONS: 

Omplir la butlleta i enviar-la, adjuntant 

O 
U 

un xec a nom de la Federació 

Catalana d'Entitats Coráis a: 

FCEC, Via Laietana, 54, 2. 

despatx 213 08003-Barcelona 

és imprescindible ad jun ta r ^ 

2 fotografíes. Les places son li-

mitades i el termini d'inscripció venf el 

dia 3 d 'oc tubre de 1997 

I N F O R M A C I Ó : Teléfon 93-2680668 

F E D E R A C I Ó CATALANA 

D 'ENTITATS C O R A L S 

CURS DE D I R E C C I Ó C O R A L 

1997/1998 

BUTLLETA D ' I N S C R I P C I Ó 

1er cognom 

2on cognom 

Nom 

DNI 

Data de naixement 

Veu: S C T B 

Adreça 

Població C P . 

Tel 

Coneixements musicals 

Has fet algún curs de direcció? 

Quins? 

Cantes a alguna coral? A quina? 

Dirigeixes alguna coral? Quina? Infantil, 

juvenil o adulta? 

T'inscrius al nivell: 

A- Iniciacio 

B- Nivell mig 

C- Nivell avançât 

Població i data: , 

d de 1997 

i Signatura 
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"o Propostes per a possibles débats amb 
<3 els directors de cor 

Aquest escrit, sorgit deis comentaris 
de la reunió de directors del Barce
lonés del dia 11 d'abril de 1997, és no-

més un document de treball a partir del qual, 
juntament amb els altres membres de l'equip 
del Barcelonés, preteníem orientar i prioritzar 

les activitats per ais directors i els cantaires del 
Barcelonés . Veient, pero, que aqüestes refle
xions podien servir per a un débat mes ampli, 
hem acceptât de publicar-Íes en aquesta revista 
sense cap afany de sentar cátedra i oberts a 
tots i a qualsevol suggeriment. 

Amb aquest document no pre-
tenc altra cosa que posar per escrit 
algunes idées que m'han passât pel 
cap i que potser poden servir per 
estructurar, previ debat de l'equip, 
algunes activitats d'interès per als 
directors i/o els cantaires. 

Les activitats de formació que 
es plantegen normalment de cara a 
donar un servei als directors de 
cor estan relacionades amb ques
tions tècniques de la musica, del 
repertori o de la direcció per a ella 
mateixa, cosa lògica i cohérent. 
Crée, però, que, sense deixar de 
mantenir aquesta lima com a prio
ritària, caldria iniciar un debat 
més teorie o fdosòfic sobre el rol 
del director de coral en els diver-
sos plans de la societat en què in-
cideix especialment. 

D'entrada, el director de coral 
ha de tenir unes certes facultats, 
no solament musicals, per tal d'ex-
treure el màxim rendiment del 
grup i d'aconseguir una cohesió 
del col-lectiu. En el nostre pais hi 
ha moites corals, cors i orfeons, la 
gran majoria dels quais són ama
teurs i han nascut en el si d'altres 
associacions o entitats. Actual-
ment, les generacions més joves 
de directors creen els seus propis 
cors amb gent que ha crescut amb 
la musica i que vol dedicar-s'hi in-
tensament, amb la qual cosa el ni-
vell general se'n ressent positiva-
ment. Hi ha, però, una gran varie-
tat de nivells i de funcions, i val a 
dir, que totes tenen la seva raó de 
ser, no n'hi ha cap que es pugui ni 
s'hagi de menystenir a l'hora de 
fer una anàlisi del món coral ca-
talà. 

El director és una peça clau i 
definitòria de la fesomia de cada 
coral. El director no solament ha 
de ser, doncs, un bon tècnic musi
cal -preparar-se metòdicament els 
assaigs, tenir gracia i sensibilitat 
triant el repertori adéquat per al 
seu cor, vetllar per la qualitat vo
cal i l'equilibri de les veus- sino 
que ha de tenir també diverses ha
bilitais que complementin l'eficà-
cia de la seva tasca: ha de ser un 
bon comunicador, un bon peda-
gog, ha de tenir iniciativa i propo
sar activitats intéressants, ha de te
nir paciència, comprensió i, alho-
ra, autoritat i alt nivell d'exigència. 
Per davant de tot, però, ha de sa-
ber que està treballant amb perso-
nes i que mai l'instrument coral no 
es podrà equiparar amb els de 
vent, de corda, de fusta o de me-
tall. 

D'altra banda, el director de co
ral, en moites entitats, fa una fun-
ció social molt important, ja que 
possibilità el treball col-lectiu i 
dona opeions a participar en el 
món musical a individus que, ini-
cialment, en quedarien exclosos. 
Es també un vehicle de transmis-
sió de sentiments i emocions a tra-
vés de la seva capacitat d'expres-
sar tècnicament i sensitivament la 
musica als cantaires i, mitjançant 
ells, al public. 

Per tot això, penso que els di
rectors de cor haurfem de prendre 
consciència de la responsabilitat 
que tenim. 

En una altra linia de coses, fora 
intéressant de considerar quin és 
el paper de les corals en la vida 
social, cultural i artistica dels nos-

tres pobles i ciutats, en aquest cas, 
de Barcelona. Quin és el tracta-
ment que fan els mitjans de comu-
nicació de tot el que té relació 
amb aquest art tan antic pero tan 
poc comercial en la vida moder
na? Quina importancia té l'asso-
ciacionisme coral per a les institu-
cions de govern, autonómic i mu
nicipal, i per a les institucions i 
empreses privades? Si el cant co
ral no és rendible económicament, 
com es pot conso l ida r la seva 
presencia en l'estructura social i 
en el consum cultural? Fins a quin 
punt el món coral cátala represen
ta uns certs valors i quins són 
aquests valors? etc. Hi ha tot un 
seguit de reflexions que podríem 
plantejar i debatre , i que, sens 
dubte, ajudarien a avancar en el 
procés de millora del nivell musi
cal de les corals del Barcelonés. 
Per aixó, proposo d'organitzar des 
de l'equip de la Delegació del Bar
celonés unes xerrades, conferen
cies o taules rodones que girin a 
l'entorn de diversos aspectes no 
estrictament musicals que afecten 
els directors de cor, amb la partici-
pació, si es creu oportú, de po-
nents o conferenciants relacionáis 
amb altres matéries. 

Temes possibles 

. TECNIQUES DE L'ASSAIG: 

- tria del repertori 
- sistemes d'aprenentatge 
- delegació de responsabilitats 

musicals 
- implicació dels cantaires 
- assisténcia, puntualitat, silenci 
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a l'assaig 
- actitud positiva davant el 

fracas en l'assaig 
- nivell d'exigència segons les 

caractéristiques del cor 
- recursos i estratègies 
- planificado de l'assaig 
- planificado del trimestre o de 

l'any 
- técnica vocal 
. CONCERTS: 

- recerca de concerts 
- dinámica de preparado abans 

dels concerts 
- acústica de l'espai on s'ha de 

fer el concert 
- coHocació del cor segons l'es

pai 
- estética visual de la coral 
- entrada i sortida de l'escenari 
. INTERCANVIS AMB 

ALTRES CORS: 

- possibilitats de muntar concerts 
per a cors de fora 

- relació de llocs per visitar amb 
les coráis invitades i facilitais 

- intercanvi d'idées entre coráis 
- recursos en general 
. CONDUCCIO DE GRUPS: 

- xerrades amb sociölegs o 
psicölegs sobre técniques de di-
recció de grups. 

- intercanvi de sensacions entre 
directors: desànim, compara-
cions inútils. 

- foment de la Solidarität entre 
directors i entre coráis. 

- consciéncia de col.lectivitat su 
perior a la de la propia coral. 

. E L MON CORAL I LA SOCIETAT: 

- Eis mitjans de comunicació 
- El public 
- Les institucions publiques i 

privades 
. CONEIXEMENT DE LA HISTORIA 

DE LA MÚSICA: 

- Xerrades d'especialistes en au-
tors o époques 

- Interpretado d'estils 
- Crítica musical 

Quirn Maños 
Director de la coral Espígol 

Membre de 1'equip del 
Barcelonés 

El Mètode Cos-Art 
Desenvolupat de manera original per la seva autora, el Mè

tode Cos-Art sintetitza les investigacions de Fedora Aberas-
tury, pedagoga xilena que residia a Buenos Aires als anys sei-
xanta, inspirada en la gran fradicio pianistica de Listz i Krau-
se, adapta alguns recursos didactics de Claudio Arrau i es basa 
en els résultats expérimentais de qui signa durant 30 anys de pràctica i 
ensenyament musical. L'Escola ha adaptât el Mètode a tots els altres 
instruments, al cant i a la vida quotidiana. 

En les societats desenvolupades, on la força corporal ja no és la pro
tagonista principal del treball huma, es veu un empobriment de la 
consciència del cos que pot arribar a crear problèmes de coordinació o 
una utilització equivocada dels moviments naturals. 

Condicio bàsica per a la pràctica musical, però també pel benestar 
de l'individu en general, la unitat psicofisica buscada pel Mètode Cos-
Art és la que permet l'anàlisi dels moviments i el seu consegùent per-
feccionament. 

A partir del primer contacte amb aquest Mètode, mitjançant la iden-
tificació dels centres i dels conductes de l'energia pel cos, els résultats 
s'obtenen gairabé immediatament, sigui en l'economia de l'esforç, en 
l'augment de la capacitat expressiva o en l'obtenció d'una millor capa
citai de concentració. 

El Mètode Cos-Art va destinât a musics, estudiants, pedagogs i pro
fessionals, actors, ballarins i a totes les persones amb molèsties o 
dolències funcionals, o bé que estiguin interessades en el seu desenvo-
lupament psicoffsic, enfortiment muscular i correcció postural. 

Yiya Diaz 

Aprof i tan t l 'exposic ió de P r e m s a C a t a l a n a o n par t ic ipa la rev is ta A q u a t r e 

veus; i la c e l e b r a d o tradicional de Sant Jord i , el president de la General i tät , 

Jordi Pujol , i el president de la F C E C , J o s e p M. M a s , van parlar de c o l l a b o r a -

ció i possib les ajuts: una apl icació pract ica de les re lacions inst i tucionals . 
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Festivals, cursos, concursos 

FESTIVALS 

- TELEMARK (Noruega) Skien 
International Choir Festiva. 
Del 19 al 22 de juny de 1997 
- GRANADA 46 Festival Interna
cional de Música y Danza. 
Del 20 de juny al 6 de juliol de 
1997 
- PREVEZA (Grecia) 15th Inter
national Choir Festival. 
Del 3 al 6 de juliol de 1997 
- GIESSEN (Alemanya) Interna
tional Children's & Youth Choir 
Festival. 
Del 10 al 13 de juliol de 1997 
- UMBRÍA (Italia) Umbría Festi
val International Choral Festival. 
Del 12 al 20 de juliol de 1997 
- COPENHAGEN (Dinamarca) 
Copenhagen Choir Festival. 
del 14 al 20 de juliol de 1997 
- LINZ (Austria) Europa Cantat 
XIII. 
Del 18 al 27 de juliol de 1997 
- VALLÉE DU THOUET (Part 
henay-France) Choral Festival. 
Del 3 al Vil d'agost de 1997 
- KARDITSA (Grecia) 15th Inter
national Festival of Karditsa. 
Del 26 d'agost al 7 de setembre 
- TRELEW (Patagónia-Argentina) 
3 o Certamen Internacional de Co
ros. 
Del 9 al 13 de setembre de 1997 
- PECS (Hongria) European and 
World Convivial Wine Songs Festi
val. 
Del 26 al 29 de setembre de 1997 
- RIVA DEL GARDA (Italia) In... 
Canto Sul Garda. 
Del 22 al 26 d'octubre de 1997 
- SANTIAGO DE CUBA (Cuba) 
IVth International Choir Festival. 
De VI al 8 de desembre de 1997 
- TESSALONICA (Grecia) 1st 
European Youth Choral Festival. 
Del 18 al 22 de desembre de 1997 
- SORRENTO (Italia) Internatio
nal Days for Young Choirs and 
Musicians. 
Del 20 al 24 defebrer de 1998 
- LORETO (Italia) 38th Interna

tional Choral Festival. 
Del 15 al 19d'abrilde 1998 
- POHLHEIM (Alemanya) Inter
national Choir Festival. 
Del4 al 7 de juny de 1998 
- POWELL RIVER (Canada) 8th 
International Choral Kathaumixw. 
Del 30 de juny al 4 de juliol de 
1998 
- BUDAPEST (Hongria) Interna
tional Choir Festival. 
Del 12 al 15 de juliol de 1998 
- JERUSALEM (Israel) 18th Zim-
riya. 
DellOal 20 d'agost de 1998 
- ATENES (Grècia) 7th Internatio
nal Choir Festival. 
Del 4 al8 de novembre de 1998 

CURSOS 

- BARCELONA- AUDICOR Au
la de Direcció Coral. 
Del 5 al 13 de juliol de 1997 
- SITGES 12e Curs Internacional 
d'Estiu "Cos i Música" "Métode 
Cos-Art". 
Del 6 al 13 de juliol de 1997 
- IGUALADA V Curs Musical 
dEstiu. 
Del 12 al 19 de juliol de 1997 
- PALMA DE MALLORCA XXI 
Curs Internacional de Cant i Direc
ció Coral. 
Del 26 de juliol al 3 d'agost 
• MOLLINA (Málaga) Camp de 
composició, interpretació i infor
mado de la música. 
2a quinzena d'agost 
• CIUTADELLA (Menorca) III 
Academia Internacional de Música. 
Del 31 d'agost al 7 de setembre de 
1997 
- SANT MIQUEL DE COLERA 
Curs de Técnica Vocal amb Hel
mut Lits. 
De VI al 8 de setembre de 1997 

CONCURSO 

- C L U J - N A P O C A (Romania ) 
Concurs Coral In ternacional 
"GH.Dima". 

De l'I al 5 de juliol de 
1997 
- PREVEZA (Grècia) 
3rd International Compe
tition of Sacred Music. 
Del 3 al 6 de juliol de 
1997 
- G O R I Z I A ( I tal ia) 
XXXVI Concorso Inter
nationale di Canto Cora
le C.A.Seghizzi. 
Del 6 al 9 de juliol de 1997 
- KARDITSA (Grècia) 15th Inter
national Choral Competition. 
Del 26 d'agost al 7 de setembre de 
1997 
- AREZZO (Italia) XLV Concorso 
Polifonico Internazionale "Guido 
d'Arezzo". 
Del 28 al 31 d'agost de 1997 
- IGUALADA (Barcelona) Premi 
de Cant Coral Mestre Joan Just. 
Del 25 al 26 d'octubre de 1997 
- COCENTAINA XVIII Certamen 
Coral Fira de Tots Sants. 
25 d'octubre de 1997 
- VIENA (Austria) 15th Internatio
nal Schubert Choral Competition. 
Del 13 al lòde novembre de 1997 
- RIVA DEL GARDA (Italia) In
ternational Choir Competition. 
Del 5 al 8 d'abril de 1998 
- MARIBOR (Eslovènia) 4th In
ternational Choir Competition. 
Del 17 al 19 d'abril de 1998 
• RHODES (Grècia) 1st Interna
tional Choral Competition. 
Del 23 al 26 d'abril de 1998 
- ZWICKAU (Alemanya) Interna
tional Robert Schumann Choir 
Competition. 
Del 28 de maig a VI de juny de 1998 
- POLHEIM (Alemanya) Concurs 
Coral Internacional. 
Del 4 al 7 de juny de 1998 
- DEBRECEM (Hongria) Interna
tional "Bartók Béla" Choir Compe
tition. 
Del 28 de juny al 4 de juliol de 
1998 
- NETANYA (Israel) International 
Choir Competition "Shirat Haya-
mim". 
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Publicacions i bibliografia 

Del 19 al 22 d'octubre de 
1998 
- ATENES (Grècia) 5th 
In ternat ional Choir 
Competition. 
Del 4 al 8 de novembre 
de 1998 

- CATALUNYA - Escola d'Estiu 
de Cultura Tradicional. 
Del 27 de juliol al 3 d'agost de 
1997 
- ROTTERDAM (Holanda) 5th 
World Symposium on Choral Mu-
sic. 
Juliol 1999 

_______ 

PUBLICACIONS 
REBUDES 

REVISTES I BUTLLETINS 

- Catalunya Música/Revista Musi
cal Catalana 
- Europa Cantat Magazine 1/97 
- International Choral Bulletin 
- BFYC Newsletter 
- Chant Choral Magazine 
- Revue Musicale 
-KANTUZ 
- Butlletins "La Industrial" 
- Butlletins de l'Orfeo Gracienc 
- Butlletins de l'Orfeo Reusenc 
- Butlletí Informatiu de la SCR Lo 
Llobregat de les Flors 
- Des del Nord 
- Noticias da Acal 
- ARSIS Boletín de la Federació 
Aragonesa de Coros 
- Full Informatiu de l'Associació 
Musical de Mestres Directors 

REVISTES I BUTLLETINS 
- L'Associació de Barcelona 
- RIDEC 
- L'Aurora de Clavé 

BIBLIOGRAFIA 

Ä> "Recerca Musicologica XI-
XII" 
Institut de documentaciö i d'in-
vestigaciö musicolögiques "Jo-
sep Ricart i Matas" 
Universität Autönoma de Barce
lona 
Servei de Publicacions 
Bellaterra, 1996 

"Obra musical de Mn. Llo-
renç Riu (1871-1946)" 
Edita: Parròquia i Ajuntament 
de Sant Llorenç de Morunys 
Institut d'Estudis Ilerdencs. Fun-
dació Publica de la Diputació de 
Lleida. 
PI. Catedral s/n. 25002-Lleida 
Edició la.: marc 1996 
El llibre va acompanyat de la 
cinta d'audio: "Musica de Mn. 
Llorenç Riu" amb la participa-
ció de les corals: Coral Juvenil 
Romani, Coral Infanti 1 Romani, 
Coral Sant Esteve de Balsareny, 
sota la direcció de Joan Bajona. 
Ressenya apareguda al diar i 
"Regio 7": 
"Mùsica de Mn. Riu" Joan Ba
jona (Dir) 
En el cinquantenari de la mort 
de Mn. Llorenç Riu (Sant Llo
renç de Morunys, 1871-1946), 
la seva obra musical ha tornat a 
la llum en forma impresa i sono
ra al mateix temps: un volum 
que apiega més de 500 obres i 
aquest disc que en recull 27 en 
una versió molt adequada. Es un 
repertori religiós, de cànons so-
vint a poques veus i amb l'a-
companyament d'orgue que, en 
la seva senzillesa, el seu regust 
popular i la seva melodiositat, 
facil i taren durant décades la 
participació del poble en les ce-
lebracions liturgiques i parali-
tùrgiques. A part del seu interès 

musical, en té un d'antropològic 
com a retrat d'un món que havia 
florit a final del XIX, que va co-
mençar a davallar poc després 
de la mort de Mn. Riu i que al-
guns encara recordem. (Josep 
M. Vilar). 
* Aquest material es pot trobar a 
les cases Audenis i Beethoven 
als preus de: 5500 Ptes. el llibre, 
2000 Ptes. el CD i 1300 Ptes. el 
cassette. 

4& "Pensoso palpito" 
18 brani per coro misto e femi-
nile di Camilo Moser. 
Federazione Cori del Trentino 
Edizione Musicali. 

fa "Armonie in Concorso" 
Opere premiate e segnalate alT-
VIII Concorso Internazionale di 
Composizione ed Elaborazione 
Corale, Trento 1994. 
Federazione Cori del Trentino 
Edizione Musicali. 

.<& "Baltasar Bibiloni, Set poè
mes de Llorenç Movà" 
Poètes Catalans per al Cant Co
ral 1. 
Primera ediciô desembre 1996. 

COMPACT DISC: 

A "I.S.Bach. Single and Dou
ble Violin Concertos" 
Andrew Manze. Rachel Podger 
The Academy of Ancient Mu
sic, Andrew Manze, dir. 
Los Angeles, 1996 
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Comunicai-lia p 
i m 

Número 3 . Barcelona, dijous. 12 de juny de 1997. 

Receptors i receptores amatents del nostre tercer ComunicàMia 
avui el t robeu encartât a la Revista, ben bé al mig, com el dijous. És una ubicació préfèrent i dist ingida, 

un espai reservat als fets mes frescos, a la ressenya deis records mes immédiats o a la notificado d e les 

accions mes imminents . ComunicàMia us pot parlar de la moderni tzació progres

siva deis equips de secretaria de cara a anar millorant el sevei, us pot ennovar de la p romesa de revisió de 

l 'ajut institucional per part del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i de la in

f o r m a d o v e r b a l d ' u n a u g m e n t d e l ' a s s i g n a c i ó p r e s s u p o s t a d a . L a f o r ç a d e 

ComunicàMia ens ha dut a compartir moites vetllades coráis col.lectives: al 6è Concert 

de Primavera de les Comarques de Girona a La Jonquera, al 4rt Concert deis "Coráis 97' del Penedès-Anoia-Ga-
rraf célébrât al Bruc, al 3er Concert del Maig Coral del Barcelonés a l'Església de Santa Anna, a la Primeira 

Xuntanza de Coros Galegos de Catalunya, al Ì8è Festival de Cant Coral de Centelles; la missa exequial en el 
iraspàs de l'amie Joan Costa, que tant havia treballat per Catalunya i el Cant Coral; als Homenatges a l'Oriol 

Martorell al paranimf de la Universität de Barcelona i a Llorenç del Penedès, on inauguraren eis Jardins amb el 
seu nom; a la Missa i Concert del 1er Aniversari de la mort d'Enric Ribo, sota l'organització de l'Associació de 
Mestres Directors, a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona; la participació en les Jornades de Cant Coral de 

Salou, en la Diada de Cant Coral de Navàs i la visita a Y Orfeo Ulldeconenc en ocasió de la seva actuado al Tea-

tre Fortuny de Reus. ComunicàMia aquesta voluntat formosa d 'es tabl i r comunica-

cions que ens mult ipl iquin les énergies i ens impliquin reciprocament a fi de sentir-nos Companys i acom-

panyats en les nostres comeses , ens ha dut a fer costat al Cor Ciutat de Tarragona en les relacions institu-

cionals per a l 'organi tzació de la Se tmana Cantant Internacional a la seva ciutat, que a hores d ' a ra ha su-

perat totes les prévisions. ComunicàMia ens ha posât en comunió a m b el professo

rat deis Cursos de Direcció de la FCEC per tal de seguir treballant en les tasques de formació co

ral i incidir en el reconeixement insti tucional, la divulgació i l ' ampl iac ió de l 'oferta formativa, ompl int de 

contingut 1 Aula Coral; ens ha fet rebre la visita de reconeixement i co l . l abo rado de l 'Orfeó Cátala 

per compart i r projectes coráis al Palau de la Mús ica Catalana. 

ComunicàMia ha insistit des de secretaria en la preparació deis Concerts del Patrimoni, 

en la preparació conjunta de les XXXII Jornades Internacionals de Cant Coral a Barcelona per la Comissió mixta 
F C E C - Delegado del Barcelonés, en la Taula de redacció de la Revista, en les diverses tasques de l 'Equip Téc-
nic, especialment les destinades a preparar el CD del Programa "Aquatreveus" de Televisió de Catalunya, en les 
activitats dinamitzadores de l 'Equip Territorial , en les reunions Executiva, Econòmica, Administrativa i del Con

seil Directiu. ComunicàMia ens ha portât a reprendre el diàleg del Moviment 

Coral Cátala per tal d ' ana r fent carni en la "coordinado i impulsió de cadascuna de les Federa-
cions membres, millorar-ne l 'eficacia, aconseguir-ne una major difusió i assolir els ideáis de la música 
coral catalana: qualitat, germanor i afirmado nacional". I vull posar un èmfasi especial a la tasca que 

s 'està fent des de la base de les Delegacions , a m b la recerca constant de noves formes de part icipació, de 

formació i de trobada. Viure ComunicàMia ens omplirà de béns i assol iments reei-

xits. Ah! I no obl idem de divert ir-nos informant, informant, informant. Cata lunya Ràdio/ Cata lunya Mú

sica, fax: 93 .306 .92 .01 . F C E C , fax: 93 .268.06.68. 

Gracies a totes i a tots per la dedicació. Sempre vostre: Josep M. Mas . Président. 
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XXXII Jornades Internacionals de 
Cant Coral a Barcelona -1997 

En l'edició d'enguany 
de les Jornades Interna
cionals de Cant Coral de 
Barcelona hem convidat 
els següents cors: 

Cor Langas 
Vilnius (Lituània) 

El va fundar la seva actual di
rectora, Rita Krauceviciute, amb 
estudiants de l'Acadèmia d'Art de 
Vilnius i joves pintors . Des de 
1993 el cor pertany a l'Associació 
de Pintors de Lituània. Durant els 
curt période de la seva existencia 
el cor ha préparât diversos progra
mes (renaixement, música clàssi
ca i romànt ica , música del co-
mençament del segle XX i de mú-
sics contemporanis). 

Al seu repertori també hi ha 
música lituana clàssica i con-
temporània. A més de cantar en 
diferents indrets del seu país, el 
Cor Langas també ha participât al 
Festival Internacional de Música 
Coral de Nancy (Franca) l'any 
1992 i al Concurs Internacional 
de Mús ica Cora l de Tours 
(Franca) l'any 1995. L'any ante-

Choir L a n g a s (1995) 

rior, 1994, també van participar al 
concurs de la categoria A dins del 
Festival Mundial de la Cancó de 
Lituània. 

Lauda Girl's Choir 
Szeged (Hongria) 

Eva Rozgonyi n'és la directora 

Lauda Girl 's Cho i r 

des de 1991. Dins del moviment 
"Singing Youth" el cor ha estat 
guardonat amb el premi d'or i en 
tres ocasions amb el títol de "Co
ral de l'any". L'any 1992 van parti
cipar al XI Festival Internacional 
de Cant Coral l'Alava. 

L'any 1994 van guanyar dos se-
gons premis al prestigios Concurs 
Internacional de Guido d'Arezzo 
(Italia). També han guanyat pre
mis al Concurs Internacional de 
Cant Coral de Nantes (Franga). 
Els seus programes apareixen re-
gularment a la ràdio hongaresa. 
Cada any participen a les "Jorna
des de Música Sacra de Szeged" i 
l'any 1996 hi van es t renar una 
obra especialment encarregada per 
a aquest festival, escrita per la se
va directora Eva Rozgonyi. 

Coro Voci del Sile 
Quinto de Treviso (Italia) 

Aquest cor es va fundar l'any 
1.980 i ha estat sempre dirigit per 
Dino Zanatta, que ha fet harmo-
nitzacions de nombrases obres del 
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LA FILADORA 
TRADICIONAL 

B 

1, 2 i 5 
Harm: A la in L a n g r e e (n 1927) 

1. Un po - bre pa 
2. La nit de Na 
5. cap més n'hi hau 

ges 
dal, 
rà 

te - ni - a u - na 
queés nit d'a - le 

tan ben pro - ve 

fi - Ila; te-
gri - a, pren 
ì - da: i 

1. Un po - bre pa 
2. La nit de Na 
5. cap més n'hi hau 

r r i U " é 

g e s — te - ni - a u - na 
dal, que és nit d'a - le 
rà tan ben pro - ve 

fi - Ila; te-
gri - a, pren 
i' - da: i 

r r 1 r r 
1. Un po - bre pa - gès 
2. La nit de Na - dal, 
5. cap més n'hi hau - rà 

te - ni - a u - na 
que_és nit d'a - le 

tan ben pro - ve 

fi - Ila; te-
gri - a, pren 
i' - da: i 

• > : . ì J 
1. Un po - bre pa 
2. La nit de Na 
5. cap més n'hi hau 

gès te - ni - a u - na fi - Ila; te-
dal, queés nit d'a - le - gri - a, pren 
rà tan ben pro - ve - ì - da: i 

p i r r i i M I m 
ni - a quin - zejuiys 
fi - lo - s a j fus, 

dels re - ta - llons 

ten - ca 
dó - naun 
ves - ti -

ra no fi - la. 
tomb per vi - la. 
rem les ni - nes. 

Tra-la - rà, la, la, 

ni -
fi -

dels 

a 
lo 
re 

quin - ze3nys 
sa i fus, 

• ta - llons 

ì en 
dó 
ves 

ca 
na_un 

ti -

ra no 
tomb per 
rem les 

fi - la. 
vi - la. 
ni - nes. 

Tra-la - rà, la, la, 

r > r I L T 
NI -

fi -
dels 

a 
lo 
re 

quin - zejinys 
sa j fus, 

- ta - llons 

ìjm - ca 
dó - na un 
ves - ti • 

ra no fi - la. 
tomb per vi - la. 
rem les ni - nes. 

Tra - la 

• 
• • (hVm ^ J J 1 i ' • m _ 

— —0 
— * « — • * 

m 

% / -

ni - a quin- ze_anys. 
fi - lo - sa j fus, 

dels re - ta - l lons_ 

î en - ca - ra no fi - la. 
dó - na un tomb per vi - la. 
ves - ti - rem les ni - nes. 

Tra-la la, la, 

© 1997, Federació Catalana d'Entitats Corals 
(E)08003 Barcelona • Tel. (9)3. 268.06.68 

FCEC-146 



n I h>lJ 
/a, pn/n / / - /a, pn'm fi - la. Tra-la - ra, la, la, la, prim 

5 = 5 

la, prim fi - la, prim fi - la. Tra-la - ra, la, la, la, prim 

to 

/a, /a, /a, prim fi - la, prim fi - la, tra-la - ra. Tra - la la, la, la, prim 

J If j j ip p [ j r l J i 

la, prim fi - la, la, la. Tra-la la, la, la, prim 

15 (FI) r r r r i j h i 
3 i 4 

i l l if r' r r 
3. -D'on ve - niu, Jo - an? -On 
4. -Que en fa - rem del drap? -Lien-

J U t # 1 II j J 
fi - la i se'n va. 3. -D'on ve - niu, Jo - an? -On 

4.-Queen fa - rem del drap? -Lien-

q J I J j :|| i P P 

fi - la i se'n va. 
3. -D'on ve - niu, Jo - an? 
4. -Que en fa - rem del drap? 

-On a - neu, Ma-
-Llen - cols i ca-

J I l j 1 J 
fi - la i se'n va. 3. -D'on ve - niu, Jo - an? 

4. -Que en fa - rem del drap? 
-On a - neu, Ma-

-Llen - cols i ca-
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V ' r i
 J - c j r i r i r J i r r 1 r 

a - neu, Ma- ri 
cols i ca- mi 

a? -Al tei - xi - dor, or - di - da. 
ses, que ens que-da - ra, bo - t i -ga : 

Tra-la-

P J J J 
a - neu, Ma- ri 

cols i ca- mi 
a? -Al tei - xi - dor, or - di - da. 

ses, que ens que- da - ra, bo - ti - ga: Tra-la-

mm 
ri - a? -Vaig al tei - xi - dor, 
mi - ses. Del que ens que-da - ra 

que hi tine pe-ca_or- di - da. 
pa - ra-rem bo - ti - ga: Tra-la - ra, la, la, 

2 ^ 

ri - a? -Vaig al tei - xi - dor, 
mi - ses. Del que ens que- da - ra 

que hi tine pe-ca or - di - da. 
pa - ra- rem bo - ti - ga: Tra- la - ra, la, la, 

26 
Estrofes 3 i 4, 

despres: D. C. al Fine 

r r r i L J r r i J * 
ra, la, la, tra-la-ra, la, tra-la-ra, la, la - ra, la, prim fi- la i se'n va. 

P 
ra, la, la tra - la, tra - la - la, tra- la- ra, la, prim fi - la i se'n va. 

m r r r l ^ J J ' 

la, prim fi - la, prim fi - la, tra-la-ra, la, la, la, prim fi-lai se'n va. 

r > n r f r r> n r f r 
la, prim fi - la, prim fi - la, tra-la-ra, la, la, la, prim fi-lai se'n va. 
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J o s e p Vi la, d i rector d e les j o r n a d e s in ternac iona ls de Cant Cora l i el C o r o Voc i del Si le 

seu repertori, donant-los un estil 
personalitzat. Ha fet concerts i ha 
participât en trobades en molts in-

drets d'Italia. També ha fet concerts 
a Franca, Polònia i Sui'ssa. L'any 
1994 va fer una gira de concerts al 

Brasil. Ha participât amb bons ré
sultats als concursos de Savignone, 
Brentonico i Sant Vicente. 

Concerts a l'Església de Santa Anna de Barcelona, 21.30 h. 

8 de juliol 
Coral Espfgol de Barcelona 
Coro Voci del Sile 

9 d e juliol 
Orfeo Vigatà 

Cor Langas 

10 d e juliol 
Coral Mixta d'Igualada 
Lauda Girl's Choir 

11 d e juliol 
Coral Renaixença 
de St. Boi 
Orfeo Gracienc. 

A L T R E S C O N C E R T S 

8 d e juliol 
Sant Boi de Llobregat, 
Lauda Girl's 
Choir, 22 h. 
Vie, Cors Langas i Orfeo 
Vigatà, St. Felip Neri, 22 h.. 
10 d e juliol 
Castelldefels, 
Cor Langas, 22 h. 

Sant Boi de Llobregat, 
Coro Voci del Sile, 22 h. 

11 d e juliol 
Sant Vicenç dels Horts, 
Cor Langas, 22 h. 
Premia de Dalt, Església 
Parroquial, 
Coro Voci del Sile, 22 h. 

CONCERT DE CLOENDA 

12 de juliol, Palau de la Mûsica 
Catalana, 21.00 h. 

1 a. part: els 3 cors estrangers 
intrepretaran diverses obres 
del seu repertori 
2a. part: Tots els participants, catalans 
i estrangers i BCN Grup de Metall 

Missa op 130 de Joseph Jongen 
Director: JOSEP VILA 

* Encara queden concerts per 
determinar. A mes dels concerts, 
cada dia els cors estrangers junta-
ment amb els cantaires catalans 
inscrits treballaran al Seminari 
Salesià Marti Codolar de Barce
lona la Missa OP 130 de Joseph 
Jongen i l'Ave Maria de Felix 
Mendelssohn, amb el mestre JO
SEP VILA. 
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T Congrès de 
Música a les 

escoles 

Del 3 al 5 de juliol es 
celebra a la Universität 
Central de Barcelona el 
Congrès de Música a 
l'Escola i a les Escoles de 
Música. Hi haurà ponèn-
cies comunes. Entre al-

tres ternes es tractarà el perqué i la 
finalitat de l'ensenyament musical, 
la reforma educativa com a oportu-
nitat de millora de la qualitat de 
l'ensenyament. També es tractarà 
de la relació entre l'Escola de Músi
ca i l'Escola general. Hi ha ponents 
d'arreu d'Europa. 

En l'apartat de Música a l'Escola 
s'analitzarà el paper de la música en 
la formado deis mestres, les noves 
tecnologies aplicades a l'ensenya
ment musical, altres maneres d'en-
tendres la música, a mes d'altres te
rnes: Eis centres de recursos pe
dagógica artístics: música i dansa. 

Les Escoles de Música també te
ñen un paper important en el Con
grès. Es tractarà des deis adults a 
l'Escola de Música, fins la funció 
del director de l'escola i l'aprenen-
tatge de l'instrument en grup, pas
sant per l'educació musical infantil. 

Y XIV Maig Coral del 

Barcelonés 

El 3 de maig van començar eis 
actes del XIV Maig Coral del Bar
celonés eis quais acabaran el 28 de 
juny. En total hauran estât 13 actes, 
repartits entre divendres i dissabtes 
de maig i juny. La cloenda es farà, 
el dia 28 de juny, al Saló de Cent 
de l'Ajuntament de Barcelona amb 
l'actuació del cor Revessa, la coral 
de la Federació Farmacéutica i la 
Lieder Cámara. Entre cors, coráis i 
altres grups musicals s'hauran fet 
35 actuacions amb obres de tota 
mena d'autors. 

Es van interpretar peces de 
Haydn, Schubert, Brahms, cançons 
del Llibre Vermeil de Montserrat, 
Mozart, J. S. Bach, entre molts d'al
tres compositors i estils musicals. 

T V Curs Musical 

d'Estiu a Igualada 

Del 12 al 19 de juliol es cele
brará a Igualada la V Edició del 
Curs Musical d'Estiu. Hi ha diver-
ses opcions de participado: percus-
sió; música moderna i jazz; orques
tra i música de cambra; veu, per-
cussió i moviment per a mestres i 
informàtica musical. 

En motiu del curs es celebrará el 
primer cicle "Curs Musical d'Estiu 
en concert", on professore deis cur
sos faran actuacions a l'Auditori de 
l'escola Municipal de Música d'I-
gualada, al teatre de l'Aurora, al te-
atre de L'Ateneu i a la Plaga de l'a-
juntament. La data límit d'inscrip-
ció és el dia 1 de juliol. El profes-
sorat està integrai per Enric Albe-
rich (piano), Anna Alegre (llicen-
ciada en rítmica Dalcroze), Miquel 
Bernat (solista internacional de per-
cussió), Elisenda Cabero (mezzo
soprano sol is ta) , Marc Cabero 
(Timpani solista), Alfons Carrasco
sa (saxofonista), Xavier Garriga 
(professor de veu), Frederic Giber-
ga (percussionista), John Glickman 
(solista de violi i viola internacio
nal), Joan Marcet (professor de gui
tarra), Josep Massana (professor de 
violO, Joan Monné (pianista i com
positor), Ramon Montoliu (director 
musical), Jordi Ruiz (contrabaixis-
ta), Pilar Subirà (percussionista), 
Manel Tortajada (percussionista i 
batería). 

T XXI Curs de Cant 

i Direcció Coral 

Del 26 de juliol al 3 d'agost es 
farà a Palma de Mallorca el XXI 
Curs Internacional de Cant i Direc
ció Coral. L'apartat de cant el diri-
geixen la soprano Carina Mora i 
Dolors Aldea i el tenor Lambert 
Climent. La direcció coral té tres 
nivells. El professorat I'integren: 
Mireia Barrera (directora del cor 
Madrigal de Barcelona i professora 
de direcció coral de la FCEC), Cari 
H^gset (professor de direcció coral 
a Oslo), Fernando Marina (director 
del cor de cambra del Conservatori 

Superior de Música del Liceu de 
Barcelona i professor de direcció 
coral de la FCEC) , Josep Vila 
(compositor, director fundador del 
cor Lieder Camera de Sabadell i 
professor de direcció coral de la 
FCEC). Del 5 al 12 d'agost es cele
brará el Seminari d'Opera per a 
cantants i pianistes. Va adrecat a 
solistes vocals, pianistes acompan-
yants o de repertori, estudiants de 
cursos superiors que volen aprofun-
dir en els papers operístics. Per in
formado, cal dirigir-se a l'Aula de 
Música de la Universität de les Ules 
Balears. 

• Audicor 

L'institut Joan Llongueras de Pe
dagogia Musical i Rítmica-Dalcro-
ze organitza l'Aula de Direcció Co
ral "Audicor" pel curs 97 del dis-
sabte 5 al diumenge 13 de juliol. 
L'Equip Pedagogie està format per 
Manuel Cabero, Fernando Marina i 
Montserrat Pueyo. 

Hi ha dos nivells l'A i el B. El 
primer, per a principiants en direc
ció coral, estudiants de música 
amb carrera o solfeig de nivell 
mitjà. Recomanat per a professors 
de solfeig. El nivell B és per a es
tudiants que hagin superai el nivell 
A, directors de cor amb mitjana 
experiencia, lectura musical supe
rada i coneixements elementáis 
d'harmonia. L'edat mínima de par
ticipado és de 16 anys. 

• Curs "Cos i Música" 

"Mètode Cos-Art" 

Del 6 al 13 de juliol es farà a 
Sitges el 12è Curs Internacional 
d'Estiu "Cos i Música" "Mètode 
Cos-Art". L'organitza l'Escola de 
Treballs Corporals i Artístics de 
Barcelona, Associació Cos-Art. El 
director és Assunto Nese, directora 
ar t í s t ica Yiya Díaz . També hi 
haurà cursos de violi, viola, músi
ca de cambra, piano i altres instru
ments, flauta, cant, clarinet, "cor
no di bassetto", clarinet baix. A 
part hi ha altres activitats com: 
concerts, taules rodones i audició 
d'alumnes. 
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O F E R T E S I D E M A N D E S 

Jordi Giró i López. S'ofereix com a pianista i ¿& Alberto Vera. S'ofereix com a director per co
per donar classes de piano. Tel. 93-4103716. rais. Tel. 93-3478762. 

<fe Dan Anies i González. S'ofereix com a direc- <& Elisenda Saladrigues. S'ofereix com a directo-
tor per corals. Tel. 93-4352391. ra per coral d'adults. Tel.93-3304319. 

&> Ramón Elias i Gavernet. S'ofereix com a di- A Montserrat Torra. S'ofereix com a directora per 
rector per corals de Tàr rega o Barcelona, coral Adulta, Jove i Infantil. Tel. 93-7921844. 
Tel.973-500991. 

&¡ Jordi González i Verges. S'ofereix com a di-
Montserrat Florensa. S'ofereix com a directo- rector per corals. Tel. 93-2176933. 

ra per corals. Tel. 93-6308456. 

* Si us voleu anunciar en aquest apartat, podeu trucar al telèfon 93-268 06 68 

DINSIC 
DISTRIBUCIONS 

PUBLICACIONS MUSICALS i 

Col-leccio 
'Música Coral' 

Amb l'inici (¡'aquesta collec 
ció la nostra editorial es pro-

posa la publicado d'obres per 
a cor mixt, d'autors del nostre 
país de tots els temps, i pretén 
complementar el repertori co

ral publicat a casa nostra 

Col-leccio 
'Cantates 
infantils' 

Impulsada per la nostra edito
rial i el Secretariat de Coráis 

Infantils de Catalunya, aquesta col leccio pretén donar a conéixer les can
tates infantils escrites per autors catalans -escriptors i músics- amb la in
tendo que el servei queja han fet i seguirán fent a les coráis infantils del 
nostre país tingili una difusió mes amplia, fins i tot fora de la nostra terra. 

Col-leccio 
'Calaix de musica' 

Aquesta 
col-leccio aspira 
a complementar 
la temàtica musi
cal del panorama 
editorial cátala. A 
manera de «calaix 
de sastre», està 
oberta a pluralitat 
d'enfocaments i te
mes musicogràfics. 

DINSIC Publicacions Musicals - Santa Anna 10 - 08002 BCN - tel.3180605 - fax 4120501 
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"o Cicles de concerts de Cant Coral 
£ El gran encert de les delegacions 

De les deu delegacions 
^ que actualment compo

sen l'Equip Territorial de 
la FCEC, vuit ja realit-
zen, afortunadament peí 
cant coral, cicles de con-
certs estables on les co

ráis mostren el seu treball en troba-
des de grups de coráis celebrades en 
caps de setmana alternatius i nor-
malment a la primavera. 

La importancia d'aquestes troba-
des per la FCEC queda del tot clara 
quan veiem que aquests cicles de 
concerts, en les delegacions que ja 
fa temps que els realitzen, han aju-
dat a apujar el nivell deis cors de la 
delegació, han creat una sana rivali-
tat entre les coráis per presentar 
bons programes i, sobretot, han cre
at una "moguda coral" que durant 
algunes setmanes aglutina moltes 
poblacions de Catalunya. 

Cal teñir present que durant 
aquest any es celebraran a tot Cata
lunya al voltant de 45 concerts de 
cant coral que aplegaran unes 170 
entitats coráis, que 
és un tere de les co
ráis adscrites a la 
Federació. Uns 
5.100 cantaires par
ticiparan enguany 
en cicles coráis, que 
serán escoltáis peí 
cap baix per unes 
25.000 persones. Aqüestes xifres 
globals ens volen dir només que any 
rera any, arreu del país, les delega
cions de la FCEC estem organitzant 
un "CATALUNYA CANTA" a ni
vell parcial. Aixó és altament meri-
tori i positiu i hem d'encoratjar els 
delegáis a millorar i incrementar el 
nombre de concerts, i, sobretot, a 
les delegacions que encara no realit
zen aquest tipus de cicles, a organit-
zar-los peí proper any. Per part de 
l'Equip Territorial de la Federació 
tindreu tot el suport i ajut que us 
calgui per afegir les vostres delega-

• / Aquest any es 

faran a Catalunya a 

voltant de 45 concerts 

XII edició deis Musicorals del Baix Ll., 

cions a aquesta moguda coral. 
El degá de tots aquests cicles és 

el MAIG CORAL del Barcelonés 
que enguany arriba a la seva XIV 
edició. Ens omple d'orgull a tota la 
Federació que el MAIG CORAL 
del Barcelonés hagi estat tres vega-
des finalista deis premis "CIUTAT 
DE BARCELONA". És sense cap 
mena de dubte el millor cicle de 
música "amateur" de tot el país i ád-

huc de tot Espan-
ya. A la seva om-
bra han nascut tots 
els altres: MUSI
CORALS del Baix 
Llobregat i Valles, 
RODES CORALS 
a les Comarques 
Meridionals i al 

Bages-Berguedá i altres cicles. 

No voldria acabar sense encorat-
jar les entitats coráis a participar-hi, 
i a l'ensems a fer un esforc per pre
parar nous i variats repertoris que en 
definitiva son els que ens ajudaran a 
créixer técnicament i ais cantaires a 
saber compartir i escoltar altres can-
taires. Si aconseguim tot aixó, 
aqüestes trobades coráis serán cada 
dia mes importants i mes nostres. 

Coral la Vali de St. Cl iment de Llobregat 

XII Musicorals 

Enguany els nostres Musicorals 
han arribat a la seva XII edició. 
Aquest esdeveniment plenament 
consolidât a la nostra comarca, i 
que per aquesta edició ha présen
tât algunes novetats, ha fet una 
clara aposta per la qualitat, moti
vant els Cors a presentar repertoris 
atractius, variats i treballats, si pot 
ser, expressament per ais Musico
rals. 600 cantaires participants, 19 
entitats coráis, 5 concerts a llocs 
diferents. Mes de 3000 persones 
de public en els diferents concerts 
donen una petita mostra de l'ac-
ceptació deis Musicorals. 

Des de tot l'equip de la delega
ció volem també felicitar i enco-
ratjar el nou equip directiu de la 
FCEC a fer una bona tasca pel 
cant coral del nostre país i a l'en
sems també volem agrair el treball 
i dedicació de l'anterior equip pre-
sidit pel sr. Lluís Gómez, que mai 
van estalviar esforços i temps per 
engrandir aquesta nostra benvol-
guda FCEC. 

Joan-Enric Urpinas 
Cap de l'Equip Territorial 

BAIX LLOBREGAT 
Domènec Tugas 
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Caramelles a 
Sant Bartomeu de 

Casserres 

El 13 d'abril, quinze dies després 
de Pasqua, el Grup Cantaire Sant 
Bartomeu de Casserres va celebrar 
la trobada de Caramelles a la vila 
de Casserres (Berguedà). Aquesta 
festa se celebra des de fa 16 anys. 
En aquesta edició van participar 26 
cors de Caramelles de les comar
ques de l'Ait Penedès, el Bages, el 
Berguedà, el Baix Llobregat i Oso-
na. També van participar alguns 
cors de la FCEC i altres Federa-
cions, aixi com el président de la 
Federado Catalana d'Entitats Co
ráis, Josep M. Mas, que va adreçar 
unes paraules als caramellaires, de-
fensant la nostra identitat i l'arrela-
ment al pais. 

La trobada va començar amb un 
esmorzar i sardanes. Després dels 
parlaments es va fer una cercavila 
pels carrers del poblé amb la Banda 
de Cornetes i Tambors de Casse
rres, els Gegants Nans i Gralles del 
Comú de Montmajor i la Cobla 
Principal de Berga amb tots els cors 
de Caramelles. Seguidament a la 
Plaça es va fer 1'actuado dels cors 
participants. 

Creiem que és el primer pas per 
entrar en el món del Cant Coral i 
que tenim, entre tots, el deure de 
potenciar les nostres tradicions. Per 
aixô us encoratgem a venir i a parti
cipar, ja que és obert a tots els cors 
que canten Caramelles per Pasqua. 

BAGES-BERGUEDÀ 
Enric Genescà 

Aplec de Coráis 

En aquesta Delegació tenim 
programat, per a la propera tardor, 
recuperar l'Aplec de Coráis; pero 
amb una substancial variació: du-
rant el matí les coráis actuaran al-

hora distribui'des en grups de tres 
o quatre per Premia de Mar on se 
celebrará l'Aplec. A la tarda, hi 
haurà l'acte conjunt en un polies-
portiu. Tot això, ho emmarcarem 
aquest any, dins dels actes del 25è 
Aniversari de la Coral L'Amistat 
de Premia. 

Creiem, dones, que aquesta pot 
ser una manera d'organitzar i recu
perar un treball col-lectiu dins d'u
na Delegació. 

Hi ha també, i ho estem estu-
diant, la possibilitat de promoure 
una RODA CORAL a la comarca 
a la mateixa tardor. 

Esperem, dones, que tot això 
engresqui el col-lectiu de coráis 
del Maresme i enfortim aixi l'es-
perit musical dels nostres pobles. 

MARESME 
Joan Botey 

Canvi de direcció 

Ens trobem a l'octubre del 96 
per a programar el curs nou i gaire-
bé de forma espontánia ens posem 

a parlar de la situació de la Federa-
ció. Ens adonem que hi ha una ato
nia general i que no es respon o no 
s'ajusta prou a la nostres realitats. 
Decidim continuar reunint-nos i 
treballar per al millorament del 
funcionament de la Federació. 

Un dels fronts de treball tracta 
dels estatuts, elaborem propostes i 
les portem a l'Assemblea del mes 
de marc a Verdu on participem ac-
tivament. En aquesta Assemblea es 
produeix un canvi de direcció i es 
recullen les nostres propostes, tant 
el desig de millora el funcionament 
com les esmenes als estatuts. Ara 
ens cai també participar activament 
a les reunions de treball que es rea-
litzin. 

Els mesos de maig i juny se ce-
lebren els tradicionals concerts de 
Musicorals 97 i el dissabte 28 de 
juny, a les Uh. del mati, al Centre 
Cfvic M. A. Campmany de Terras
sa, al peu de la xemeneia, ens reu-
nim la Delegació del Vallès per 
cloure el curs i programar el pro-
per. 

VALLES 
Caries Llongueras 
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Delegacions 

27è Aplec de 
Cant Coral 

Benvolguts amies, 
Us fem saber que les Corals de 

la Delegació Osona-Ripollès-Cer-
danya vàrem celebrar, organitzat 
per l'Orfeo Vigatà al Teatre Atlàn-
tida de Vie, el 27è Aplec de Cant 
Coral. Hi van participar deu Co
rals, sis de les quais cantaren soles 
a la primera part: la Coral Violeta 
de Centelles, la Coral Camprodon, 
la Coral Capella de Santa Maria 
de Ripoll, la Coral l'Arpa de Tara-
dell, la Coral Cerdanya Canta de 
Puigcerdà i l'Orfeo Vigatà. 

Després les corals, sota la direc-
ció de Josep M. Mas, van cantar el 
Cant Cornu: El Cant dels Ocells, 
Canço de Comiat , Margarideta 
lleva't de mati, Amicus meus, Ho-
menatge a la dona catalana i el 
Cant de la Senyera. 

El mati, tot i la pluja, descobri-
ren una placa al carrer dels Co-
rretgers en Homenatge a la dona 
catalana, amb la presèneia de la 
Presidenta de l'Institut de la Dona 
Sra. Joaquima Alemany. 

Va ser una trobada de cantaires 
molt positiva i se n'haurien de fer 
mes. 

OSONA - RIPOLLÈS -
CERDANYA 

Mercè Salvador i Tuset 

14é Maig Coral 

La Delegació del Barcelonés va 
fer l'assemblea anual el dia 11 d'a-
bril. Amb una reunió previa de di-
rectors, per incidir mes en els as-
pectes técnics, es van revisar les ac-
tivitats fetes durant l'any per tal de 
projectar les futures. 

Destaquen dels acords presos: la 
molt alta valoració del "Maig-Co-
ral"-96; la voluntat de potenciació 
de les activitats formatives per a 

cantaires i directors; el rebuig total 
a les acusacions fetes en l'assem
blea de Verdú de desviacions de 
despesa de la FCEC en favor del 
Barcelonés, i l'exigéncia que es do-
nin amb claredat els comptes en 
aquest punt; l'agraïment a l'anterior 
Conseil de la FCEC per la tasca fe-
ta; la reincorporació a l'equip de la 
delegació de Montserrat Lluveras, 
Sergi Riera i Joan Roda, i la reelec-
ció del cap de la Delegació. 

Quan estem préparant aquest nú
mero de "A quatre veus" s'estan ja 
fent els concerts del 14é Maig Co
ral. Enguany s'ha ampliai la ins-
cripció de cors fins a 35, distribuas 
en 13 concerts, amb una programa-
ció d'obres cada cop mes intéres
sants i un nivell d'interpretació mes 
ait. L'equip de la delegació ha con
sidérât que l'interès del cicle el 
converteix en activitat formativa 
per a cantaires i directors i, per 
tant, ha fet una reducció substan
ciosa en el preu ais cantaires i una 
invitació per ais directors a tots els 
concerts. També amb aquest sentit 
s'ha inclòs el concert extraordinari 
del cor "Villancico" d'Estocolm, 
monografie del "Cançoner d'Upsa-
la". 

BARCELONÉS 
Jordi Subirà 

XVIII Aplec Coral 
de les Terres de 

Lleida 

Efectuat a ANDORRA LA VE-
LLA el passât dia 4 de maig de 
1997, ha estât tot un exit de partici-
pació aixi com de public. 

- A dos quarts d ' i l tingué Hoc 
l'assaig general del cant cornu amb 
totes les agrupacions corals se-
giients: 

- ORFEO ARTESENC (Artesa 
de Segre), CORAL BORDONERA 
(Organyà) , CORAL D'AVUI 
(Agramunt), ORFEO NOVA SOL-

SONA (Solsona), CORAL PONT-
SICANA (Ponts), CORAL ROCA-
FORT (Sant Julia de Loria), CO
RAL SANT ANDREU (Oliana), 
CORAL SANT ANTONI (La Mas-
sana), ORFEO ANDORRA (Ando
rra la Velia) i amb la participació 
especial acompanyant algunes pe-
ces, de l'ORQUESTRA JUVENIL 
DE L ' INSTITUT ANDORRA 
D'ESTUDIS MUSICALS DEL 
COMÛ D'ANDORRA LA VE-
LLA. 

Finalitzat l'assaig, tothom dis
posa de temps lliure. 

A les 2 del migdia ;a dinar! al lo
cai que s'havia préparât per aquest 
dia, al mateix Centre de Congressos 
i Exposicions d'Andorra la Velia. 
Alli tothom va recuperar forces pel 
concert de la tarda, es va riure, es 
va cantar, (\\ ui !! les cordes vo-
cals...) i també va haver-hi roda de 
premsa i sessió fotogràfica, sorpre-
nent els periodistes a alguns mem
bres de les corals i a algun director. 

Finalitzat el dinar, una mica més 
d'esbarjo i preparatius pel concert. 
Vocalitzacions, relaxacions i corre-
disses pels diferents passadissos 
del Centre de Congressos. Mentres-
tant, la Sala d'Actes s'omplia de 
gom a gom. 

L'hora assenyalada arribà per fi i 
començà el concert. El public va 
gaudir del cant coral, demostrant-
ho a cada participant amb els seus 
aplaudiments. En acabar la primera 
part, l'Honorable Senyor Lluis Viu, 
Cònsol d'Andorrra, va fer entrega a 
cada agrupació d'una llaçada i d'un 
record d'aquest XVIII Aplec. 

Finalment, el cant conni, amb 
tots els cantaires i amb acompanya-
ment de l'orquestra, va cloure una 
diada que segurament a tothom 
deixà satisfet i que recordarà. 

L'Orfeo Andorra, organitzador 
de l'acte, agraeix a tots aquells que, 
participant d'una manera o altra, 
han contribuït que aquesta diada ré
sultés exitosa. 

TERRES DE LLEIDA 
Josep Sansegundo 
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Cora l E s p i n a v e s s a actuant a la II R o d a Cora l de les C o m a r q u e s Mer id iona ls 

IV Cicle de Concerts 
de Cant Coral 

La delegació Penedès-Anoia-Ga-
rraf va organitzar el IV Cicle de Con
certs del Cant Coral. El primer va ser 
el 20 d'abril a Igualada. La Coral 
Mixta d'Igualada va ser l'organitzado-
ra, i van intervenir-hi: La Ginesta de 
la Granada, Agrupació Coral Ressò 
de l'Arboc del Penedès, Orfeó Santa 
Coloma de Santa Coloma de Queralt 
i la Coral Moixaina de Vilanova i la 
Geltrú. 

El segon concert es va fer a Santa 
Oliva el 18 de maig organitzat per la 
Coral Veus del Poblé de Sta. Oliva, 
amb la participado de Coran Noves 
veus de Capellades, Orfeó Vilanoví 
de Vilanova i la Geltrú, Coral Vall-
bardina de Gelida, Societat Coral El 
Raím de Sant Cugat Sesgarrigues. 

El tercer concert el va organitzar la 
Coral Amics del Cant de la Múnia, hi 
van participar: Coral Sant Sadurní de 
St. Sadurní d'Anoia, Cor Eduard 
Toldrà de Vilanova i la Geltrú, Cor-
Orfeó Parroquial del Vendrell, Coral 
Laroc de Vilafranca del Penedès. El 
quart concert va cloure el cicle, 1 de 
juny, va ser al Bruc. L'organització va 
anar a carree de la Coral Moixerigues 
del Bruc. Hi van participar: L'Agru
pació Polifónica de Vilafranca del 
Penedès i Coral Albada de les Caban-
yes i el Cor Polifonie del Garraf de 
Vilanova i la Geltrú. En la reunió de 
la Delegació la gent va opinar que els 
concerts foren de qualitat, però es la
mentava la poca assistència de public. 

ANOIA- PENEDES - GARRAF 
Josep Ma. Gallart 

II Roda Coral a Valls 
La tarda era plujosa, però aquesta 

inclemencia del temps no va ser obs-
tacle perqué les coráis fessin acte de 
presencia a l'hora de fer l'assaig del 
cant comú. El "Cor de la Universität 
Rovira i Virgili" de Tarragona excusa 

la seva assistència. 
A 2/4 de 7 de la tarda, començà al 

Centre Cultural Municipal de Valls, 
el concert d'aquesta "II Roda Coral 
de les Comarques Meridionals" en el 
torn corresponent a la nostra ciutat, ja 
que en total foren 8 les localitats que 
en diferents dates tenien programats 
els concerts. Com a preludi de l'acte, 
es féu una petita presentació comen-
tant el perqué de la Roda Coral i no 
l'Aplec de Corals, com havia estât 
costum en els anys anteriors. 

El concert començà amb la inter-
venció de la Coral "Garcia Julbe" de 
Vinarós, composta per 52 veus mix
tes, sota la direcció d'en Rossend Ay-
mí i Escola. En segon Hoc, el Cor de 
Cambra "Scherzo" de Vila-seca for
mat per 17 veus blanques, dirigit per 
Silvia Gil. A continuació li toca el 
torn al Cor "Mos Cantars" de Tarra
gona, format per 8 veus mixtes sota 
la direcció d'en Xavier Pastrana. 

Tanca l'actuació de corals soles, 
l'anfitriona de l'acte, la Coral "Espi
navessa", formada per 47 veus mix
tes, sota la direcció de Modest Soler i 
Batalla. Abans de donar pas al cant 
comú, el Sots-President de la FCEC, 
en Jaume Parés, així com el delegat 
de les Comarques Meridionals, en Jo
sep M. Gomis, van dirigir unes pa-
raules a tots els cantaires i al public 
assistent. 

El cant comú fou interprétât per 
tots els components de les quatre co

rals assistents a la Roda Coral. L'acte 
acabà amb el "Cant dels adéus" que 
fou entonat per tots els cantaires i pu
blic assistent. 

COMARQUES MERIDIONALS 
Francesc Bofarull (Coral Espinavessa) 

Reestructurado 
La Delegació de les Comarques 

de Girona ens hem reunit per tal de 
reestructurar el nostre equip de tre-
ball, tant a nivell tècnic (3 persones) 
com a nivell organitzatiu (3 persones: 
delegat, sots-delegat i secretari). 

Pel que fa al compromis de muntar 
cicles de concerts, l'Orfeó Jonque-
renc de la Jonquera, la Coral Mestre 
Sirés de Palafrugell i la Coral Gaude
amus de Figueres, que celebra el seu 
10e aniversari, han organitzat a les 
sèves respectives poblacions el con
cert col-lectiu corresponent. Agraïm 
la visita del nou président de la 
FCEC, el senyor Josep M. Mas, que 
va acompanyar-nos en el concert de 
la Jonquera i va animar-nos a seguir 
progressant, amb les sèves paraules 
sobre "Creativitat, Identität i Limits"; 
i fins i tot ens va ensenyar un nou ca
non. Actualment estem préparant la 
nova programació sota la coordinació 
del reelegit que us informa. 

COMARQUES DE GIRONA 
Lluís Mandado 
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COL.LECCIO GENERAL EDICIONS DE LA 

Dins la Col-lecció General (vegeu-ne la 
relació, acabada a l'anterior revista amb la 
partitura núm. 113/4), hem éditât individual-
ment les obres del llibret FCEC-1992: JOA-
QUIM HOMS. OBRES CORALS. Recull I, 
anunciat ja a la revista, i éditât gracies a una 
subvenció de l'Institut de Cultura de l'Ajun-
tament de Barcelona. 

A diferencia del Recull (que esta pensât 
com a partitura d'estudi) les partitures indi

viduáis están preparades per ser utilitzades pels cors. 
Per aixô contenen totes les estrofes deis textos, així 
com altres dades intéressants i una millor compagina
do. I, ja que el propi autor va fer diverses versions de 
cada obra, hem escollit la que ens ha semblât mes 
adequada a les formacions coráis actuáis, indicant, 
també les altres versions que hi ha, perqué sigui el 
propi director qui, finalment, decideixi com interpre
tar-la. Son les següents: 

* Quinze nádales tradicionals catalanes a 3 (o 4) vm. 
FCEC- 114 On anem Maria? S,A,T/B ( B l ) 

FCEC- 115 Maria tallava i cosia S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 116 Nit de vetlla S.A.T/B ( B l ) 

FCEC- 117 El cant dels ocells S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 118 Porta foc i encén palletes S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 119 La Pastora S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 120 Josep, busque-me posada S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 121 Sant Josep i la Mare de Déu S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 122 El desembre congelât S.A.T/B ( B l ) 

FCEC- 123 Bella companyia S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 124 Els Pastorets SAT ( B l ) 

FCEC- 125 Els Tres Reis S/A.T.B ( B l ) 

FCEC- 126 El Rabada Joanet SATB ( B l ) 

FCEC- 18 Les dotze 

van tocant (Reedició) ATB ( B l ) 

FCEC- 20 Les bèsties 

al naixement (Reed.) S,A,T/B ( B l ) 

* Quatre cançons populars per a veus blanques. 
FCEC- 127 Cant nocturn SA ( B l ) 

FCEC-128 Canco de bressol S S A ( B l ) 

FCEC- 129 El poder del cant SSA ( B l ) 

A continuació hem éditât, també de forma individual, 
les obres del Recull FCEC-1993, de Jesús Capdevila i 
Martí (vegeu-ne mes informado en l'apartat d'Edicions 
Especiáis). Son les següents: 

FCEC-131 La Vella. Tradicional 

FCEC-132 L' Hostal de la Peira. Trad. 

FCEC-133 Fadrins que'n festegeu.Trad. 

FCEC-134 Caseu-vos, minyons. 

Trad, de l 'Urgell 

FCEC-135 Les quatre ciutats del mon. 

Trad, de l 'Urgell 

FCEC-136 Au. Companys. . . Nadalenca 

FCEC-137 A la ciutat de Lleida . Trad. 

TTBB (B2) 

S/A,T,B,B(B2) 

S/A,T,B,B(B2) 

SATB (B2) 

SATB (B2) 

SATB (B2) 

SATB (B2) 

Novetats | | | | F E D E R A C i c j 
F= E= CATALANA 
C- Q, D/ENTITATS 
l l l l 

FCEC-138 

FCEC-139 

FCEC-140 

Adéu, violes i Hors... 

Trad, de l 'Urgell 

Matí de Sant Joan. 

Trad.de l 'Urgell 

C O R A L S 

SATB (B2) 

SATB (B2) 

FCEC-141 

Caneó de pandero. 

Trad, de l 'Urgell SATB (B l ) 

El Rei de Birondón. 

Caneó humorística 

d ' A p e l l e s Mestres SATB ( B l ) 

FCEC-142 La llántia del Rei Moro. Trad. SATB (Bl ) 

FCEC-143 Les dolces festes. Nádala trad. SATB (B1) 

FCEC-144 La mas iade l bon vi. Trad. SATB (B l ) 

FCEC-145 El cant del poblé. 

Himne de Catalunya. SATB (B l ) 

Text: Josep M a de Segarra 

Música: J.A.Clavé/A.Vives 

A 1'esmentat Recull hi figuren encara tres obres mes, que 

ja havíem editat anteriorment. Son: El diumenege de Rams 

(FCEC-105). L'escrivá (FCEC-106) i La minyoneta (FCEC-

107). 

FCEC-146 La filadora. Trad. SATB (B2) 
Harmonització: Alain Langrée. 

Obra editada per a servir de "Programa Comú" de la 
FCEC 1997/1998. 

EDICIONS ESPECIALS 

FCEC-1993 JESÚS CAPDEVILA (1891-1982) 
Obres Corals SATB (64 pàgs.) 

Recull de la major part d'obres coráis (divuit) que 
compongué Mn. Jesús Capdevila i Martí, organista de 
Bellpuig. Conté: quinze harmonitzacions d'obres tradi
cionals (sis de l'Urgell, nou catalanes, i una polonesa), 
una obra de creació (AU, COMPANYS...), i una harmo
nització d'una melodia de Clavé/Vives (EL CANT DEL 
POBLÉ). Totes elles revelen una gran mestria i un pro-
fund coneixement de les possibilitats coráis, encara que 
algunes están escrites fa molts anys (des del 1954) quan 
les formacions coráis no eren com les actuáis. 

L'edició s'ha fet gracies a la subvenció de l'ajunta-
ment de Bellpuig. 

FCEC-1994 JOSEP OLIVELLA i ASTALS. 
Vida i obra musicals . (224 pàgs.) 
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JESÚS C APD EVIL A 
11891-1962) 

OBRES C O R A L S 

EPICIONS DE LA 

• I I I 

l i l i 

'catalana ' 
(Jim »T- . 

*Aquestes 
dues publica-
cions son fruit 
de la campanya 
iniciada fa uns 
anys per 
l'Equip Técnic 
de la FCEC de 
cara a la recupe
rado d'autors 
locáis amb obra 
coral no editada. 

36 obres diverses: per a cobla, piano, cant i piano, cor 
mixt i cor d'homes (F obra completa de Josep Olivella i 
Astals (1896-1981)), precedides d'una biografia a ca
rree de Maria Calzada i Olivella. 

Edició feta per encàrrec de la Coral La Industrial, de 
Sabadell, amb la col-laboració, entre d'altres entitats, de 
l'Ajuntament de Sabadell i de la Fundació Caixa de Sa
badell. 

P R O G R A M A C OMÚ 

L'Equip Tècnic ha establert com a obres de Progra
ma Comú per al curs 97/98, les següents: 

Com de costum, les obres tríades son d'estils i difi
cultáis diversos. Esperem que durant el curs aqüestes 
obres formin part deis repertoris propis de cada coral i 
que en tota activitat col-lectiva entre cors de la Federa
d o , una o mes obres d'aquest programa comú hi si-
guin interpretades. 

Demaneu directament a la nostra secretaria (tn. 93/ 
268.06.68) els exemplars que necessiteu (si no els te-
niu ja ais vostres arxius). No en feu fotocòpies, si us 
plau! Amb una telefonada els rebreu directament a 
casa!. 

OBRA AUTOR/S PARTITURA 

Molta de gent J.K.Bachofen (1697-1755) 

/G.Wolters (s.XX) 

mf 
BC 1430 

L'oració 
d'anar-se'n al Hit 

Ricard Lamote de 

Grignon (1899-1962) Clivis 221 

La filadora, (*) 
tradicional 

Harm: Alain 

Langrèe (n . l927) FCEC-146 

La font de l'Albera, Enríe Morera (1865-1942)/ 

sardana Manuel Oltra (n. 1922) FCEC-49 

JOSEP 
OLIVELLA 

i ASTALS 

Vida i obra musical 

• L'obra Molta de gent és una de les desenes 
de partitures traduídes al cátala per Joan Costa, 
recentment traspassat. Es molt important per al 
món coral 1'extensa obra de traducció i adaptació 
que féu Joan Costa (de remarcable qualitat i feta 
sempre amb l'esperit de servei que el caracteritzà) 
ja que ha permès a moites coráis d'interpretar 
moites obres estrangeres, que d'altra forma no 
haurien pogut fer. Ens agradaría que la seva inter
pretado massiva constituís un homenatge a qui 
fou el gran "amie de tots". 

• L'oració d'anar-se'n al Hit és una obra 
amb reminiscèneies populars, tant en el text com 
en la música, escrita amb el saber fer harmonie i 
tractament de les veus, deis quais Ricard Lamote 
de Grignon era un mestre. 

• Amb la inclusió de La filadora (*), voldrí-
em, també, retre un merescut homenatge al seu 
harmonitzador, Alain Langrèe. Music francés de 
gran qualitat, que, gracies a la seva vinculació du
rant molts anys amb l'Orfeo Lleidatà (a través 
deis Cursos Internacionals de Música) demostra 
en les sèves obres no solament un profund conei-
xement de la música catalana, sino també del món 
coral cátala. Així la majoria de les seves harmo-
nitzacions son petites "perles" capaces de ser in
terpretades per la majoria de les nostres coráis. 

• Amb La font de l'Albera, original per a cor 
i cobla d'Enric Morera, en versió coral de Manuel 
Oltra, seguim la tradició d'incloure una sardana al 
Programa Comú i, també, de divulgar les obres 
editades per la propia Federació. Aquesta obra 
s'ha rééditât amb el format actual (lletra i música 
mes grossos i clars) ja que l'anterior format, des-
plegable i petit, era massa difícil de llegir. 

(*) Aquesta obra está inclosa, t ambé, al recull "Nova Harmonia de Cancons Reconegudes" , per Alain Langrée . Podeu 

adquiri-lo a l'Orfeó Lleidatá, tel. (973) 27 08 35 (de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 deis vespres) . 
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XXX Trobada del Secretariat de 
o u 
o 
o 

u 
c o 

Corals Infantils de Catalunya 

11 de maig de 1997 / Pa lau Sant Jord i 

El passat 11 de maig es celebra, 
al Palau Sant Jordi de Barcelona, 
la 30a trobada del SCIC, en la qual 
varen participar un total de 115 
coráis, arribades de tots els punts 
de les nostres contrades. No cal dir 
que el Palau Sant Jordi es féu petit 
per a encabir la totalitat deis can-
taires i els seus familars i amics, 
que acudiren en gran nombre a 
aquesta celebració. 

El programa estava dividit en 
dues parts. En la primera, els mit-
jans interpretaren, sota la direcció 
d 'El isenda Carrasco , les peces 
"CANCO DEL CIGNE", "LA LI
LLA DEL CARMESÍ", caneó po
pular catalana, "UN FOLLET, i 
finalment "ALEGRES CANTEN 
ELS OCELLS", en l'adaptació que 
Oriol Martorell féu d'aquesta peca 
de Franz Schubert. 

Acte seguit, els mes grans, sota 
la direcció de Xavier Puig, posa
ren solfa "EL TARONGERET", 
peca tradicional catalana, "T1NC 
UN CANT AL MEU COR", caneó 
tradicional hongaresa, i "HAIG 

DANAR-ME'N LLUNY DAQUI" i 
"CAMÍ DE L ESTIMADA", amb-
dues obres de J. Brahms i adapta-
des per Josep Vigo. 

Per acabar la primera part, els 
mitjans i els grans s'uniren, sota la 
direcció d'Antoni Miralpeix, per a 
interpretar conjuntament "LA FI
LAD ORA", tradicional catalana, 
"POBLÉ QUE CANTA" i "LA 
SARDANA". 

La segona part resulta especial-
ment emotiva, ja que s'estrenà la 
peça "EL TIMBALER DEL 
BRUC", amb música de Manuel 
Oltra i lletra de Nuria Albo. Es 
tracta d'una cantata per a cor in
fantil, narrador i cobla i percussió. 
En aquest últim apartat, intervin-
gué la Cobla Sant Jordi sota la di
recció de Jordi León, i com a na
rrador es conta amb la presencia 
d'Enric Arquimbau. El conjunt fou 
dirigit amb molt d'encert per Josep 
Prats. 

La peça conta, combinant la 
part cantada i la part narrada, la 
historia del timbaler del Bruc, per-

sonatge famós per la seva Ínter-
venció en la guerra del francés, 
quan amb el repic del seu timbal 
féu retrocedir les tropes franceses 
en els passos de les muntanyes de 
Montserrat. L'alternança de les 
dues formes expressives, junta-
ment amb les onamatopeies musi
cals, permeten fer-se una idea de 
com dévia ser aquest fragment de 
la historia, ja que hi queden molt 
ben reflectits els diferents estats 
d'ànim que se succeeixen des del 
començament fins a la fi de la 
peça, des de la desesperació de les 
primeres notes fins a l'alegria dels 
darrers compassos. 

No cal dir que els participants 
s'ho passaren d'allô mes bé en ser 
els protagonistes d'aquesta expe
riencia, i també per la manera com 
es va desenvolupar la trobada, 
que, amb tan gran nombre de Co
rals participants donà a la tarda 
del diumenge una alegría i una 
magnífica vitalitat dins del marc 
d'un Palau Sant Jordi pie de gom a 
gom. 
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C a t a l u n y a C a n t a , Pa lau Sant Jord i , 19 de gener de 1992 

El Moviment Coral 
Cátala avança 

El dia 5 de juny es reprengueren 
les converses entre les Federacions 
que, el 26 de novembre de 1995, 
en el mare del II Congrès de Cultu
ra popular i tradicional catalana, 
signaren, a Manresa, el document 
de constitució del Moviment Coral 
Cátala (MCC). Hi prengueren part 
Ramon Escolà, Tomás Rosado, 
Montserrat Guasch, Albert Berdié i 
Josep M. Mas. Decidiren convocar 
assemblea general per al dissabte 
18 d'octubre, prèvia reunió de la 
directiva gestora el 18 de setembre. 

El Moviment Coral 
Cátala i el SCIC van 

ser a Valencia 

El passât dia 14 de marc, es con
voca a Valencia una taula rodona 
amb el tema "La nécessitât d'un 
moviment coral valencia" com a 
subjecte de débat. A l'acte hi assis-
tiren el Sr. Juan de Izeta, secretari 
general de la Federació d'Euskale-
rria, i el Sr. Tomás Rosado, coordi
nador general del SCIC, com a re
présentant del Moviment Coral Cá

tala, a mes de diferents représen
tants del món coral valencia, com 
ara el Sr. Lluís Quirante, Cap del 
Servei de Música de la Generalitat 
Valenciana, i directors de renom 
del País Valencia. 

El motiu principal de la convo
catoria va ser la posada en comú 
d'idées i experiències per part deis 
assistents sobre la realitat de les 
Federacions Coráis al nostre país, 
en els diferents vessants en qué es 
pot desenvolupar. Els représen
tants base i cátala feren una sem-
blança de les sèves respectives rea-
litats coráis, per tal de donar a 
conèixer els avantatges que suposa 
reunir les diferents Entitats Coráis 
del país al voltant d'una Federació 
propia, que pot molt bé acabar es-
sent un instrument per a la reafir
mado nacional en els àmbits cul
tural i de tradicions propies. 

Les conclusions de la trobada es 
poden resumir en la voluntat que 
existeix al País Valencia de crear 
una Federació propia, partint de la 
base de la poca estructuració que 
en aquest moment existeix i reco-
neixent el pes que les bandes mu-
sicals teñen en la cultura valencia
na enfront de les coráis. Per aixô 
es convida les coráis assitents a 
l'acte a una nova reunió per posar 
les bases d'aquest futur Moviment 

Coral Valencia. 

Ramon Escolà, reelegit 
Président de la 

Federació de Cors 
de Clave 

El passât 23 de febrer es va ce
lebrar l 'Assemblea General Or
dinària de la Federació de Cors de 
Clave a la Sala Ciutat de Manresa. 
Durant el transcurs de l 'Assem
blea va ser reelegit Ramon Escolà 
com a Président de la Federació 
per un nou mandat de dos anys. El 
résultat de la votació va ser de 43 
vots a favor, 5 vots en contra i un 
vot en blanc. 

En els propers dos anys, l'equip 
de Ramon Escolà voi finalitzar el 
projecte de reorganització de les 
demarcacions territorials aixi com 
el de reorganització dels equips 
tècnics musicals. L'altre projecte 
del Conseil Permanent de la Fede
ració és la commemoració, l'any 
1.999, del 175è aniversari del nai-
xement de Josep Anselm Clave, i 
del 125 è de la seva mort. A això 
s 'afegeix la c e l e b r a c i ó , l 'any 
2.000, del 150è aniversari de la 
primera entitat coral formada per 
Clave. 
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Llorenç del 
Penedès 

homenatja 

El passât 25 de maig 
Llorenç del Penedès fou el 
primer pöble que donà el 
nom de l ' i l lustre music 
Oriol Martorell a uns jar

dins emblemàtics de la poblado, en 
una festa que compartiren totes les 
entitats culturáis de la vila juntament 
amb familiars, amies i représentants 
de les institucions. Després de la 
cercavila, la inaugurado de l'exposi-
ció retrospectiva preparada per Pere 
Artís, eis parlaments i la desclosa de 
la placa de l'escultura que presideix 
eis des d'ara "Jardins Oriol Marto
rell" actuà la Coral Sant Jordi, sota 
la direcció de Xavier Sans. 

Eis homenatges es van encade-
nant. Volem consignar el concert de 
Sant Jordi "in memoriam" re-
transmès per Catalunya Música des 
de l'església de Santa Maria del Mar; 
l'acte académie organitzat per la 
Universität de Barcelona en el marc 
del paranimf; la taula rodona de la 
Universität Autònoma, moderada 
per Salvador Alsius i compartida per 
Xosé Aviñoa, Antoni B. Martorell i 
Pere Artís; i la taula rodona organi
zada per la Universität Ramon Llull, 
en la qual intervingué també el poli-
tic Raimon Obiols. 

Això no són més que mostres de 
la pefjada universal que Oriol Mar
torell, home d'esperit infatigable i 
emprenedor ha deixat en l'àmbit de 
la cultura musical del nostre pöble. 

Primera Xuntanza 
de Coros Galegos 

La I a Xuntanza de Coros Galegos 
de Catalunya, celebrada el 19 d'abri 1 
a l'església de l'Esperança de Ciutat 
Velia, fou organitzada pel Coro Uni
versitario Galego de Barcelona i per 
Bule-Bule Produccions, va reunir 
totes les entitats coráis amb repertori 
exclusivament gallee que en aquest 
moment 
existei-
xen a 
Catalu-
n y a . 
L ' a c t e 
va com-
p t a r 
amb la 
presen
cia deis 
p r é s i 
d e n t s 
de les 
entitats 
c o r á i s 

assistents i el président de la FCEC, 
sr. Josep M. Mas, el quai va desta
car, en cátala i gallee, el fet diferen
cial de Galicia i Catalunya, com a 
països posseìdors d'una historia, una 
cultura i, sobretot, d'un idioma pro-
pi, aspectes que han d'estar molt 
présents en el punt de partida de tot 
moviment coral. Després prengué la 
paraula el professor Camilo Valde-
horras, représentant de l'Area de Fi-
loloxía Galega e Portuguesa de la 
UB, entitat que dona suport al Coro 
Universitario Galego (CUGA); i, fe-
ta una ressenya histórica de la músi
ca coral gallega, sintetitzà els princi-

Pr imei ra X u n t a n z a de C o r o s G a l e g o s de C a t a l u n y a 

pals objectius de la Xuntanza, tot 
destacant la responsabilitat del CU
GA com a dinamitzador del movi
ment coral gallee a Catalunya. 

Seguidament cadascun deis 6 cors 
participants va interpretar quatre te
mes del seu repertori, divers i en 
molts casos interprétât de manera 
original. Com a cloenda es van in
terpretar conjuntament "O voso ga
lo" i l'himne gallee, moment de gran 

emotivitat 
que va 
congregar 
a l 'esce-
nari un 
total de 
130 can-
taires. A 
continua
do es va 
c e l e b r a r 
un sopar 
de germa-
nor. 

A m b 
a q u e s t a 

primera presa de contacte pretenem 
esbossar les bases per a la fundació 
d'una coordinadora que reguli el 
funcionament del futur moviment 
coral gallee a Catalunya. Per aixó, el 
passât dia 5 d'abril, es va celebrar a 
Lleida una pre-trobada de directors i 
delegats que acordaren donar-li con-
tinuïtat de manera rotativa. 

Pensem que la celebració d'aques-
ta primera Xuntanza és una fita 
histórica, per la seva singularitat tant 
a nivell musical com a nivell huma. 

César del Caño 
Director 

© ^ 
L'ESTEL SOMRIU 

joaquim M ai dru 

I.'*.: s - tel » m • riu al wl de la ves 

toi © 
- pia - da, l'es - tel som -

riu en - mig de la fos - cor. Can - tant bai xct 

(/TS) 

el mon s'a -

® y 

dorm, un - tant bai - xct eru ve la son. De - mi vir. -drà l'ai -

(/ro 

ba - da ves - ti- da de cla - tor; de - mi vin-drà l'ai - ba da i es - tre -na-rem can - cons. 

"L'estel somriu" 
de Joaquim Maideu 
al Palau Sant Jordi 

Sota la di recció de Pere Se
llares, totes les coráis participants 
a la 30a Trobada del SCIC i el pu
blic assistent interpretaren el ca
non de la Trobada en memòria del 
music i pedagog Joaquim Maideu 
(1939-1996), a qui els seus deixe-
bles tindrem sempre en el cor. 

A4V. 
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La Socie ta t Cora l La Vio leta can tan t ais j a rd ins de R u d y a r d Kip l ing 's H o u 

se , a B a t e m a n ' s , al s u d de la G r a n Bre tanya , o n es d e s p l a ç à d e l'1 al 5 de 

m a i g passât en ocas ió d e ce lebrar el seu 105 an iversar i . V is i ta L o n d r e s i 

ac tuà al Carpente r Hal l de Q u e e n s w a y . El passât 7 de juny ce lebra a Cente 

l les el seu 18e. Fest ival de Cant Cora l a c o m p a n y a d a de ls Pet i ts Can ta i res , 

I ant ic Cor d ' H o m e s , el Cor S a u d a d e , el Cor de C a m b r a "Ars A n i m a e " i l'Or

feo La Lira de Sant A n d r e u , a m b remarcab le exit art ist ic i c o n v i v e n c i a l . 

Coral Sant Genis de 
Navàs - Bages -

Berguedà 
La Coral Sant Genis celebrare el 

dia 15 de juny la seva Diada de 
Cant Coral a Navàs. Aquest sera el 
sisè any i que d'una manera conse
cutiva porta a terme la nostra enti-
tat. Durant aquest période han can-
tat als nostres concerts, corals de 
diferents Delegacions de la Federa-
ció. 

Enguany comptem amb la parti-
c ipació de l 'Agrupació Carde-
deuenca, la Coral Violeta de Cen-
telles, el Cor Polifonie del Garraf i 
la Coral Sant Genis. 

Els actes consisteixen en l'es-
morzar amb què obsequiem tots els 
participants; seguidament cada co
ral cantarà la missa a diferents er
mites del voltant del poble. 

Al migdia, recepció a l'Ajunta-
ment per part de les autoritats lo-
cals i, tot seguit, un bon dinar que 
compartirem uns 160 cantaires. A 
la tarda, cada entitat oferirà, en el 
concert, un recull del seu repertori 
al locai Sant Genis. 

N'estan i n'estem molt contents, 
de cada diada celebrada. 

10 anys de la Coral 
Augusta 

La Coral Augusta de Tarragona, 
ha célébrât el seu desè Aniversari. 
I ho ha fet com millor escau a una 
Coral ; cantant . Per primer cop 
hem interprétât, a Tarragona i a la 
vila d'Alcover, la Missa Brevis de 
Joseph Haydn, amb l'orquestra 
Haendel del Conservatori de Vila-
Seca i dues sopranos solistes (Re-
mei Tell i Rosa M. Odena ), diri-
gits tots pel nostre Director, Josep 
M. Gomis, en un programa en què 
figurava també una selecció de pe-
ces del repertori de la Coral i un 
dels Concerti Grossi de Corelli. 
Per a la Coral Augusta ha estât un 
repte i una satisfaccio interpretar 
una peça tan bella com aquesta 
Missa; tot un esdeveniment que 
marca una fita important en la 
nostra història... 

Pero una celebració, per ésser 
completa, ha de tenir també re-
ferèneies al passât i al futur: al 
passât, per recordar persones i cir-
cumstàncies, tota una historia que 
és alhora la de la Coral i la perso
nal dels cantaires durant aquests 
10 anys. Per aixó s'ha fet una Ex-
posició a l'Ajuntament de Tarrago
na, que recollia fotografíes i pro
grames i tota mena de records en-
torn de la Coral Augusta. 

I també calia una referencia al 
futur; i s'ha fet una intéressant 
Taula Rodona sobre el présent i 
l 'esdevenidor del món coral, en 
general i mes concretament a Ta
rragona. Hi han intervingut direc-
tors de diverses Corals de la nos-
tra ciutat: Josep Prats (Cor Ciutat 
de Tarragona) , Josepa Rosel ló 
(Cor Al.leluia), Miquel Barbera 
(Schola Cantorum dels Amics de 
la Catedral) i Josep M. Gomis 
(Coral Augusta) . Programació , 
preparació técnica, tradició i mo-
dernitat, projecció exterior... van 
ser algunes de les questions tracta-
des. 

En definitiva, dones, tres di
mensions d'una celebració que ha 
volgut reunir un passât que ja és 
bon record, un présent joiós i un 
futur esperançat. 

III Trobada de Cors 
Universitaris 

El Vice-rector i el Cor de la Uni
versität de Valladolid organitza la 
tercera trobada de Cors Universitaris, 
els propers 21 i 22 de marc de 1998. 
En la trobada participaran tres Cors 
académies Universitaris. Els Cors 
hauran de presentar un programa de 
concert d'uns 45 minuts. El Cor de la 
Universität de Valladolid participará 
en el concert de cloenda; els tres cors 
participants, juntament amb el cor 
amfitrió, cantaran tres peces. 

Aquests darrers dos anys han par
ticipât eis següents cors: Coro de la 
Universidad del País Vasco. Coro de 
Cámara de la Universidad de Sala
manca. Coro Universitario de Ovie
do. Cor Xàldiga de la Universität de 
Barcelona. Orfeó Universitari de 
Valencia.Wroclawski Chor Akade-
micki Szumjacy Jesion (Polonia). 
Madrigal Singers of Philippines (Fi-
lipines). Académie Female Choir of 
the Pédagogie University of Ches-
tohcowa (Polonia). Coro de Cámara 
de la Universidad de Morón (Argen
tina). 

Per mes informació us podeu 
posar en contacte amb la secretaria 
de la FCEC. Tel. (93) 2680668. 
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Els joves teñen 
la paraula 

L'any 1993, Gâbor Ba-
ross, président de la KO-
TA (Associaciô de Cors i 
Orquestres Hongaresos), 
va proposar a l'AGEC i a 
la FEJC/Europa Cantat 
de reunir gent jove de to-
tes les nostres federa-
cions europees per tal de 
donar-los l 'oportunitat 

d'expressar la seva prôpia visiô so
bre la seva relaciô amb la musica 
en el mon actual. Una primera ses-
siô del "Parlament Europeu de Jo
ves Mùsics" va tenir Hoc a Vise-
grad (Hongria) l'any 1994. Els jo
ves provinents de sis països van re-
dactar un mémorandum alla ma-
teix, el quai fou publicat al nostre 
ECmagazine (1/94). Es tractava 
d'un començament modest perô es-
perançador que requeria una conti-
nuïtat. 

En collaboraciô amb l'AGEC, 
vam reprendre la idea i, novament 
gracies a la invitaciô de Gâbor Ba-
ross i el suport del Ministeri de 
Cultura i Ensenyament Hongarès, 
se célébra una segona sessiô d'a-
quest parlament a Pilisszentke-
reszt, a prop de Budapest, del 23 al 
26 de gêner de 1997. En aquesta 
ocasiô, foren ja 15 els països repré
sentais. 

Mentre participava en aquests 
très dies d'intercanvis, durant els 
quais vam vetllar per deixar que 
els joves es manifestessin lliure-
ment, em va sorprendre tant la 
qualitat com la quantitat del seu 
treball, la riquesa dels seus débats, 
la seva voluntat de fer moure les 
coses, la total absència de barreres 
culturals i els seus idèntics punts 
de vista quant a les sèves expectati
ves. En comparaciô amb l'any 94, 
les reflexions han progressât i les 
propostes esdevenen cada vegada 
mes concrètes. Volem continuar 
aquest procès amb una sessiô anual 
per tal de preparar la important 
sessiô solemne al Conseil Europeu 
d'Strasbourg l'any 2000. 

Una federaciô com la nostra no 
només ha d'organitzar activitats i 
invitar la gent jove a "consumir-

les", sinô que també ha de donar la 
paraula als joves d'avui per tal de 
construir l'Europa musical del se-
gle XXI. 

Després de la generaciô dels 
fundadors, som avui una generaciô 
d'hereus que hem de desenvolupar 
aquesta extraordinària aventura co-
ral posterior a la guerra que fou la 
creaciô de la FEJC/Europa Cantat, 
la Federaciô Europea de Joves Co-
rals. Els joves d'avui seran la gene
raciô de la renovaciô, la quai do-
narà suport a l'Europa coral i l'aju-
darà a créixer i endinsar-se cap al 
proper segle. Desitjo que el "Parla
ment Europeu de Joves Musics" si-
gui el gresol d'aquesta nova gene
raciô. 

Noël Minet, 
Président d'Europa Cantat 
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Visita de la Coral 
Wiener Sangerrunde 

La coral Wiener Sangerrunde de 
Viena esta préparant un viatge a 
Catalunya del 30 d'agost al 6 de se-
tembre de 1997. Es un grup d'unes 
35 persones i voldrien fer un con
cert en aquestes dates. Poden oferir 
un concert de fins a un màxim de 2 
hores, en part amb acompanya-
ment d'orgue, i el seu repertori 
conté obres de Bauernfeind, Beet
hoven, Brahms, Bruckner, Victor 
Costa, Fitzinger, Lehner, Mendels-
sohn, Mozart, Schubert, Strauss, 
e t c . . Si us intéressa establir un 
contacte amb aquest cor, podeu 
parlar amb la Sra. Gerlinde Regàs 
del consolât gênerai d'Austria, al 
telèfon 93-4537294. 

Festival de Musica de 
Cantonigrôs 

El Festival Internacional de Musi
ca de Cantonigrôs obre les sèves 
portes a tots els qui, amb el seu en-
tusiasme i desig de fomentar el de-
senvolupament de la cultura i l'ager-
manament dels pobles, motiven el 
fet que tôt un poble iniciï la merave-
llosa tasca d'organitzar el Festival. 
Tindrà Hoc del 17 al 20 de juliol. 

Hi ha cinc tipus de competiciô. 
La num. 1 : Cors mixtos d'un mà

xim de 60 cantaires, dues obres 
obligades a) Cançô del goig perdut 
(F. Oller) i b) Waldesnacht de J. 
Brahms. 

La num. 2: Cors infantils d'un 
màxim de 60 cantaires, fins a 16 
anys. Dues obres obl igades a) 
Gruss (F. Mendelssohn) i b) Selig
keit (F. Schubert). 

La num. 3: Cors femenins d'un 
màxim de 50 cantaires. Dues obres 
obl igades , a) Ave maria (J. 
Brahms) i b) Gott Meine Zuver
sicht-Psalm 23 (F. Schubert). 

La nüm. 4: Cors mixtos, mascu
lins o femenins d'un màxim de 60 
cantaires. Dues obres lliures de la 
müsica popular del pais d'on proce-
deixi el cor. 

La nüm. 5: Grups de dances 
d'un màxim de 35 components amb 
els musics inclosos. Dues danses 
tradicionals del folklore del pais 
d'on procedeixi el grup. 

Per assistir al Festival: telèfon 
(93)201 52 47 (93) i 852 50 86. 

Europa Cantat XIII 
Del 18 al 27 de juliol es farà a 

Linz (Austria) la XIII ediciô de 
l'Europa Cantat. Hi poden partici-
par cantants de tot el mon i cors 
complets. Europa Cantat ofereix 
directors de coral famosos, musica 
de diverses regions d'Europa, mu
sica popular del segle XX, müsica 
per a diferents tipus de cors. Tam
bé hi ha taller de concerts, con
certs especials, petits concerts, or
questres i activitats de temps lliure 
per a tots els participants. 

Setmana Cantant 
de Tarragona 

Del 28 de juliol al 3 d'agost d'en-
guany es celebrarà a Tarragona la 
Setmana Cantant Internacional. Hi 
ha quatre tallers, dirigits per: J.Dui-
jek, J.Casas, J.Prats i N.Andrenac-
ci. També hi ha un cant conjunt del 
Carmina Burana de C.Orff dirigit 
per L.Heltay. La setmana és orga-
nitzada per l'Associaciô Cor Ciutat 
de Tarragona. L'interès per la set
mana ha superat totes les previ
sions. No us ho perdeu!. 
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Enrotlleu-vos bé amb cada ítem i escriviu la resposta correcta 
a la columna de respostes. No ho feu en hores d'assaig. 

1. J.S.Bach va excel-lir en la recreació d'una forma musical religiosa 
"AquatreVeus" que es coneix amb el nom generic de 

2. Nom que rep la 9 a Simfonia de L. van Beethoven. 

3. Si sumes les dues ultimes xifres dels anys del naixement i de la mort de W. 
A. Mozart, trabarás una xifra que et revelará l'any de la mort d'un music que 
va néixer l'any que va morir J.Haydn. ¿De quin music es tracta? 

4. Entitat coral més representativa de la capital de la 
comarca que el jeroglífic et revela. 

5. Music de la Garriga del qual enguany celebrem el 
Centenari del seu naixement. 

6. Postres de music: si busques en l'escaquer de 9, tra
barás 9 mots relacionáis amb el tema. Assenyala'ls 
i apunta'ls. 

7. En acabat, fent salts de cavali i d'alegria a partir 
de la lletra "L"de color gris, descobriràs una 

caneó popular catalana que 
ha harmonitzat Manuel 01-
tra. Escriu-ne el títol en la 
resposta n°7. 

s 0 C A L G R A 

L L N E 0 T A M V 

E A N O u s E N E 

T 1 D C Y T A A L 

A D F B L N A 0 L 

C 0 1 L E A 1 R A 

S L E 1 M X R P N 

0 S E s N A P A E 

M 0 L F 1 G U E S 

Autor dels 

Entretenicors: 

Victor Lluc 

Respostes 

ì . -

2.-

3.-

4,-

5.-

6.-

7 . -

O 
i mm 

c 

NOTA: Retalla la columna de respostes, envia-les a la nos
tra redacció de la FCEC i sigues dels 9 primers encertants. 
Rebràs un llibre de les col.leccions de l'Enciclopédia Catalana 
i una subscripció per un any a la Revista "Aquatreveus". 

N O H'HO 
POC CESU
RE... AÌXÓ 
VA FER?. 
APA 

MACOS.AUUl LA 
T R . U Ì T A ES A 
L' E S T Í L SCHUBE-RT 

H O S¡ GOÍj ì NA-
CABA D A 
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Corals de la FCEC 

МАЮ 
ШИШ 

3 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna. Fòrum 

Vocal. Cor del Conservatori de Badalona i Quintet de Metall del 

Conservatori de Badalona, Coral Estel i Coral d'Arquitectura. 

9 del vespre. 

4 SANTPEDOR, la . Roda Coral del Bages-Berguedà . Locai de Cai 

Llovet. Coral Escriny de Santpedor, Cor de Salelles, Coral la No

va Harmonia de Sallent, Polifònica de Puig-Reig. 6 de la tarda. 

10 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna. 

Coral verge Bruna, l'Estro Vocale, Coral Vent del Nord i Esbart 

de Sarrià. 9 del vespre. 

11 BALSARENY, la . Roda Coral del Bages-Berguedà . Església Parroquial 

Coral Sant Esteve de Balsareny, Capello de Música Burés de Castellbell, 

Coral Font del FU de Manresa, Coral Estel de Gironella. 9 de la tarda. 

17 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna. Cor Xàldiga de 

la Facultat de Geologia, Cor de Cambra del CSM del Liceu i cor Aurica de 

Badalona. 9 del vespre. 

18 SANTA OLIVA, Locai Cultural . Cicle de Concer ts . Organi tza: 

Coral Veus del Pöble de Santa Oliva. 6 de la tarda 

23 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna. 

Coral ¡'Antártida, Cor Aura de l'EM del Palau i Cor Albada de l'AC 

Madrigal. 9 del vespre. 

24 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna . Cor Ariadna de 

l'AC Madrigal, Coral Canticela, Cor de la Universität de Barcelona. 

9 del vespre. 

24 LA MÚNIA, Societat Cultural . Cicle de Concer ts . Organi tza: 

Coral Amies del Cant de la Mania. 10 de la nit. 

25 SURI A, la . Roda Coral del Bages-Berguedà. Placa Major (Pöble Veli) . 

Coral Bell Repòs de Suria, Coral Escriny de Santpedor, Coral Santa Maria 

d'Avià, Grup Canteare Sant Bartomeu de Casserres. 6 de la tarda. 

31 BARCELONA, XIV Maig Coral . Església de Santa Anna. 

Cor Llevant i Cor Sigmun de l'AC madrigal. 9 del vespre. 

31 CASTELLAR DEL VALLES. Auditori Municipal . Musicoral del Vallès . 

(Coral la Industriai, Coral Serra d'Or, Coral Sant Esteve, Coral Xiribec 

-organitzadors-) . 7 de la tarda. 

JUNY 
1 SOLSONA, Catedral . Orfeo Nova Solsona i Cor Audite de Valls. 

1 EL BRUC, Ajuntament. Cicle de Concer ts . Coral moixerigues del bruc, 

agrupado polifonica de vilafranca, coral albada de les cabanyes i cor 

polifonie del garraf. 6 de la tarda. 

3 4 aquatreveus Juny 1997 



6 V A L L V I D R E R A , Vilajoana. Coral Cantiga de Barcelona. 8 de la tarda. 

7 B A R C E L O N A , Església de Sant Miquel dels Sants. Orfeó Gracienc. 2/4 de 9 del vespre. 

7 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés. Església de Santa Anna . CorAdagi, Cor de Cambra 

Dyapason, Coral Sant Medir. 9 del vespre. 

7 B A R C E L O N A , Auditori dels Escolapis de D i p u t a d o . Cor Madrigal. 9 del vespre. 

8 B A R C E L O N A , Caputxins de Sarria. Cor Signum de VAgrupado Cor Madrigal de Barcelona, en m o 

tiu del seu 15e aniversari . 2/4 de 6 de la tarda. 

8 S A L E L L E S , la . Roda Coral del Bages-Berguedá. Placa de l 'Església. Coral de Salelles, Coral Sant 

Esteve de Balsareny, Coral Bell Repbs de Súria i Orfeó Berguedá . 6 de la tarda. 

13 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés . Església de Santa Anna. Concert Extraordinary En 

semble Villancico d'Estolcolm. 9 del vespre 

14 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés. Església de Santa Anna. Coral Baluern, Cor de 

Veus Blanqués de l'ARC i Cor Ars Rei Choralis. 9 del vespre. 

14 R I P O L L E T , Musicoral del Val les . Teatre- Auditori . Coral Infantil El Valles, Coral Rossinyol de Terrassa, So-

cietat Coral el Valles (organitzadors) . 120é. aniversari . 9 del vespre. 

15 B A R C E L O N A , Església de St. Rafael de la Guineueta . Fi de Curs de la Coral Canticórum. 9 del vespre. 

16 B A R C E L O N A , Església de Sant Miquel deis Sants . Orfeó Gracienc. 

20 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés . Església de Santa Anna. Coral Sant Jordi i Cor del Taller de 

Músics. 9 del vespre 

21 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés. Església de Santa Anna. Coral Sant Ignasi deis Jesuites de Sa 

rriá, Cor Fundado Pere Vergés, Coral Thau. 9 del vespre 

21 G I R O N A . Coral Cantiga de Barcelona 

22 V A L L S . Centre Cultural Municipal . Trobada de Corals Vallenques. 6 de la tarda. 

27 al 30 P O L A N C O - T O R R E L A V E G A (Cantabria) Intercanvi de la Coral de Torrelavega i Y Orfeó Nova Solsona. 

27 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés. Església de Santa Anna. Coral Bonanova, Cor de Noies del 

CSMMB i Orfeó Gracienc. 9 del vespre. 

28 B A R C E L O N A , XIV Maig Coral del Barcelonés . Saló de Cent de l 'Ajuntament de Barcelona. Cor Revessa, Co 

ral de la Federado Farmacèutica i Lieder Camera. 8 del vespre. 

JULIOL 

4 al 6 L O U R D E S . Coral Espinavessa de Valls. 

8 al 12 B A R C E L O N A . X X X I I JOrnades Internacionals de Cant Coral a Barcelona. 

28 C O L L B A T O , Coves . Coral Cantiga de Barcelona. 9 del vespre. 

AGOST 

31 U L L D E C O N A , Trobada de Corals. 

Escolteu 
Catalunya Música 

Nota: Penseu enviar 
programes deis actes 
el mes aviat possi-
b le , com a mín im 
amb 15 dies d'ante-
lació a la següent re
vista. Fax: (93) 306 
92 01 de Catalunya 
Música o al FCEC 
(93) 268 06 68. 
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Segueixi el compàs 

de Yalta tecnologia 

en imatge i so. 

Components Alta Fidelitat 

Amplificadors A/V 

Processadors Pro-Logic 

Platines DAT i DAT Portàtil 

Sistemes Midi i Mini 

CD i CD Gravarne 

LaserDisc i Sistemes Home Cinema 

Discos de LaserDisc 

Radiocassettes i C D per a automobil 

Projectors T V 

C D - R O M 

Discos Optics 

Cube Systems 

So Professional 

Sistemes de Karaoke 

CD-Juke 

Autocanviadors C D - P R O 

Telefonia Mòbil... 

Només amb Pioneer gaudirà 

de la més alta tecnologia 

en imatge i so. 

No perdi el compàs. 

CrD P I O N E E R 
The Art of Entertainment 


