
aquatreveus 
Revista de Desembre 1993 
la Federado Any 30-Època IV 

d?nat'it"?s RV.rq

rSiosc:300 pts. 
Corals 

Homenatge 
a Lluis Virgili 

* 

Marc '94: 
Eleccions 

• Tota la 
programado 
coral 

,;V'Ï 



AGENDA 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS: 

Pl. Víctor Balaguer, 5, 3r. 
08003 Barcelona Tel./Fax 268 06 68 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS: 
DELEGACIÓ "TERRES DE LLEIDA" 

Castell de Verdú 
25340-Verdú 

CAP DE L'EQUIPTÈCNIC: 
Enric Navas 
Pallars, 38 
25004-Lleida 

Tel./Fax 973-347287 

Tel. 973-236101 

CAP DE L'EQUIP TERRITORIAL: 
Josep M Mas 
St. Francesc Xavier, 8 

08540-Centelles Tel. 93-8812746 

Delegats Comarcáis 
BAGES-BERGUEDA: 
Joan Garda 
Viladomiu Nou, 62 
08680-Gironella Tel.93-8250708 

BAIX-LLOBREGAT: 
Joan-Enric Urpinas 
La Plana, 39 
08830-Sant Boi de Llobregat Tel. 93-6545520 

BARCELONÉS: 
Jordi Subirà 
Baixada de la Llibreteria, 7 
08002-Barcelona 

COMARQUES DE GIRONA: 
Lluís Mandado 
Major, 69 
17700-La Jonquera 

Tel. 93-3152606 
Fax. 93-3153757 

Tel. 972-555009 
Fax. 972-554794 

COMARQUES MERIDIONALS: 
Josep Navas 
Ctra. de Salou, 45 
43205-Reus Tel. 977-753674 

MARESME: 
Nuria Muñoz 
Barcelona, 32, 4rt. 2 a 

08301-Matará 

OSONA-RIPOLLES: 
Josep M. Mas 
St. Francesc Xavier, 8 
08540-Centelles 

PENEDÈS-ANOIA-GARRAF: 
Fina Tomás 
Bruc, 52, 2n. 2 8 

08700-lgualada 

Tel. 93-7903300 

Tel. 93-8812746 

Tel. 93-8052837 

TERRES DE LLEIDA: 
Alfons Guiu 
Pl. de la Pau, 3 
43750-Flix 

VALLES: 
Rosa Maria Ribera 
Sant Francesc, 15, 1r. 1* 
08221-Terrassa 

Tel. 977-411056 

Tel. 93-7830295 

SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS 
DE CATALUNYA (SCIC): 

Rosa Rafecas 
Dolors, 6 
43712-Llorenç del Penedès Tel. 977-677032 

CORALS JUVENILS DE CATALUNYA (CJC): 
Conxita Garcia 
Arnau d'Oms, 47-53, esc. 3, 4rt. 3 8 

08016-Barcelona Tel. 93-3523152 

FEDERACIÓ DE CORS DE CLAVE: 
PI. Victor Balaguer, 5 
08003-Barcelona Tel. 93-3199777 

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

Fax 07-(49) 511-9 52 43 42 

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

Vice-president de la IFCM per Europa: 
Steen ündholm 
Roennebaervej, 82 
DK-2840Holte Tel. 07-(45) 42 42 17 50 

Responsable de la IFCM: 
a) per la Coral Mundial 
b) peí Centre Internacional de Cant Coral a Namur 
Joan-Claude Wilkens 
Rué des Brasseurs, 175 
B-5000 Namur Tel. 07-(32) 81 23 13 01 

Fax07-(32)81 21 11 64 

AMICS DE LA MÚSICA DE BARCELONA 
Via Laietana, 41, pral. 
08003-Barcelona Tel. 93-3026870 

CONSELL CÁTALA DE LA MÚSICA 
Diputació, 239, 4.2. A 
08007-Barcelona Tel. 93-4785417 

Fax. 93-4875416 

2 



EDITORIAL 

Temps de crisi 

Estem vivint temps de crisi, crisi econòmica, crisi social, crisi cultural, crisi religiosa etc... o bé les 
podriem agrupar totes en una crisis de valors. 

Més que una crisi és un canvi en la jerarquia dels valors. A més, per a cada individu, aquesta j e r a r -
quització pot ser diferent i és la mateixa cosa per a cada col.lectiu. Això fa que haguem de practicar 
sovint el meravellós exercici de la tolerància i al mateix temps de I'apropament, que ens fa alhora 
enriquir-nos personalment i com a comunitat. 

La Musica Coral a Catalunya també ha de saber trobar el seu enriquiment, sense excloure a ningù, 
ni a cap dels moviments artistics que al seu si es desenvolupen. Tots els valors de la nostra mùsica 
tradicional han de coexistir amb els valors de la mùsica contemporània o clàssica. H e m de donar 
una resposta vàlida a les vessants musicals i artistiques dels nostres temps i és per això que hem de 
fer l'esforc en l 'aprofundiment tècnic per què la Mùsica Coral continui formant una part important 
del patrimoni cultural dels nostres co-ciutadans, enriquida amb les formes estètiques que l'hi per-
metin apropar-se a totes les sensibilitats, només aixi les noves generacions podran donar sortirla a 
les seves formes d'expressió musical coneixent i gaudint de tot el ventali d'estils que la veu humana 
ha estat capac d'expressar per dir els seus sentiments, d'altra forma la Mùsica Coral es transfor-
marà, encara més, en un Uenguatge hermètic i nostalgie sense futur, pertanyent al inmovil isme de 
les formes i desconectada dels homes i les dones joves que podrien trobar en la mùsica coral un mit-
jà de sensibilització artistic i humà, que avui és tan necessari a la nostra societat. Per acabar, vol-
driem recordar una dita famossa de J.F.K però aplicada a casa nostra "... no us demaneu que us 
pot donar Catalunya, sino, què podeu fer vosaltres per Catalunya...". 

Lluis Gómez 
President de la FCEC 
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LA VEU DEL LECTOR 

LA "NOVA 

Estimats amies cantaires, directors i demés gent 
amants de la música coral. Agraint a la nostra revista I'-
oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres i espérant que 
tots els que ho desitgin facin us d'aquest apartat, entro, 
sense mes dilació, al tema que cree d'un gran interés 
historic musical i social. 

Fa poc va caure a les meves mans el llibre "Cançons 
populars de Catalunya" i tot fullejant-lo, i entre un seguii 
de cançons, em trobo amb la d'un veli conegut de quant 
jo era una nena i començava a cantar a l'Orfeo Enric 
Morera. Quan me'l van presentar ja era molt famós i el 
xicot segueix sent tan popular com el primer dia. És ciar 
que era un noi de casa bona i amb moites possibilitats. 

No desitjo allargar mes la vostra curiositat però, cree 
que molts de vosaltres ja haureu endevinat que el xicot 
és l'hereu Riera. 

"L'hereu Riera", corn tantes altres histories cantades, és 
explicada d'estrofa en estrofa i, sembla ser que tan 
aquesta, corn "La presó de Lleida", "La Dama d'Aragó", 
etc., son histories amb una Marga estrofada i, évidem
ment, un concert coral no pot constar només de: 1 a part, 
"L'hereu Riera", 2 9 part "La presó de Lleida". Les histo
ries es retallen i entre dues o tres estrofes enllestim da-
mes i hereus. 

Però, qué passa quan es retalla una historia tan seduc
tora corn la bailada de l'hereu....?. 

Per començar sembla ser que les noies se'l rifaven -de
via fer molta patxoca o tenir la bossa ben plena-, totes 
esperaven que el noi Riera es dignes ballar amb elles. 
Una és Pafortunada i, la primera dansa, amb eli va ba

llar. Però, quan comenca la segona arriba Ja_rjova. La 
nova, qui és la nova?. D'on ve la nova?. És una pubilla 
forana?. És la filia del jutge, acabat d'arribar al poblé?. 
És la germana petita de la mestra de piano?. Res de tot 
això !!. Recordeu quan l'àngel diu als pastors -us porto 
una bona "nova"?. Bé, dones, com que sembla ser que 
l'hereu Riera no era un pastoret, no va rebre cop bona 
"nova", ben al contrari. La nova era angoixant: la noia 
que estimava es moria d'una greu malaltia. Però, la his
toria segueix i entre "la, la, las" i corredisses del Riera 
als peus de la moribunda, l'amor pot mes que la mort, i 
els darrers "la, la, las" teñen so de campanes de noces. 

Tranquil-les, dones. Un cop aclarida aquesta incògnita, 
les nostres veus s'alcaran segures entre dansa i dansa. 

Però, em voleu explicar que hi feia el murri fent bailar 
les noies per meréixer....? 

Maria Quintana 
Cantaire de l'Orfeó Enric Morera 

de l'Ateneu de Sant Just Desvern 

T.R. Després de rebre la carta i amb una recerca del tot 
accelerada hem localitzat dos llibres que contenen, sen-
ceres, les estrofes d'aquestes cancons i, segur, que n'hi 
ha mes. L'un és el ja esmentat a la carta "Cancons po
pulars de Catalunya" de I'Editorial Bonavia, any 1927. 
L'altre és "Llibre de cangons. Crestomatía de cancons 
tradicionals catalanes" del que en fem una referencia 
mes ampliada a la secció Bibliografia. 

Creiem de prou interés el tema ja que moltes vegades 
desconeixem el sentit d'algunes obres, inclús quan can-
tem en cátala. 

LA NOTA D'HUMOR 
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HOMENATGE 

"Per la tasca cultural, pedagògica i social duta a terme per Llufs Virgili i Farrà com a director de l'Orfeo des deis 
anys 50, i pel fet d'haver déclinât la responsabilitat coral per donar pas a noves generacions, en complir-se 30 anys 

deis Cursos Internacional de Música i 25 anys de les Colonies "Cantarelles d'Estiu" a Tírvia, de quines activitats 
n'és fundador i impulsor, la Junta de l'Orfeo Lleidatà va prendre l'acord de retre-li homenatge el 25 d'abril de 1993." 

Homenatge popular a 
LLUIS VIRGILI I FARRA 

(Director de l'Orfeo Lleidatà) 
Va arribar el dia que en Lluís Virgili, compromès en múltiples tasques de pedagogia i promoció musical, va 

decidir d'alleugerir-se d'algun d'aitals compromisos, i va decantar-se per aquell on hi havia dedicat mes 
anys de la seva vida: va deixar la tasca de Direcció de l'Orfeo Lleidatà. Ho feu delicadament, silencio-

sament, de puntetes. Aixi, no hi hagué traumes, ni esglais, ni eufòries. Es féu de tal manera que la tasca de 
direcció va passar, amb el degut consentiment dels cantaires, de les mans del pare a les mans del fili, com 

un "ritardando pianissimo". 

Aquest canvi, que per un costat és ben logie i a vega-
des, com passa amb els canvis, poden ser necessaris 
perqué el jovent tingui oportunitats i es comprometí, va 
deixar una buidor i una certa insatisfacció dintre els sen
timents d'aquells que havien trescat al voltant d'en 
Lluís, durant anys de la seva vida. Els primers, els ma-
teixos cantaires de l'Orfeó i, també, tota una multitud de 
persones que per diferents camins se sentien agrai'des 
per l'obra de promoció duta a terme per en Lluís Virgili: 
les Colonies de Tírvia, els Cursos de Direcció Coral, les 
coráis de les Terres de Lleida. Tots estaven d'acord que 
aquell final "pianissimo" havia d'esclatar amb un "cre
scendo fortissimo". 

Fóu aquest mes d'abril de 1993 quan, el bon desig de 
demostrar a en Lluís Virgili que la seva obra i el seu 
mestratge no se'ls havia emportât el vent, es feu realitat 
amb r 'Homenatge Popular a Lluís Virgili i Farra". 

L'homenatge consta dels següents actes: 

Dia 20: 

Al Casino Principal de Lleida. Presentado del llibre 
"Lluís Virgili i l'Orfeó Lleidatà", dedicat a la seva perso
na i a la seva obra. Feu la presentació en Manuel Llado-
nosa, seguida d'un acte académie a carree de Dom 
Miquel M. Estrade, monjo de Montserrat. 

Dia 22: 

A les 10 de la nit i a l'església de Sant Llorenç. Concert 
de l'Orquestra de Cambra "Musica Viva". Staatliche Ho-
chschule fur Musik d'Stuttgart. 

Dia 25: 

A les 10 del matí a la Seu Velia. Missa concelebrada pel 
Bisbe de Lleida. Va predicar el Pare Francese Vila i Vir
gili, cosí de Phomenatjat. 

A les 2 de la tarda, al Centre Cultural de la Caparrella. 
Dinar de Germanor. 

A 2/4 de 6 de la tarda. A la Seu Velia. CONCERT D'-
HOMENATGE. 

La vetllada comencava amb aqüestes paraules: 

-Fa anys que, quan el cor de Lleida batega amarat de 
música, instintivament, s'arrecera dintre el mare immens 
de la Seu Velia. Com diu un poeta "La Seu Velia és un 
vaixell ancorai en terra ferma". Avui però, no és només 
el goig de fer o de sentir música el motiu de la nostra 
trabada. És... un acte d'agrai'ment i reconeixement a 
una persona que ha fet de la música raó de bona part 
de la seva vida: Lluís Virgili i Farrà...-

En aquest concert hi prengueren part: 

-L'Orfeó Lleidatà, amb totes les seves seccions: adults, 
joves i coráis infantils. 
-Antics cantaires de l'Orfeó Lleidatà. 
-Coráis de les Terres de Lleida i d'altres indrets. 
-Cursos Intemacionals. 
-Orquestra de Cambra de l'Escola Superior d'Stuttgard. 
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HOMENATGE 

Durant l'acte hi hagué un moment emotiu que fou el lliu-
rament d'un bust amb la figura d'en Lluis Virgili, que fou 
costejat per subscripció popular. 

També li fou imposada la insignia d'or de l'Orfeo, que 
feia anys que li havien lliurat i que ell s'havia résistif a 
Huir-la. 

Hi hagué representado de totes les institucions de la 
Ciutat de Lleida i de moites de Catalunya; la presencia 
del Paer en Cap de la Ciutat de Lleida; dos Consellers 
de la Generalitat de Catalunya: el de Cultura i el d'In
dùstria. Les adhesions a l'acte del Molt Honorable Pre
sident de la Generalitat de Catalunya, de molts Bisbes i 
Abats de Catalunya, i de les principals institucions musi
cals del nostre país, com la Federado Catalana d'Enti-
tats Corals (FCEC). També d'Espanya i de l'estranger, 
corn "A Coeur Joie", i molts d'altres. 

Els cantaires i tots els assisteras a l'acte varen pregar al 
mostre Virgili que ens dirigís el "Cant de la Senyera", i 
hi va accedir, fent-nos sentir novament aquella emoció 
inexplicable que fa que aquests moments siguin mo
ments singulars de la nostra vida. 

Acabo aquesta ressenya amb les paraules que va es-
criure el Molt Honorable President de la Generalitat 
Senyor Jordi Pujol en el llibre "Lluis Virgili i l'Orfeo Llei-
datà"... "És just que se li dediqui un homenatge, i que 
alhora quedi com un testimoniatge d'una època en que 
només els audacos i constants, aconseguien de superar 
obstacle rera obstacle, i afermar la seva catalanitat..." 

El mateix Lluis Virgili, a Mollerussa, el dia 22 d'abril de 
1976 ens estimulava amb aquestes paraules... 

"Amics cantaires: som servidore. I en som de la nostra 
Catalunya; paraula en la qual signifiquem el terrer que 
Déu ens ha donai. . . Que els vostres cants, siguin testi
moniatge d'aquest amor a Catalunya i als seus homes, 
els nostres germans, i sigui també la crida al vostre jo-
vent, continuitat de la vostra obra, és a dir, de la nostra 
història. I que el goig de cantar en comù. aplegats sota 
el mantell de la vostra senyera, sigui l'esperò que us en-
forteixi el cos i l'esperit, per tal de llaurar amb sole dret, 
el terrer del nostre ideal..." 

Pep Vila 
Vilanova de Bellpulg 



UN TEMA VIU 

Els dies 26 ¡ 27 de gêner de l'any 1974 va celebrar-se un seminari a Manresa centrât en "L'Interès de l'Expressivitat 
del Cant Gregorià en la Historia de la Música", a carree del Pare Gregori Estrada i organitzat pel Secrétariat d'Or-

feons de Catalunya (SOC). Conscients que aquest aspecte de la música interessa avui a un nombre molt important 
de persones lligades a la nostra Federado, varem iniciar unes jomades sobre aquesta temàtica el passât dia 28 de 
febrer, al Monestir de Vallbona de les Monges, i que seguirán celebrant-se d'acord amb un calendari que us anun

ciaren! properament. 
En aquest número de la revista iniciem la publicado del resum d'aquell seminari, acompanyat d'una extensa 

discografia i bibliografia. 

INTERÉS DE L'EXPRESSIVITAT DEL CANT 
GREGORIÀ EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA 

Per Gregori Estrada 

I. Justificació 

Encara que després del Vaticà II el gregorià no es canti gaire 
o gens en la liturgia, avui aquest cant desperta linteres de 
molts. La seva extraordinària tradició manuscrita, una de les 
mes riques de la historia de la música, el fa sumament inte
ressai per ais musicòlegs. També en altres sectors de gent 
gran enyoradissa deis dies passats o de jovent freturós d'ex-
pressió musical fonda, el gregorià ha esdevingut un cant d'ac-
tualitat cercat amb avidesa. Només cal fixar-se en la 
importancia que han adquirít aquests darrers anys els discos 
de cant gregorià en molts paísos, tant d'Europa com d'Ameri
ca. Encara cal afegir que, com a monument historie i artístic, 
el gregorià té una gran missió en l'educació musical de tots 
els temps, i per tant, també del nostre. 

II. Situació del tema 

1) El cant gregorià ha estat influenciat pels cants de la sinago
ga (és interessant la seva confrontació amb els cants jueus 
del lemen), i pels de les litúrgies orientáis, especialment la 
grega-bizantina. Les relacions que els estudis comparatius 
han establert entre la música grega i el llunyà Orient son re
marcables, especialment pel que fa a l'India (sobretot el trac-
tat "Samgíta-Ratná-kara"). Entre els cants orientáis que han 
influít en el gregorià s'han d'esmentar: l'antic roma, el milanos 
o ambrosia, el beneventà i l'hispànic. També s'ha de comptar 
amb la influencia del folklore de l'època deis diferents paísos. 

2) Els orígens del gregorià son encara objecte de molta inves
tigado. Els resultats es poden resumir en quatre hipótesi: 

a) A Roma, atribuít personalment al papa Gregori I (ss. VI-
VII). És una hipótesi tradicional, que no té però arguments de 
consistencia. 

b) A Roma, en temps o potser sota l'impuls de Gregori I. 

c) El gregorià seria el resultat de tres grans períodes d'elabo-
ració: Primerament a Roma (ss. IV-VII) a partir de la introdúc
elo del llatí en la liturgia romana. Seria el cant antic roma. 
Segonament al país frane, en l'època carolingia (ss. VIII-IX) 
quan s'hauria elaborat, servint-se del repertori antic o creant-
ne de nou, la part de mes valor artístic del repertori. En tercer 
Hoc, a Europa, durant l'època medieval (ss. X-XIV), període 
decadent de creació de seqüencies, troparis i gran part de l'
ordinari de la missa. Els principáis representants d'aquesta hi
pótesi son: Huglo, Stáblein, Hameline, Hucke. 

d) Una quarta hipòtesi considera que el repertori anomenat 
"autèntic" (el dels textos continguts en "l'Antiphonale Sextu-
plex" i el "Corpus Antiphonalium Oficii" d'Hésbert) hauria estat 
elaborat tècnicament als ss. VI-VII (època de St. Gregori) a 
Roma, amb el material existent d'influència sinagogal i liturgi
ca oriental i occidental, aplicant-hi en el possible el principi 
uniformador de "l'octoecos" dels bizantins (Bescond). Aquesta 
darrera hipòtesi sembla la més plausible. 

3) La tradició manuscrita està testimoniejada als ss. VIII-IX en 
manuscrits sense mùsica; al ss. X-XII, amb mùsica (neumes). 
Entre els manuscrits amb mùsica hi ha els que l'escriuen amb 
punts i els que ho fan amb neumes d'expressió ritmica molt 
variada. Són aquests els que ara ens interessen per al nostre 
tema. 

4) Geografia de la tradició manuscrita ritmica. Les notacions 
neumàtiques expressives del ritme es troben a Italia (Bene
vento, Lucca, Nonàntola...), al pais franc (Laon, Chartres...) i 
a Germania (Sant Gali, Ratisbona-Bamberg). 

La notació ritmica millor és la de l'escola de Sant Gali (ss. X-
XI). 

Ens situem, doncs, en repertori romà elaborat els ss. VI-VII, 
d'una tradició manuscrita ja a partir del segle Vili per al text, I 
del s. X per a la mùsica, especialment del signe expressiu en 
les notacions centre europees de Sant Gali. 

III. Expresslvitat 

Convé tenir en compte diferents aspectes de l'expressivitat. 
Aquesta pot ser estructural quan aflueix de la mateixa con-
cepció melòdica, modal i ritmica de la composició, i d'execu-
ció quan amb més o menys encaix l'intèrpret procura fer viva 
aquesta estructura. L'estructura pot amagar una gran riquesa 
expressiva de la quai l'intèrpret en donarà a vida només una 
part, amb possibilitat de versions diferents basades en una 
mateixa estructura. L'expressivitat pot ser també el resultat de 
la força musical pura del ritme, modalitat i melodia. També hi 
ha una força expressiva provinent de la fusió de mùsica i text 
0 d'adaptació utilitària i funcional. Els mitjans més importants 
d'expressió són la melodia, el ritme, la modalitat, el moviment 
1 l'agògica. 

IV. Les notacions del gregorià 

En la creació, aprenentatge, retenció, execució i transmissió 
dels cants primitius hi té un Hoc privilégiât la memòria. També 
podem dir-ho del cant gregorià. De fet, els primers manuscrits 
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UN TEMA VIU 

Hymn. : g Ë 

- ve ma- ris stcl- la, 

•h-
De- i ma-ter aima, 

3 

At-que semper Vir-go, fe- lix cae- li por- ta. 

que ens reporten els textos d'aquests cants son sensé indica
tions musicals. Això porta, al s. X ais intents de creació de 
nomenclatures per a les notes: Hêtres en diferents sistemes, 
noms de notes (ut, re, ml fa, sol, la) distribuïdes en hexacords; 
o neumes amb punts o combinado d'accents, o per les dues 
coses a l'hora. La Paleografia és la ciencia que estudia els 
neumes en totes les notacions, amb les caractéristiques que 
els hi son propies. 

V. Expressivitat de les notacions ritmiques 

Les notacions rítmiques teñen un interés expressiu. Aixi corn 
l'estudi dels neumes s'anomena Paleografia, de l'estudi de la 
significado de cada neuma dintre les sèves présentations va
riadas se'n diu Semiologia. 

El primer intent d'expressivitat que es deixa entreveure en les 
notacions rítmiques son les Hêtres significatives que acom-
panyen moites vegades els neumes amb indications de movi-
ment (tenete=alentir o mantenir, mediocriter=moderadament o 
mitjanament, celeriter=de pressa o ràpid), de melodia, de mo
dificado de signes anteriors o mes habituais, de dicció o 
emissió especial de la veu. 

Un altre intent és el d'indicar la marxa de la melodia sobretot 
en la successici difícil de tons i semitons, per exemple amb el 
sistema anomenat Dasià. 

Però allò que qualifica millor l'expressivitat d'aquestes nota
cions és l'escriptura de cada neuma quan obté una varietat de 
matisos tan gran que supera i supleix les Hêtres significatives: 
prolongació, notes pesades, notes importants, notes lleuge-
res, notes i neumes generadors d'altres neumes següents. 
Aquesta varietat de formes és d'una riquesa que no ha estât 
assolida encara per l'escriptura musical moderna. 

És important constatar que en aquest punt expressiu les nota
cions de cada Hoc usen signes i grafies diferents que porten a 
un mateix résultat pràctic d'interpretació. El mèrit de la intro
dúcelo de la Semiologia en els estudis gregorians es deu al 
monjo de Solesmes i professor de l'Institut Pontifici de Música 
Sacra de Roma, Eugeni Cardine. 

VI. El ritme gregorià 

El ritme gregorià és un ritme lliure. Per entendre'l s'ha de 
prescindir de l'educació que tenim actualment de la mesura, 
del compás o del ritme isòcron. Els unies repenjaments vàlids 
d'aquest ritme lliure del cant gregorià són els els accents prin
cipáis de la frase en els recitats i en els cants sil.làbics, i les 
notes importants deis neumes en les petites agrupacions neu-
màtiques i sobretot en l'agrupació neumática de composició 

anomenada mel.lisma o iubilus, les vocalitzacions. Els punts i 
neumes generadors, el tali neumàtic i totes les altres indica
tions rítmiques adquireixen un significat basic per al ritme lliu
re del cant gregorià, al costat de la bona dicció del text tant en 
la seva pronunciació com en la justa expressió de la frase. 

Els musicòlegs que des de finals del segle XIX s'han intéres
sât pel cant gregorià, han tingut gran dificultat a l'intentar ex-
plicar-ne el ritme. Molts d'ells s'han décantât cap a un 
mensularisme mes o menys marcat. Fins i tot les teories rítmi
ques del monjo de Solesmes André Mocquereau, que volen 
ser del ritme lliure, no s'escapen d'una teoria mensularista la
tent, quan fan consistir-lo en la combinació lliure dels grups 
elementáis de dos i de tres punts, que no és altra cosa que un 
ritme isòcron d'un punt. 
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ELS NOSTRES COMPOSITORS 

FREDERIC MOMPOU 

Del llibre "68 Compositors catalans" 
Associació Catalana de Compositors 
Generalität de Catalunya. Departament de Cultura 

Frederic Mompou i Dencause va néixer a Barcelona el 
16 d'abril de 1893 i va morir-hi el 30 de juny de 1987. 

Va començar eis estudis preliminars al Conservatori del 
Liceu de Barcelona amb Pere Serra. El 1911 es traslla-
dà a Paris amb la finalitat d'ampliar eis estudis sota la 
direcció dels mestres Isodore Philipp i Ferdinand Motte 
Lacroix (per ais cursos de piano), i amb Marcel Samuel 
Rousseau per als d'Harmonia i Composició. 

L'any 1921 es va traslladar una altra vegada a Paris on 
el conegut crític musical Emile Vuillermoz, després d'es-
coltar les seves obres, escriví un ampli article sobre eli 
a "Le Temps", el diari de més gran divulgació a Franca, 
i que consagra internacionalment el seu nom. 

Romangué vint anys a Paris, des de 1921 a 1941, du
rant eis quais escriví obres com Dialogues, Souvenirs 
de l'Exposition, Charmes, Seis Preludios, Tres Variacio
nes, Canción y Danza números 3 y 4, i les mélodies 
Cançoneta incerta, Quatre Mélodies, Trois Comptines i 
Le nuage. 

El 1941 retorna a Barcelona i hi fixa definitivament la re
sidencia. Continua aquí la seva obra, traduïda a pagi
nes pianistiques diverses, vocals i coráis. 

El 1979 fou nomenat Doctor Honoris Causa per la Uni
versität de Barcelona, juntament amb el pintor Joan 
Miró i el professor Pierre Vilar. 

Entre d'altres distincions, fou académie fundador de la 
branca de música de la Reial Academia de Belles Arts 
de Sant Jordi i Académie d'Honor de la San Fernando 
de Madrid. 

Va èsser nomenat Oficier d'Académie pel govern fran
cés l'any 1952, i Chevalier des Arts et des Lettres el 
1971. L'any 1980 li van ser atorgades la Medalla d'Or 
de la Generalität i, a Madird, la Medalla d'Or al Mèrit en 
les Belles Arts. 

Obres: 

L'HORA GRISA (1915), 3', Veu, Pno. 
CANÇONETA INCERTA (1926), 4', Veu, Pno. 
QUATRE MELODIES (1925), 6', Veu, Pno. 

LE NUAGE (1928), 6', Veu, Pno. 
COMPTINES l-lll (1926), 5', Veu, Pno. 
COMPTINES IV-VI (1943), 5', Veu, Pno. 
COMBAT DEL SOMNI (1942/8), 9', Veu, Pno. 
LLUEVE SOBRE EL RIO (1945), 3', Veu, Pno. 
PASTORAL (1945), 3', Veu, Pno. 
CANTAR DEL ALMA (1951), 6', Veu, Pno. 
CANÇO DE LA FIRA (1949), 3', Veu, Pno. 
AUREANA DO SIL (1951), 4', Veu, Pno. 
SANT MARTI (1962), 4', Veu, Pno. 
PRIMEROS PASOS (1964), 4', Veu, Pno. 
BECQUERIANAS (1971), 15', Veu, Pno. 
5 MELODIES (1972), 20', Veu, Pno. 
DOS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO (1953), 4', 
Cor Mixt 
AVE MARIA (1958), 5', Cor Mixt 
ULTREIA(1962),3', Cor Mixt 
VIDA INTERIOR (1966), 4', Cor Mixt 
CANTAR DEL ALMA (1951), 8', Cor Mixt, Orgue 
PROPIS DEL TEMPS D'ADVENT (1973), 19', Cor Mixt, 
Orgue 
LA VACA CEGA (1978), 10', Cor Mixt, Orgue 
IMPROPERIOS (1963), 30', Bar., Cor Mixt, 2.2. Corn A., 
2.2.3.0.3.1.. Cel. Arpa, 4 Perc. - Corda 
COMBAT DEL SOMNI (1965), 7', Soprano, 2.1.1.2. -
2.0.0.0.-Arpa 10.10.8.4.4. 
5 MELODIES DE PAUL VALERY (1973), 20', Soprano, 
1.1. Corn A. 2.1. - 2.0.0.0. - Arpa - Corda 
L'OCELL DAURAT (1970), 40', Cantata Infantil, Narra-
dor, Cor Infantil. 
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TEXTOS 

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

Narren les cróniques que l'any 1981 es van reunir a Campins, al Montseny, una dotzena de persones 
d'entre les mes significades en el camp de la música coral, en unes jornades de reflexió sobre la si
tuado del món coral a Catalunya. La seva comesa era d'adequar ais nous temps, a la nova situado 
democrática, el moviment coral, a fi de potenciar el seu desplegament en llibertat, sense els condicio-
naments de l'época política anterior. 

En aquesta reunió es va dissenyar la filosofía del canvi, amb el traspás del SOC (Secretariat deis Or-
feons de Catalunya) a un nou organisme, la FCEC (Federado Catalana d'Entitats Coráis), de la qual 
se n'esbossen ja uns estatuts. El document que es va redactar - conegut pels de llavors com el "do-
cument verd", peí color del paper amb qué es va imprimir - conté les bases que regirien la nova eta
pa i expressa una voluntat alhora lúcida, ¡ilusionada i compromesa d'avancar com a moviment, tant 
en la qualitat musical com en el servei a Catalunya. 

En aquest número i en els dos següents, us presentem una selecció deis textos mes interessants. 
Convé conéixer o recordar d'on venim, i a vegades la historia mes recent ens és la mes desconegu-
da, potser perqué encara no ha estat mitificada. 

La trajectória del cant coral a Catalunya, lluny d'inscriure's en un ámbit estrictament particularitzat a 
cadascuna de les agrupacions que l'han conreat i el conreen, ha presentat sempre una faceta col.lec
tiva protagonitzada per corporacions integradores deis afanys individuáis en una unitat superior. 

El camí fressat per J.A. Clavé amb la "Federación de Coros Euterpenses" fou un precedent de la 
"Germanor deis Orfeons de Catalunya (1918-1939), plasmació idónia deis ideáis encarnáis peí cant 
coral del seu temps. 

Hereu d'aquesta densa trajectória, el Secretariat deis Orfeons de Catalunya en les seves fases suc-
cessives -Secretariat deis Orfeons de Catalunya (1960-1964), Revista deis Orfeons de Catalunya 
(1965-1967), Secretariat deis Orfeons de Catalunya / Delegado d'Omnium Cultural (1968-1981)- que 
havia assumit la potencialitat del cant coral entes com a valor al servei de Catalunya, d'ara endavant 
ho continuará fent amb el nom de Federació Catalana d'Entitats Coráis. Aquesta mutació obeeix, en
tre d'altres, ais motius següents: 

a) Adequació funcional: L'apel.latiu Secretariat responia a les exigéncies legáis de l'época en qué fou 
constituít. El contingut del mot Federació és mes ampli i s'adiu plenament ais objectius básics prete-
sos. 

b) Idoneítat semántica: L'expressió entitats coráis supera, per extensió, la limitado fins ara existent 
(Secretariat d'Oríeons); sigui quina sigui la denominació de cada agrupació (orfeó, coral, cor, polifóni
ca, etc), tots son inclosos dins del genéric entitat coral. 

La Federació Catalana d'Entitats Coráis és una entitat federativa autónoma formada per les entitats 
coráis d'adults a veus mixtes que, a partir d'un compromís col.lectiu lliurement assumit, conreen el 
cant coral amb convicció i eficacia per a la tasca de culturalització i elevació espiritual del nostre po
blé, dins la perspectiva indefugible d'una profunda catalanitat. 

Les seves finalitats essencials son: orientar, coordinar i assessorar tot el que faci referencia al cant 
coral a Catalunya; ser receptora de les activitats del món coral i informar-ne a les entitats federades; 
promoure i ajudar la creació de noves entitats coráis; facilitar els mitjans de millorament; aglutinar i 
impulsar la vida coral catalana en la modalitat que li és propia; vetllar els continguts socials i humanís-
tics de la música coral. 
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BIOGRAFÍES DE LES CORALS 

La Coral Joia d'Alella va fer la seva presentado oficial el mes 
de maig de 1977 corn a secció coral del Casal d'Alella. El seu 
primer director fou el mestre Jordi Climent. 

-1978: Va oferir els primers concerts a l'església de Sant Jo-
sep i a l'auditori del Museu de Badalona (Barcelonés). 
-1979: Va oferir un concert a Llerona, un altre a Santa Maria 
de Cervia, va participar a la III Trabada de Coráis del Mara
me, al juliol Musical de Vilassar de Mar I va acabar l'any amb 
una actuació al Casal d'Alella junt amb la Da Càmera de Te
rrassa. 
-1980: Va oferir un concert a Alella junt amb la Coral Ariadna i 
un altre a l'església del Pilar, de Mataré. Va participar a l'A-
plec de la Cisa de Premia de Dalt i a la IV Trabada de Coráis 
del Marasme. 
-1981: Actuacions al Casal d'Alella i participado a la V Traba
da de Coráis del Maresme. 
-1982 i 1983: Diverses actuacions a Alella a la Residencia 
Germans Aymar i Puig, a la Casa de Cultura i a l'Església pa
rroquial de Sant Feliu. 

CORAL JOIA D'ALELLA 
-1984: Concert a Vilassar de Mar junt amb les coráis Verge 
del Carni i Englantina. Participado en el Vili Aplec de Coráis 
del Maresme I diversos concerts a Alella. 
-1985: Organitza i participa en el IX Aplec de Coráis del Ma
resme i ofereix un Concert de Nadal conjuntament amb la Co
ral Sant Adria i amb motiu del X Aniversari d'aquella coral a 
Sant Adria del Besos. 
-1986: Participa al X Aplec de Coráis del Maresme a Premia 
de Mar. El mes de juliol, juntament amb la Coral Sant Adria, 
ofereix un concert a l'església parroquial de Sant Feliu d'Alella 
i el desembre, en el mateix Hoc, el Concert de Nadal. 
-1987: A fabril, participa al XI Aplec de Coráis del Maresme a 
Teià (Maresme). 
-1988 i 1990: El 1988 redueix les seves activitats i les reprén 
el 1990 sota la presidencia de Joan Ribas i la direcció musical 
del mestre Pere Bartolomé. 
-1990: Ofereix un Concert de Nadal a la Residencia Germans 
Aymar i Puig, d'Alella i participa a la missa de Nadal de l'es
glésia parroquial de Sant Feliu d'Alella. 
-1991: Concert a la Residencia Bon Repòs de Mas Coli (Ale
lla) i concert d'homenatge a la vellesa al Casal d'Alella, con
cert d'estiu al ball de debutants de la Masia Museu de Can 
Magarola (Alella), cantada als actes de la Festa Nacional de 
Catalunya 1*11 de setembre a Alella, concert al centre de La 
Unió amb motiu de la Festa Major de Teià (Maresme), concert 
a la Residencia Germans Aymar i Puig i missa de Nadal a la 
parroquia de Sant Feliu d'Alella, Trabada de Coráis del Ma
resme al Casal d'Alella. 
-1992: Participado al Festival Catalunya Canta, al Palau Sant 
Jordi de Barcelona. Concert d'Any Nou a Martorelles (Vallès 
Oriental) conjuntament amb la Societat Coral f Espiga de les 
Corts (Barcelonés), Escola Coral Sant Fost i Escola Orfeónica 
de Martorelles (Vallès Orientai), concert a la Residencia Ger
mans Aymar i Puig, d'Alella, concert a Caldetes (Maresme), 
cantada als actes de la Festa Nacional de Catalunya 1*11 de 
setembre a Alella i concert homenatge a la vellesa al Casal d'
Alella. 

ORFEO MARTINENC 
L'any 1.910 es fundà l'Orfeo Martinenc, la seva trajectòria va 
quedar estroncada a cause de la Guerra Civil. Però l'any 
1.982 va tornar a rei'xi fruit de la voluntat d'un grup de gent 
amant del cant coral, que s'havien posat en contacte amb an-
tics cantaires per recuperar l'Orfeo Martinec i traballar de ferm 
perquè tornes a ser un orfeó capdavanter a Catalunya. 

S'han recuperat els tradicionals concerts de Nadal I Sant Jordi 
que havien deixat de fer-se al barri del Clot-Camp de l'Arpa 
des de la Guerra Civil. 

L'Orfeo organitza anualment la Trobada Coral de Sant Marti 
(enguany la dotzena), amb la participació de totes les corals 
de l'antlc municipi de Sant Marti de Provencals (actualment 
dins de Barcelona). 

L'any 1.990 varem organitzar a la PI. Sant Jaume de Barcelo
na, el concert de cant coral en homenatge al President Lluis 
Companys en el 50 aniversari de la seva mort. 

També cai destacar les col.laboracions amb la FCEC, Amics 
de la Mùsica, Mans Unides, Generalitat de Catalunya, Ajunta-
ment de Barcelona, Acciò Olimpica i Bases de Manresa, en 
campanyes concretes com : Cantem contra la Fam, Cursos 
de solfeig per cantaires, Jomades Internacionals de Cant Co
ral a Barcelona, Festa de la Mùsica, Jornades del Trentino, 
età. 

Tenim dos cintes cassettes enregistrades, i una prometedora 
coral infantil. 

L'any 1.983 la Regiraria del Districte 10 de l'Ajuntament de 
Barcelona conjuntament amb les entitats del Districte ens 
concedi el Premi Sant Marti, i el 1.992 el Preml Martinet. 

Es membre de la FREC i del Conseil Català de la Mùslca. 
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BIOGRAFÍES DE LES CORALS 

CORAL MIXTA SCHOLA CANTORUM 
La Coral Mixta Schola Cantorum va iniciar les seves activitats 
a Igualada l'any 1955, fundada pel Mestre Joan Just i Bertrán. 

El naixement de la Coral va ser el fruit de la formado d'un 
grup mixt al si d'una agrupado dedicada al cant i al servei li
turgie. 

La Coral pertany a la Federació Catalana d'Entitats Coráis 
des de la seva fundado. 

En els últims anys, la Coral ha estât dirigida per Gaspar Vila-
rrubias, Clara Vilarrubias, Poire Vallvé, Mirèia Barrera, Fran
cese Rovira i Montserrat Rios. Actualment el director és Lluís 
Vilamajó. 

Tradicionalment, la Coral efectúa tres concerts l'any a Iguala
da, per Sant Jordi, Sant Esteve i final de curs. També fa ac-
tuacions fora de la ciutat, sobretot dins de la comarca. 
D'aquestes actuacions han destacat les testes a la Catalunya 
Nord (1970), a la II Setmana Nacional de Música Sacra al 
Reial Monestir de Santes Creus (1980), al Retaule Artístic de 
Terrassa (1982) i a Alemanya (1988). 

Entre les obres que ha interprétât la Coral destaquen el "Llibre 
Vermeil de Montserrat"; "Madrigal V" I "Golgs de Nostra 

Dona", de Brudieu; "6 Notturni", de Mozart; "Liebeslieder Wal
zer, "Zigeunerlieder", "VII Marienlieder" i "Oh, Salvador" de 
Brahms; "Evening Service", de Purcell; "My Fair Lady", de 
Loewe-Rhein; "Cantique de Jean Racine", de Fauré "A tan be
lla fior de lis (cantata "in Feste Nativitatis Domini)", de Verda
tet; i "Ave Verum", "Ave Maria" i "Ave Maris Stella", d'Elgar. 

UNA Di STI N CIÓ PER A 
LA TEVA EMPRESA 

DISTINGEIX-TEÜ 

QUALITATS, PREUS I TERMINI D'ENTREGA SENSE COMPETENCIA. 

INFORMACIÓ, DISSENY I FABRICACIÓ A : 

PIN'S 

C/del Mercat, 26 tel.: 473 47 01 

08960-Sant Just Desvern fax: 473 83 22 
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DISCOGRAFIA 

ELSSEGADORS 
Himne nacional de Catalunya 
(PDI, S.A. 80.3089) 

1.- VERSIÓ SIMFÒNICA 1'49" 

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
Harmonització, orquestració i direcció: Antoni Ros Marbà 

2.-VERSIÓ CORALI'51" 

Cantaires de la Federado Catalana d'Entitats Coráis (FCEC) 
Harmonització: Josep Viader 
Direcció: Oriol Martorell 

3.- VERSIÓ PERA BANDA2'16" 

Banda Municipal de Barcelona 
Harmonització i orquestració: Joan Lamote de Grigon 
Direcció: Jordi Mora 

4.- VERSIÓ SIMFÒNICO-CORAL 1'49" 

Harmonització I instrumentado: Antoni Ros Marbà 

5.- VERSIÓ PER A COBLA 1'33" 

Cobla Principal de la Bisbai 
Harmonització, orquestració i direcció: Francese Cassú 

ORFEO LLEIDATÀ 
HOMENATGE A LLUÍS VIRGILI 
(PDI, S.A. B-50.2948) 

Cara A: 

-CANTS ESPIRITUALS 
NEGRES: 

Al eel 
Josué va conquerir Jericó 
Gronxa'm estel daurat 
Deixeu-me volar 
Oh, Déu meu 
Ves-hi, Moisés 
Maria ja té un fill 
Sentiu els anyells? 

Cara B: 

-CANÇONS TRADICIONALS 

La presó de Lleida 
La Non Non 
La ciutat de Balaguer 
Goigs de la Mare de Déu: 
Pregaría a la Verge del Remei 
Goigs de Santa Maria de l'Hort 
Goigs de Santa Maria del Claustre 
Goigs de Nostra Senyora de la Roca 
Goigs de la Mare de Déu de Butsènit 
Goigs de Nostra Senyora del Miracle 
Goigs de la Mare de Déu de l'Aguda 
Goigs de la Mare de Déu de les Sogues 

4'14" 
2'35" 
2'20" 

2'34" 
1'31" 
1'30" 
1 '52" 
1'20" 
1'29" 
1'41" 
1'45" 

EUROPA CANTAT EC11 
VITORIA GASTEIZ'91 
(DHE/EC11) 

-TE DEUM de Verdi 

Les coráis del taller A7 
Joven Orquesta Nacional de España 
Maria Lluïsa Muntada, soprano 
Direcció: Edmond Colomer 

-CONCERT PER A VIOLONCEL I ORQUESTRA DE VENT 
de Friedrich Guida (fragment) 

Niedersachsisches Jugendsinfonieorchester 
Christoph Marks, solista 
Direcció: James Allen Gahres 

-WITNES (espiritual) 

The Bemidji Choir 
Direcció: Paul Brandvik 

-EIN DEUTSCHES REQUIEM de Johannes Brahms (frag
ment) 

Cors del taller A1 
Niedersachsisches Jugendsinfonieorchester 
Greta de Reyghere, soprano 
Charles van Tassel, baríton 
Direcció: Pierre Cao 

-SANCTUS de la MISSA en La menor de Wolfgang Ama
deus Mozart 

Cors del taller A4 
Solistes d'Euskadi 
Bernadette Degelin, soprano 
Greta de Reyghere, soprano 
Ludwig van Gijseghem, tenor 
Vladimir Kubovcik, baix 
Direcció: Lazio Heltay 

-ASI CANTAN LOS CHICOS de J. Guridi 

Cors participants a EUROPA CANTAT JUNIOR 
Escolam'a de Samaniego de Vitoria 
Direcció: Antxon Lete 
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Pere Art is i Benach 

LLIBRE 
DE 

CANÇONS 
C R E S T O M A T Í A DE C A N Ç O N S 

T R A D I C I O N A L S CATALANES 

LLIBRE DE CANÇONS 

Crestomatía de Cançons 
Tradicionals Catalanes 
Joaquim Maideu 
Eumo Editorial 

Aquest "Llibre de Cançons" proporciona ais lectors una 
nova possibilitat d'accedir a una part del nostre idioma tan 
transcendental com oblidada: la canco tradicional. 

Apiega més de 250 melodies distribuions en sis gran apar-
tats segons el tipus de canço (d'infants, baladístiques, de 
gresca, de Nadal...) i dona sencers els textos correspo-
nents, posats al dia ortogràficament i gramaticalment, res
pectant amb la màxima fidelitat els mots, els modismes, 
les expressions, les formes i les constructions originals. 

L'obra conté també un glossari que aclareix, raona i defi-
neix paraules i constructions deis textos, i un conjunt d'in
dex (per sections, títols i primers versos) que permet una 
localitzaciû ràpida i fácil de les cançons. 

LA MUSICA MEDIEVAL 

LA MUSICA MEDIEVAL 
Ma-Carme Gómez i Muntane 

catur cpríüuG, 

Ma. Carme Gómez i Muntane 
La llar del llibre/ 
Els llibres de la frontera 
Col.leccio: 
Coneguem Catalunya 

Aquest llibre que presentem 
tracta de donar per primera 
vegada una idea general de 
la música catalana a l'Edat 
Mitjana, moment en qué 
Catalunya era un deis cen
tres musicals més impor
tants d'Occident: nudi del 
moviment trovadoresc, Hoc 
on eren usades les repré
sentations teatrals amb 
música i on la casa reial de 
Catalunya i Aragó impulsa, 
al segle XIV, alguns dels 
moviments més "avanguar-
distes de la música euro
pea. 

Ma. Carme Gómez i Muntaner és un dels membres de la 
jove generació de musicòlegs catalans. Doctorada en Filo
sofia i Lletres. Primer premi del Concurs National d'Inves-
tigació Musical (1977), i Premi Higini Anglès (1978). 

1 In Cover' 
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Fis IlitwiK rk' la frontera 

LLUIS MILLET 
VIST PER LLUÍS MILLET 

Pere Artís i Benach 
Pròleg de Lluís M. Millet 
Editorial Pòrtic 

Lluís Millet vist per Lluis Millet és 
una semblanca biogràfica, d'un 
interés excepcional, del fundador 
de l'Orfeo Català. 

Aquesta figura insigne de la Catalunya moderna -manca
da, fa moits anys, d'una biografía actualitzada- és presen
tada en els seus trets més humans, col.loquials i familiars, 
per mitjà de la transcripció d'alguns deis seus textos més 
significatius (la majoria, absolutament inèdits). 

Mai com ara un estudi sobre la figura i l'obra del mestre 
Millet no n'havia reflectit la dimensió genuina; l'autor ho 
aconsegueix aci, plenament, pel seu apropament a les 
fonts bàsiques i essencials. 

AMADEU VIVES 
(1871-1932) 

Josep M. Liado i Figueres 
Presentació per Felix Millet 
Orfeo Català/Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat 
Biblioteca Serra d'Or (1988) 

Josep M. Liado i Figueres 

AMADEU 
VIVES 

(187M932) 

Amadeu Vives, cofundador de 
l'Orfeo Català i compositor de 
múltiples sarsueles i de com-
posicions tan populars com 
"L'Emigrant" o la "La Balan-
guera", és un deis músics ca
talans de la nostra època més 
coneguts Í més estimats. 
Aquesta biografia, escrita per 
un periodista de ploma ágil que havia estat secretari del 
mestre Vives durant una colla d'anys, és una excel.lent in-
troducció a la vida, a l'obra i al món d'aquest català univer
sal, que sense oblidar mai la seva catalanitat profunda 
visque moits anys a Madrid i es projectà per America del 
Sud. 

LLUIS VIRGILI 
L'ORFEO LLEIDATA 

El présent llibre ós testimo
ni escrit, per ara i per les 
générations futures, de I'-
homenatge, del reconeixe-
ment ampli de tanta gent 
d'aquestes terres, d'arreu 
de Catalunya, de moits in-
drets de l'Estat i d'aquesta 
Europa, mare de tots, en la 
qual ens sentim identificats, 
a la persona i Cobra d'en 
Luis Virgili i Farrà, en la se-
guretat que la seva obra perdurare, en benefici de tots. 
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TEMA DE FONS 

QUI ELS SEUS MALS ESPANTA, 
CANTA 

Caldria continuar parlant d'"alló que no és a la partitura", vam quedar en l'article anterior. I potser anant a pams, assa-
jant una reflexió, que seria bo que restes oberta a la participado i a l'aportació crítica d'altres cantaires i mestres. 

Reprenem, dones, el tema, si us plau. Avui podríem entrar en les relacione de grup. 

Les motivacions deis cantaires 

Com va ser que vas venir a cantar a la coral? Per qué t'hi 
vas apuntar? Qué hi buscaves? Ho recordes tal com va 
ser? O ja sois és la destil.lacio d'aliò que va passar fa uns 
anys? Tant-se-val. I ara, per qué hi segueixes venint? Hi 
trabes allò que imaginaves, et dona allò que n'esperaves? 
Qué n'esperes, ara? Ep, i també, qué hi portes? Tot un tei-
xit de vivènti es i d'expectatives... fa difícil de destriar-les, 
de ser objectiu del tot. Però cal objectius quan es tracta de 
persones, si les persones no som objectes sino subjectes? 
Perqué, malgrat certes coses que et donen malestar, els 
buits que notes en el tracte amb algú, les adverténcies no 
sempre delicados del director o del cap de corda, tu se
gueixes i seguirás venint. 

No tinc a mà els résultats d'una enquesta sobre associa-
cionisme realitzada no fa gai res anys, però una de les 
constatations destacables era que l'adhesió a la finalitat 
de l'associació no apareixia sino com el segon o tercer 
motiu d'associar-se per part deis enquestats. Per posar un 
exemple ben ciar: del gran nombre de jovent que es va fer 
soci d'Amnistia Internacional, llavors del concert multitudi-
nari de rock al Camp Nou, la primera motivació de la majo-
ria va ser l'afecció al rock'nd roll i la identificado amb els 
cantants i conjunts que hi actuaven; la segona tenia rela-
ció amb el sentiment difús de formar part d'aquella onada 
émergent de joves enfervorits i de combregar en els fan-
tàstics rituals de masses d'abast planetari; la tercera co-
mençava a referir-se a l'adhesió al programa d'Amnistia 
Internacional contra la violació deis drets humans i per la 
pau. 

Però no ens cal anar tan lluny. Potser tu vas venir a la co
ral perqué hi tenies un amie o una amiga, perqué espera-
ves trobar-hi una amistat, perqué t'havia fallat la teva colla 
o hi havien problemes a l'entitat a la qual pertanyies. És 
ciar que t'agradava la música i cantar podia ser una expe
riencia interessane Potser perqué els teus pares ja n'eren, 
0 perqué ja havies cantat amb el cor infantil o ballaves a I'-
esbart. 

A tu, la música, el cant, sempre t'ha atret moltíssim: hi vas 
venir per cantar, i per res mes; la resta ja ho tens resolt en 
altres bandes. O t'hi vas engrescar en aquell concert on 
vas assistir de public, com un "amor a primera vista", fins 
al punt d'imaginar-te, de veure't, enmig deis altres cantai
res, amb la túnica Marga o amb el llacet d'etiqueta i la car
peta negra, a tercera, segona o potser a primera fila i tot. 
Quin goig que feien, i que bó que cantaven! Fa goig ser d'
una coral com aquesta! 

1 tu tambó tens la teva rao quan dius que passar cada ves
pro davant del televisor pot arribar a ser decepcíonant, per 
mes bons programes que hi hagués a triar: anar a assaíg 
dos vespres la setmana és sortir de casa, trobar-te amb al
tra gent, sotmetre't a una disciplina, no abandonar-te, culti
var-te una mica. I tant que sí! 

I tu? No récordes com vas venir a l'orfeó perqué es tracta-
va de "fer pàtria"? Afinar mes o menys era cosa secunda
ria en aquells temps heroics... Ara, és dar, ja és una altra 
cosa. 
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TEMA DE FONS 

Potser no ets un músicaferit, un foll del cant coral, potser 
no saps gaire de solfa, i aixô de llegir a primer cop d'ull 
una partitura no va per tu. Perô no per aixô has de tenir 
menys drets que un altre, no esta bé que et considerin de 
segona divisió, com qui fa nosa. Si tu no falles a un assaig 
en tôt l'any, si sempre estas disposât a col.laborar... i no 
com aquells savis que passen de plegar les cadires al final 
de l'assaig, que se'n van just acabat sense dir ni bona nit i 
mai no es queden a comentar la jugada. 

Qué mes té que no sápigues qué és una anacrusa si, fins 
itot a l'hora de cantar, hi poses mes voluntat, que prou se't 
nota. N'hi ha que potser en saben molt perô teñen una veu 
poc agráida o canten com per ells, abstrets de tot, amb 
aquella precisió inexpressiva. I no cal que ens fiquem amb 
aquell solista frustrât, que no li queda altre refugi que la 
coral: la seva veu destacant sobre les altres -potser in-
conscientment- no deixa de ser una vergonyant exhibido... 
Qué hi farem! 

Sentir-se intégrât al grup 

És important de pensar en veu alta en els motius que ens 
fanvenir a cantar. Per aixô, per exemple, té una importan
cia poc valorada que els cantaires nous se sentin benvin-
guts i acollits, que algú els orienti i ajudi el seu procès 
¿¡'integrado en el grup. És que no sabem fins a quin punt 
son importants les primeros sensacions, les primeros ex-
periéncies en una relació interpersonal? Dones, per qué no 
ho han de ser en una relació grupal? Qui se'n fa carree, a 
la coral, d'aquest acolliment, d'aquest suport? El director, 
els carrees organitzatius? Es tracta d'una "feina"? 

I deis cantaires que deixen la coral, qui s'intéressa a saber 
el motiu d'aquell trencament? Se'ls pregunta, per qué se'n 
van? Intéressa a l'entitat esbrinar el motiu de fons, com un 
darrer intent d'evitar-la, o per fer-ne l'autocrítica, si cal? o 
prefereix ignorar-lo, o li basta la justificació o l'excusa do
nada? I nosaltres, els cantaires? els coneixem, els motius? 
ens els creiem, i llestos? o fem cas a les versions que so-
vint circulen, per sota de les oficiáis? És ben trist que hi 
hagi cantaires que hagin vingut se n'hagin anat sense 
pena ni gloria, com si no fossin ningú. També les expehén-
cies de ruptura -sovint traumàtiques- son importants, per 
una part com per l'altra. 

Moites vegades es podrien evitar, si hi ha una vida activa i 
amatent, i organitzada, del grup. Per exemple: quan un 
cantaire falta a assaig dues o tres vegades seguides, se 
sap? consta? com s'adua? Algú -companys, cap de cor
da- el telefona per saber qué li passa, si esta malalt, si té 
algún problema i se'l pot ajudar? Perqué ser tingut en 
compte, ser trobat a faltar, s'agraeix i es recorda. I si és el 
director qui el truca interessant-se, encara mes. Aixô fa co-
hesió de grup. Tenim els cantaires el teléfon i I'adreca els 
uns deis altres? La tenim a mà, la fem servir quan cal? So
vint es passa dista deis que falten, es fan estadets i s'arxi-
ven; o bé, a la cinquena falta, s'envia una carleta 
impersonal com un reny per la manca d'assisténcia. Quina 
diferencia d'actituds, quina diferencia de résultats! 

La consciéncia de grup 

És curios, contrastant i fins paradoxal que ais assaigs se
guís al costat de cantaires amb les quals tinguis tan pe
ques coses en comú, de gustos i afeccions, d'idées 
politiques, de creences, d'edat, de maneres de fer. I no 
parlem d'enveges ni de prejudicis. Potser els motius que et 
fan venir a cantar a tu no teñen res a veure amb els d'a
quell o aquella altra. Ves a saber! I, no obstant, aneu jun
tes a l'autocar en mes d'una sortida d'intercanvi, o al sopar 

de fi de curs. I us saludeu i parleu i aneu amb el mateix 
uniforme i tothom us identifica com a membres de Porteó... 

Però hi ha una cosa que ens uneix a tots. Quan cantem 
enconcert la coral som tot u, un sol cor, unes veus acobla-
des, plenes, que ho omplen i ho penetren i ho embolcallen 
tot. No hi ha sino la música, el misteri de la bellesa, i Tor
teó és com un calidoscopi de sons en mans del mostre. 
Quina esgarrifança, a vegades, de sentir com responem 
unánimes a un levíssim gest de la diredora, a una instinti
va expressió dels seus ulls! 

Fins per contrast es pot demostrar aquesta consciéncia d'-
unitat: un sol cantaire que s'equivoca, bada o canta a des
temps és capaç de malbaratar un concert, la ¡Musió i el 
treball de molts durant molt temps. Llàstima! 

Aquesta experiencia del bon concert és immensa, inena
rrable, que justifica i agraeix tots els esforços, tota la pa
ciencia dels assaigs, que redimeix tots les situacions 
malaguanyades dins la coral. Uns instants teñen el poder 
de transfigurar mesos i mesos de rutines i totes les eixute-
ses de la vida quotidiana. 

I tanmateix, no sempre hi ha coincidencia entre la qualitat 
musical i aquest sentiment de plenitud. No sempre que 
diem: "avui he cantat de gust" ho hem fet amb una perfec-
ció objectiva. La passio, la força expressiva, la ¡Musió s'en-
comanen, primer a l'interior del cor, entre els cantaires, i 
aviat sobreíx i es contagia al public. I el public aplaudeix 
encomanat de la mateixa passio i ens la retorna i la multi
pliquen! fins a l'apoteosi. 

Potser també es tracta d'això, d'aquesta comunicado mis
teriosa intensa que s'estableix entre director i cor, entre 
cor i public, a través de la música. Acabat el concert no 
sempre som capaços d'expressar ais companys i compan-
yes aquest goig: ens costa de comunicar allô que ens és 
íntim. Però es nota en les cares i en la xerrameca i en el 
bullid dels cants esbravats del piscolabis que sol seguir al 
concert. 

Després, tot retorna a la quotidianïtat, revenen les ques
tions, les insatisfactions pendents. Però no ós ben igual 
que abans, que la vida és dialèdica. Alguna cosa s'ha en-
fortit, ens ha donat aies, una cosa que és de tots i de nin
gú en particular, no repartible sino compartìble, ni 
apropiable per cap egoismo: només pot ser de tots. 

El factor huma 

Hi ha coses, dones, que no son estrictament musicals sino 
de l'àmbit dels sentiments, de les vivèneies, de les rela
cions, però amb unes consequèneies que poden afectar 
d'una manera important el nivell de qualitat musical de la 
interpretado. Una coral es pot créixer per damunt d'ella 
mateixa, musicalment parlant, si es creen unes determina
dos circumstàncies. I també pot caure mes avall de les sè
ves possibilitats i ser incapaç de recuperar-se ella mateixa. 
Quan la dinàmica és favorable, és mèrit del professional; 
quan es torna negativa és culpa dels voluntaris. Per que, 
dones, no sempre els professionals tenen prou en compte 
i fins deixen menyspreativament de banda les dinàmiques 
de grup, aquesta realitat viva i influent, creativa o destructi
va, favorable o negativa, que actúa com un camp magnò
lie invisible? 

Joan Soler i Amigó 
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NOTICIAR! DEL CONSELL DIRECTIU 

SOBRE LA PROPERA ASSEMBLEA GENERAL DE 
LA FCEC DEL DIA 13 DE MARC DEL 1994 A 

SABADELL 

Novament la FCEC és en période 
électoral. El proper mes de Marc l'
Assemblea General de la FCEC po-
drà exercitar el dret mes important 
de tots els que s'estableixen en els 
nostres Estatuts : el dret d'eleglr l'E-
quip Directiu per a un nou période 
de 3 anys. 

Es molt important que a través dels 
représentants de les entitats federa-
des, tots I cadascun dels cantaires 

facln sentir la seva veu I expressin 
la seva voluntat. 

L'actual equip directiu desitja que 
d'aquesta convocatoria d'eleccions 
en sorgeixin noves propostes de 
col.laborado i noves veus per a 
contrastar opinions sobre la tasca 
realitzada i la que està en vies d'e-
xecucio, sobre les decisions preses 
i les que están pendents, sobre Pas-
signació de prioritats i sobre la vida 

coral del país. 

Finalment només cal recordar que 
les candidatures tancades impli
quen la participado de 8 persones, 
i que si aigu desitja col.laborar a t i-
tol personal pot incorporar-se a la 
Mista, oberta. 

Montserrat Lluveras 
Secretaria General 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ELECCIONS 

1. Calendari electoral: s'estableix 
que la data limit per a la presenta
do de les candidatures en Mista tan-
cada com de les en Mista oberta, 
sigui el dia 11 de febrer de 1994. 

Caldrà fer arribar les candidatures a 
la FCEC, Pl. Victor Balaguer, 5, 3. 
08003-Barcelona, abans de les 18 
hores del dia 11 de febrer de 1994. 

2. Normativa electoral: 

2 .1 . Candidatures en Mista tancada: 

- Cada candidatura comprendra (ar
ticle 14b) 8 noms: President, 5 
Membres per al'Equip Administratiu 
(un dels quais présentât per al ca
rree de Secretari General), i 2 
Membres per a I'Equip Tècnic, i re
querirá com a minim la signatura d'
una entitat i, naturalment, les dels 8 
candidats. D'altra banda, cada enti
tat només podrá signar una candi
datura. 

- L'elecció s'efectuarà en successi
ves votacions i quedará elegida la 
candidatura que en qualsevol mo
ment obtingui la majoria absoluta 
de vots (mes del 50%). Mentre no 
es doni aquest cas, quedará elimi
nada la candidatura que obtingui el 
menor nombre de vots, fins a que-

dar-ne dues; en cas d'empat en 
aquest menor nombre de vots, que
daran eliminades totes elles. Quan 
només quedin dues candidatures 
resultará elegida la que obtingui 
major nombre de vots. 

2.2. Candidatures en Mista oberta: 

- Cada entitat podrá presentar un 
màxim de 8 candidats (5 per PEquip 
Administratiu i 3 per a PEquip Tèc
nic, directors d'entitats de la Fede-
ració-article 14b) 3-), sempre que 
no figurín en cap Mista tancada. Tots 
els candidats quedaran englobats 
en dues Mistes, una per cada un 
dels dos Equips. 

- Els membres de les candidatures 
en Mista tancada no guanyadores 
formaran part automàticament de 
les candidatures en Mista oberta, si 
no hi renuncien expressament, a 
excepció del candidat a President, 
si no esta vinculat a cap entitat 
membres de la FCEC. 

- L'elecció s'efectuarà a doble volta 
i separadament les dels Membres 
de PEquip Tècnic i les de PAdminis-
tratiu. En primer Hoc es faran les vo
tacions per a PEquip Tècnic (3 
membres): a la primera volta s'es-
criuran sis noms corn a màxim; 
queden elegits els tres candidats 
amb major nombre de vots. En se-

gon Hoc es faran les votacions per a 
PEquip Administratiu (5 Membres) 
d'acord amb la mateixa normativa, 
canviant perô, naturalment, les 
quantitats: deu noms corn a màxim 
a la primera volta i cinc corn a mà
xim a la segona. 

2.3. Normes gênerais: 

- Cada entitat podrá donar suport a 
una sola candidatura en Mista tan
cada i a una sola en Mista oberta. 

- Cada candidatura haurà d'anar 
signada per l'entitat o entitats pro
posants i pels candidats que la inte-
grin, junt amb una referencia 
biográfica de cadascun d'ells. 

- Immediatament després de la 
data límit de presentació de les 
candidatures (11 de febrer), totes 
les entitats serán informades de les 
candidatures presentades. 

- En el termini màxim d'un mes 
després de les eleccions, les Délé
gations Territorials ratificaran o ele-
giran Murs Caps que (article 14b) 1) 
seran membres nats del Conseil Di
rectiu i uns dels quais ho sera en 
qualitat de Cap de PEquip Territo
rial. Els noms de tots ells seran co-
municats per escrit al Président de 
la FCEC. 
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NOTICIAR! DEL CONSELL DIRECTIU 

M Df i. 28enes. JORNADES 
INTERNACIONALS DE CANT 

CORAL/1993 

Els proppassats dies del 13 al 17 
de Setembre es van celebrar les 
28enes. Jornades Internacionals de 
Cant Coral a Barcelona. Hi van par
ticipar 2 cors estrangers i 60 cantai-
res de Barcelona i rodalies, 
préparant el cant comú, i també 4 
cors catalans van fer concerts. 

Els cors estrangers van ser només 
2 (el Coro Normalista de Puebla -
Méxic, ¡ el Coro de la Universidad 
de Sant Tomás de Manila - Filipi-
nes) perqué el mes de Juny va re
nunciar a partici par-hi la coral 
Cantores Amicitiae de Rumania per 
problèmes de visats, i a finals d'A-
gost va dir que no vindria la coral 
Lege Artis de Sant Peterburg per 
problèmes économies. 

Els 60 cantaires catalans eren de 
les següents coráis : Coral Cantico-
rum, Coral Sant Llorenç, Coral Sed-
na, Coral Nou Horitzó, Orfeo de 
Sants, Coral Sant Jordi, Cor Madri
galista (Mataré), Coral de Nostra 
Senyora, Coral Cantiga, Cor de 
Cambra (Cornelia), Orfeo Laudate, 
Coral Ariadna, Coral Signum, Orfeó 
Martinenc, Coral Lo Llobregat de 
les Flors, Cor Diabolus in Musica, 
Coral Canticela, Orfeó Cátala i Co
ral Xalesta (L'Hospitalet). 

Es va treballar en comû l'obra : OR
GUE PSAUMES de Jules Van Nuf-
fel (music flamenc nascut a 
Hemiksen (Bèlgica) l'any 1883 i 
mort l'any 1953), sota la direcció de 
Johan Duijck (també de Flandes i 
nascut l'any 1954). Va acompanyar 
a l'orgue Peter Pieters (nascut a 
Louvain el 1957). 

Es va treballar cada tarda des de 
les 4 fins les 7 a l'Orfeo de Sants. 
La sorpresa va ser gran en veure 
que les dues corals estrangeres lle-
gien molt poc a vista, gairebé gens, 
i a mes no s'entregaven totalment a 
l'hora dels assaigs perquè es reser-
vaven pels concerts del vespre. Per 
això, es va haver de modificar el 
nombre de peces a cantar. El nivell 
dels cantaires catalans era bo i cal 
felicitar-los per la bona feina feta, 
per la seva entrega i assistèneia i 
pel résultat obtingut. 

El director, Johan Duijck, va treba
llar excel.lentment i amb molta pa-
cièneia. Es un gran music i un gran 
pedagog. 

Les dues corals estrangeres i l'Or
feo Badaloni (Badalona), L'Estro 
Vocale (Barcelona), la Polifònica de 
Puig-Reig i la Coral Mixta Schoia 

Corals participants en els concerts: 

-L'Estro Vocale, de Barcelona. 
-Polifònica de Puig-reig. 
-Orfeo Badaloni. 
-Coral Mixta Schola Cantorum d'Igua-
lada. 

Corals de la F.C.E.C. representados 
en el concert de clausura: 

-Cor Ariadna 
-Cor de Cambra de Cornelia 
-Cor de Cambra Diàbolus in Música 
-Cor Madrigalista de Matará 
-Cor Maixata, de l'Hospitalet de Llo
bregat 

-Cor Signum 

-Coral Canticorum 
-Coral Canticela 
-Coral Cantiga 
-Coral de Nostra Senyora 
-Coral Lo Llobregat de les Flors, del 
Prat de Llobregat 

-Coral Nou Horitzó 
-Coral Sant Jordi 
-Coral Sant Llorenc 
-Coral Sedna 
-Coral Xalesta, de l'Hospitalet de Llo
bregat 
-Orfeó Català 
-Orfeó de Sants 
-Orfeo Laudate 
-Orfeó Martinenc 

Cantorum (Igualada), van fer con-
certs ais vespres a Barcelona (Es-
glésia de Sant Pius X i Església del 
Pi), a Sant Joan Despí, a Sant Boi i 
a Manresa. El concert de clausura 
va ser a l'Església del Pi. 

Enguany l'organització ha estat 
molt condicionada per raspéete 
económic, i per aixó cal agraír, a 
mes de l'Ajuntament de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya, la 
col.laboració de la Parroquia del Pi, 
de l'Ajuntament de Sant Boi, del de 
Sant Joan Despí i de l'Orfeó Manre
sa, i també de les Corals partipants 
(O. Badaloní, L'Estro Vocale, Poli
fónica de Puig-Reig i Mixta Schola 
Cantorum) i dels cantaires partici-
pants. I no ens podem pas descui
dar d'agrair i felicitar els joves 
Josep i Nuria Segura de la Coral 
Canticorum i Montserrat Badia de la 
Coral Heura, que van fer tan bé de 
guies de les corals estrangeres; van 
estar tot el dia dedicáis a ells i els 
van acompanyar, orientar i asses-
sorar en tot el que calia. 

De cara a l'any que ve, ja comen-
cem a treballar-hi en l'organització i 
n'estareu puntualment informáis, 
tant dels avengos com per a invitar-
vos a participar-hi. Us h¡ esperem. 

IICURS DE 
DIRECCIO CORAL 

de la FCEC 

El dia 16 d'Octubre va comencar 
el 2on. Curs de Direcció Coral or-
ganitzat per la FCEC. 

Tambó es fa al seminan Martí-
Codolar de Barcelona. 

Enguany hi ha matriculáis 80 
alumnos (10 mes que el curs 
passat), i l'equip de professors és 
el mateix : Mireia Barrera, Alfred 
Cañamero, Emilio de la Linde, 
Xavier Sans, Poire Vallvó i Pep 
Vila. 
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NOTICIAR! DE L'EQUIP TECNIC 

RECOLLIDA DE PARTITURES 
deis arxius de les nostres coráis 

L'Equip Tècnic agraeix la resposta immediata que ha 
tingut aquest projecte anunciat al butlleti de juliol pas-
sat. 

Hem comencat a rebre ja obres inèdites d'algunes co-
rals. Per cert, obres ben variades, tant de dificultat, com 
de temàtica, com de distribució de les veus (4 v.m., 3 
v.m., 3 v.L). Això ens fa pensar que si segueixen aixi les 
vostres aportacions, aviat podrem comencar a editar-ne 
un recull. 

Al proper butlleti sortirà la primera relació de corals que 
ens hagin enviat obres. 

FtECORDEU : 

Us demanem que reviseu els vostres arxius i ens feu 
arribar partitures d'obres corals, que no hagin estat mai 
publicades en cap de les editorials del nostre pais, i que 
cregueu que és interessant de publicar-les. 

Tant si són de compositors vinculats a la coral, com de 
qualsevol altre compositor, conegut o no, modem oan-
tic, etc. (*) 

Una vegada revisades i seleccionades, n'elaborarem un 
canconer (o més, si cai), que posarem a la disposició de 
tots els membres de la Federació. (*). 

DADES NECESSÀRIES : 

És necessari que, amb les partitures, ens feu arribar 
una carta que indiqui : 

-Nom de la coral que les cedeix. 
-Relació de les obres que envia. 
-Dades de l'autor (totes les que sapigueu), sobretot si 
és poc conegut; i, si voleu, els vostres comentaris sobre 
l'obra, i qualsevulla altra informació. 
-Persona de contacte, a qui poder efectuar les consul-
tes necessàries sobre l'obra, l'autor, la coral, etc. (Adre-
ca i telèfon, si us plau). 

Amics! Repasseu els vostres arxius! Segur que hi troba-
reu obres interessants, que mereixen ser publicades, i 
que aixi podran ser conegudes i fer un servei a tota la 
nostra comunitat. 

Al mateix canconer quedará constancia de la donació 
de la vostra coral. 

O Vegeu més informació al butlletí núm. 92 (revista 
núm.O) del juliol/93. 

Enric Navas 
Cap de l'EquipTécnic 
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COMENTARI DE LA PARTITURA 

LA SANTA ESPINA 

L'obra 

La Santa Espina és una sardana extreta de la rondalla es
cénica del mateix nom, amb Metra d'Àngel Guimerà i músi
ca de l'Enric Morera, que es va popularitzar ràpidament, i 
de forma independent a l'obra teatral. 

Originalment va ser escrita per veus a l'uníson i acompan-
yament orquestral. Mes tard el mateix Morera va fer-ne di-
ferents versions : per a cor d'homes "a capella", manuscrit 
que es conserva a l'Orfeó Enric Morera de Sant Just Des-
vern, veus mixtes i acompanyament, etc.. De totes les ver
sions que corren hem triat aquesta a 5 veus mixtes i 
acompanyament de cobla o piano, per ser de les mes com
pletes, i fiables de la seva autenticitat. Recomanem, no 
obstant, que en cas de cantar-ho amb cobla i no ser un nú
mero important de cantaires, de seguir utilitzant la versió de 
l'éditorial Clivis. 

La versió que us presentem no ofereix mes problèmes que 
el desdoblament de les veus masculines, pero sense la 
complexitat melódica i d'afinació de les sardanes escrites 
originalment per a cor: Les tulles seques, La sardana de les 
monges, La sardana de la Patria, etc.. 

Només volem fer-vos esment que en els darrers vuit com-
passos, el text original d'en Guimerà "Canta dintre la terra 
passat.ja mai passât..." havia estât substitu'it peí mateix Mo
rera per un altre de mes nacionalista "Fill meu per Catalun
ya vull veure't gran i fort. Fes cara ais que l'ultratgin i per 
ella viu i mor". 

En l'edició, com veureu, hem conservât l'original, pero hem 
cregut que seria bo que coneguéssiu i cantéssiu l'altre. 

Per l'Equip Técnic, Teodor Roura. 
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Ángel Guimerá 
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ENRIC MORERA I VIURA (1865-1945) 

El compositor 

Enríe Morera va néixer a Barcelona un 22 de maig de 1865, fili d'un fuster "... que 
en les hores de Heure treia profit d'uns rudimentaris coneixements musicate per a 
treure's un sobresou corn a music de testes majors i celebracions religiosos". (1) 

Dos anys mes tard la seva familia s'embarca cap a l'Argentina a fi de trabar millor 
fortuna. Allí, sota el guiatge del seu pare, s'inicla en l'aprenentatge de la música. 
Aviat demostra les seves qualitats que li permeten guanyar-se els primers diners. 

Els treballs musicals que realitza per a aconseguir-los donen Hoc a divertidos anee-
dotes que recordará tota la vida i que li creará la fama d'aventurer. 

L'any 1881 toma a Barcelona amb la seva familia. L'Enric Morera restarà sol durant 
els dos anys següents en aquesta ciutat, I la seva familia se n'en torna ben aviat - a 
fi de millorar la seva preparado, fet que aconseguirà amb desigual fortuna, com eli 
recorda en les seves memòries. 

L'any 1883 retorna a l'Argentina, però la conscièneia de les limitacions de prepara
do que tenia l'empenyen, l'any 1885, a dirigir-se a Brussel.les per a ©studiar amb el 
professor Fieves. 

Cinc anys mes tard torna a Barcelona on es donará a conèixer com a compositor 
d'obres de cambra i principalment de teatre liric. La seva arribada no va deixar de 
ser polèmica com ens ho comenta Tignasi Iglesias tot transcrivint un article del critic 
Alexandre Cortada : " En Morera va caure com una bomba entre els nostres afec
cionáis i músics". (2). La polèmica ja no l'abandonarà mai fins i tot després e mort. 
Des de l'any de la seva arribada fins l'any 1909 comparteix la seva activitat com a 
compositor i creador del teatre líric cátala (La fada 1897, I'Alegría que passa 
1899,etc.) amb la de continuador de l'obra claveriana, fundant i dirigint, de de 1895 
a 1900, la Societat Coral Catalunya Nova. 

L'any 1909, cansat de perdre diners amb el teatre i sentin-se marginat de la Barce
lona musical-oficial, se n'entorna, un cop mes i per darrera vegada, a l'Argentina. 

L'any 1911 torna a Barcelona i desprès de rebre un multitudinari homenatge se li 
ofereix la sots direcció del Conservatori Municipal, dirigit pel mestre Antoni Nicolau. 
Amb aquest fet s'inicia l'etapa de la seva vida mes reposada i que donará com a 
fruit el pianteli d'importants compositors deixebles de Morera : Pahissa, Montsalvat-
ge, Massana, Serra, etc.. Aquesta "pau" només quedará trancada en tres ocasions 
: la primera en el despit que suposa per a eli el nomenament d'en Lluís Millet com a 
director del Conservatori, a la mort del mestre Nicolau; la segona la marginado que 
sent en no ser programada cap obra seva en el Festival Internacional de Música de 
Barcelona de l'any 1936; la tercera i última la guerra civil que saeseja la nostra so
cietat i que portará al bandejament i expoli de la cultura catalana. 

Seria bo acabar aquesta petita sinopsi de la vida del mestre Morera, i com a cloen-
da de les publicacions que en ocasió del cinquantenari de la seva mort ha dut a ter
me la Federado Catalana d'Entitats Coráis, amb les paraules del professor Xosé 
Aviñoa : "És arribat el moment de fer una revisió desapassionada, passant per so
bre d'intrigues reals o amagades, i acostar-se a l'obra d'un dels compositors que re-
sumeixen mes bé un période de la historia de la música catalana del nostre 
segle".(3) 

(1) Morera, Xosó Aviñoa Ed. Labor col.leccio Gent Nostra n 3 
(2) Enric Morera, Ignasi Iglesias Ed. A.Artis 1921 
(3) Aviñoa op cit. 
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NOTICIARI DE L'EQUIP TERRITORIAL 

L'EQUIP TERRITORIAL DE LA FCEC 
*L'Equip Territorial está constituít pels Delegats i Delega
dos comarcáis elegits democráticament per les Entitats 
Coráis que integren cada respectiva Delegado. 

*Actualment, les 335 Entitats Coráis que formen la FCEC 
están organitzades en 10 Delegacions i un grup d'Entitats 
Adheridos. El nombre d'Entitats per Delegado és el se-
güent: 
*D e I e g a c i ó Nombre d'Entitats Delegat/da. 

Bages-Berguedà 19 Joan Garda 
Baix Llobregat 30 Joan-Enric 

Urpinas 
Barcelonés 92 Jordi Subirá 
Comarques de Girona 16 Lluís Mandado 
Comarques Meridionals 34 Josep Navas 
Maresme 18 Nuria Muñoz 
Osona-Ripollès 11 Josep M. Mas 
Penedès-Anoia-Garraf 16 Fina Tomás 
Terres de Lleida 50 Alfons Guiu 
Vallès 34 Rosa Maria 

Ribera 
Entitats Adherides 15 Bárbara Anglí 
*Els delegats es reuneixen unes 10 vegades l'any, 5 vega-
des en ocasió deis Consells i 5 reunions interconsiliars, 
que enguany han tingut lloc a El Vendrell, Barcelona-Ciu-
tat-Vella, Abrera, Barcelona-Gracia i Flix. Els temes pun
tuáis que s'hi han tractat han estat: L'lntercoral-93, La Rifa, 
El Curs de Direcció, La Revista i la importancia de la infor
mado, El Pressupost i la Programació per al 94, la vida co
ral de cada delegado, és a dir, els Aplecs, els Diumenges 
Cantant, les Descobertes de repertori, el Maig-Coral, els 
Musicorals, les Jomados de Cant Coral, els Festivals, les 
avtivitats formatives, la Fundado , les Eleccions, les rela-
cions amb l'exterior, les relacions amb les Institucions... 

És molt important la tasca deis delegats comarcáis com a 
mitjancers entre el Conseil i les Entitats i viceversa, en el 
sentit d'informar, animar i dinamitzar la Delegado, promou-
re accions, recollir iniciatives, revisar situacions i convidar 
a la participado. 

Pensem que l'Euip Territorial ha de complir tres funcions 
basiques: a) Recollir les inquietuds de les Delegacions i 
portar-les al Conseil. 

b) Recollir les propostes del Conseil i fer-les arribar a les 
Delegacions. 

c) Portar a terme un debat intem de revisió i análisi de la 
realitat coral de cara a donar un servei mes eficient i ac-
tualitzat. 

I, a mes a mes, ajudarà a resoldre els problèmes práctics 
de cada Delegado, proposará l'admissió de noves entitats 
coráis, elegirá el seu représentant a la Comissió Executi-
va, estudiará la conveniencia i la possibilitat de creado de 
noves delegacions i en proposará l'acceptació al Conseil, 
recollirà les orientacions de l'Equip Tècnic de cara a asse-
gurar un nivell mínim de qualitat en tots els actes que les 
delegacions organitzin, ajudarà l'Equip Administratiu en la 
seva tasca, oferirà assessorament i avaluado técnica a les 
Entitats que ho sol.licitin i coordinará les tasques de les di
verses Delegacions perqué tothom en pugui participar. I 
estar sempre al corrent de la vida de les Entitats per si ne-
cessiten ajuda o els cal un estímul per tirar endavant. i el 
que és mes important, el delegat o la delegada ha de ser 
el cap visible de l'equip de treball de cada Delegado i s'-
hauria de convertir en el dinamitzador de l'energia coral de 
la seva Delegado. 

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

NOTICIARI DE LES DELEGACIONS 

Delegació del Bages-Berguedà 

LA CANTATA DE LA TERRA 

El passat dia 16 d'odubre es va celebrar al pavelló d'es-
ports de Puig-reig l'estrena de l'obra simfónico-coral "Can
tata de la Terra", interpretada per la Coral Polifónica de 
Puig-reig i l'Orquestra Ciutat de Barcelona, sota la direcció 
de Josep Pons. Aquesta obra, amb música de Joan Albert 
Amargos i text de Joaquim Puig fou composta especial-
ment com a punt i final de l'any de celebracions pel 25é. 
aniversari de la coral Polifónica de Puig-reig. 

La "Cantata de la Terra" fa un recorregut per la historia de 
Catalunya, centrant-se especialment en el Berguedá i 
Puig-reig. Després d'una introducció on s'exhorta a la Te
rra que canti la seva historia es passa al tema "Les petja-
des deis íbers" on es recrea un ambient salvatge i primitiu. 
Seguidament PEdat Mitjana" se centra en un estil trobado-
resc protagonitzat per la figura de Guillem de Berguedá. 
Es continua amb el tema "La pagesia", amb una part a rit
me de sardana, seguint amb la "Postguerra" on s'aconse-
gueix un sentiment d'angoixa i desolació. Finalment i 

gracies a la sobreposició de mélodies de la resta de te
mes, el "Présent" dona una sensació caótica i de nervio-
sisme. Per aconseguir aquests efedes, l'autor utilitza gran 
quantitat de recursos, alguns d'ells en l'instrument coral, 
com ara boca closes, parlats i onomatopeies i per aixó el 
résultat és una obra moderna i de gran dificultat que tant 
orquestra com coral interpretaren amb encert. Tambó els 
solistes que varen ser M a Carme Oliveras, soprano; Mont
serrat García, contrait; Florenci Puig, tenor i Lluís Ramón 
Sales, baix, oferiren una bona actuado. 

El concert, dones, va tenir una gran acollida entre les mes 
de mil persones que omplien el pavelló, i tant Josep Pons 
com Ramón Noguera, director de la Polifónica i el compo
sitor Joan Albert Amargos mostraren la seva satisfacció i 
van destacar l'éxit i la gran emotivitat de l'ade. 

Joan García 
Delegat comarcal 
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NQTICIARI DE LES DELEGACIQNS 

EL BAIX LLOBREGAT, UN FET DIFERENCIAL 

Val a dir que la nostra comarca, tan a prop de la capital 
central, ha hagut de crear els seus propis mécanismes de 
defensa per mantenir una identitat propia, un esperit de 
grup i un sentiment de col.lectivitat que, sens dubte, ens fa 
diferents de la resta de Delegacions de la F.C.E.C. 

Aquest fet diferencial que enforteix la nostra unió, vers la 
idea comuna de la recerca constant de la millora del cant 
coral a la nostra comarca, ens fa sentir vius i actius. 

El perqué som diferents queda reflectit en tot un seguit d'-
activitats conjuntes que fa que no siguem una Delegació 
autònoma normal. Enguany hem encetat el nostre cinque 
"Taller Musical", grup que apiega a uns 150 cantaires de 
diverses entitats del nostre territori i s'han realitzat 10 dis-
sabtes cantant, 1 cap de setmana cantant i innombrables 
xeflis entre assaig i assaig per tal d'alleugerir l'estona i mi
tigar l'estrés i el cansament de tan dur treball. Aquesta ex
periencia ha portât a la creació, mes o menys estable, de 
la coral de la Delegació: Cor del Baix Llobregat, que és 
com si diguéssim la nostra policía autónoma. 

Tenim calendari propi de testes locáis. Son els sis dissab-
tes de l'any que van de Carnestoltes a Rams. Sis merave-
lloses jornades per realitzar els MUSICORALS, que l'any 
1994, arribaran a la novena edició i que de forma ininte-
rrompuda, ha mantingut el caliu del cant coral a casa nos
tra. Totes les entitats coráis (28) adscritos a la Delegació 
hi participen activament. Publiquem el calendari local de 
testes per l'any vinent a l'apartat "PROGRAMACIO CO
RAL", que fou aprovat en reunió del govern autónom el 
proppassat dia 5 de juny a la capital autònoma d'Esparre-
guera. P.D. - (La capitalitat de l'autonomia és rotatoria). 

Fem 6 reunions de govern anualment. Aqüestes reunions 
de treball, on hi participen els représentants de les entitats, 
ens serveixen per programar totes les activitats conjuntes i 
son un focus de relació i companyonia. Normalment hi as-
sisteixen tots els membres de govern, encara que sempre 
hi ha algú que és de viatge i qui aquest viatge el fa durar 
molt. 

Com és logie, com a bona Delegació autònoma, no estem 
massa contents amb el poder central. Se'ns demana molt 
(rifes, fundacions, etc.) i qué se'ns dona?... 

I, és ciar, tambó celebrem la nostra diada nacional: L'A-
PLEC. 

Enguany, en l'edició XVIena. a la localitat de Sant Vicenç 
deis Horts, tomàquets i pebrots. El dia 24 d'octubre fou 

una jomada meravellosa, feia fred però lluïa un sol espe-
rançador. Els companys de l'Orfeo Vicentf, organitzador 
enguany de la Diada Nacional, ho havien previst tot. 

A les 9 en punt, als patis del col.legi Sant Josep, vàrem 
poder aparcar el cotxe. Una guàrdia d'honor, de la Policia 
Locai, ens indicava el Hoc i va fer la rebuda d'honor del de-
legat autònom. 

Uns autobusos pujaven a tots els cantaires al parc centrai, 
on ens esperava l'esmorzar: botifarra, pa amb tomàquet, 
cava, coca i "carajillo". 

"Xino-xano" el que volia, sino altra volta en bus, ens con-
centràrem a la plaça Narcis Olle i alli, encapçalats pels 
"STAFERMS", guàrdia d'honor dels comtes de Cervello, 
els gegants i cap-grossos, ens dirigfrem en manifestació 
(ja se sap, la diada nacional sempre ha de ser un xic rei-
vindicativa) fins a l'ajuntament, on vàrem ser rebuts oficial-
ment per l'alcalde, varen ballar i actuar l'esbart de Sant 
Vicenç, els Falcons, els "Staferms" i, tot seguit, una balla-
da de sardanes amb la Cobla La Principal de Llobregat. La 
sardana de germanor va èsser de "rècord", ja que vàrem 
encerclar tota la plaça i l'ajuntament al so de la sardana 
"La Maria de les trenes". 

Altra volta, la perfecta organització va posar autobusos a 
la nostra disposició per tal de portar-nos fins el Polisportiu 
Municipal, Hoc de dinar de germanor i tambó del concert. 
Totes les taules del dinar eren presidides pel lema d'a-
quest aplec "tomàquets i pebrots". En havent dinat i des-
prés d'un assaig general, va arribar el moment de la 
veritat. El concert amb puntualitat vicentina, i amb el Polis
portiu pie de gom a gom, més d'un miler de persones. 

Vàrem anar desfilant tots els grups de corals que participà-
vem a l'acte. Com a cloenda, els parlaments de rigor, el 
lliurament de records a les corals i el cant comi}, l'estrena 
mundial del canon de Sant Vicenç dels Horts, composât 
expressament pel XVI Aplec, pel mostre Poire Vallvó. I, 
per acabar, el Cant de la Senyera. 

Va ser, sens dubte, una jornada de festa inoblidable. La 
festa del cant coral i la joia de la germanor entre ciutadans 
i ciutadanes que estimen el cant coral. 

Moites felicitats a l'Orfeo Vicenti, ens varen fer passar un 
bon dia. 

Joan Enrlc Urpinas 
Delegat comarcal 

Delegació del Barcelonés 

TAULA RODONA SOBRE CORALS DE GENT GRAN 

El dia 2 d'Octubre a l'Orfeo Gracienc i organitzat per la De
legació del Barcelonés, es va fer una Taula Rodona sobre 
les caractéristiques de les Corals de Gent Gran. La Taula 
estava formada per : 

Eulalia Cocurella (Assistent social i màster en gerontolo
gia). Josep Ma. Vila (Psicóleg i terapeuta de la veu). Sal

vador Casadevall (Metge geriatra i foniatra i director de 
cors de gent gran).Ricard Martin (Director de cors de gent 
gran).Rosa Maria Ribera (Directora de cors de gent 
gran).Sergi Riera (Professor de tècnica vocal i director de 
cors). Va actuar de moderadora la Maria Teresa Giménez 
(directora de cors). 
Es van analitzar les caractéristiques i problématiques d'a-
questts tipus de corals tant des del punt de vista social, 
cultural i lûdic com del mèdic. 
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Es van explicar àmpliament els canvis físics propis de l'e-
dat i la incidencia en la veu, amb canvi general de tesitura 
que condiciona el repertori que es pot cantar sense forcar 
les veus. 

Cai adequar aquest repertori amb obres addients o amb 
harmonitzacions correctes, ja que la majoria de les habi
tuais dels altres cors excedeixen les possibilitats vocals de 
la gent gran. 

A partir d'aquesta Taula Rodona es va veure que des de la 
FCEC s'havia de fer una coordinado i procurar intercanvis 
d'experiéncies entre directors, i, sobretot, pensar en la for
mado d'aquests diredors i donar-los coneixements otorri-
no/psicolôgic/sôcio-terapèutics. També, pensar en la 
creado d'un arxiu de partituras adequades a aqüestes co
ráis. I es va creure necessari fer mes sessions de debat 
com aquesta. 

Jordi Subirá 
Delegat comarcal 

Delegado Comarques Meridionals 

Tal com ens explica en Jaume Aguadé, de Vilabella, en 
un recent treball publicat sobre l'activitat col.lectiva dels or-
feons i coráis a les Comarques Meridionals, cal constatar 
que des de l'any 1970 (ara fa 23 anys) en que s'aplegaren 
sis grups coráis en la primera "TROBADA DE CORALS 
DE LES COMARQUES TARRAGONINES" a Tarragona, 
fins l'any 1993 en que es trabaren a Valls un miler de can-
taires pertanyents a quasi totes les 38 entitats coráis ins
critos a la nostra demarcado territorial, el 
desenvolupament ha estat incessant. 

I no parlem solament dels aplecs anuals, gairebé ininte-
rromputs, sino dels cursets de Técnica Vocal i Direcció Co
ral celebráis els anys 1979, 1980, 1981 i 1982 a La Selva 
del Camp i altres de posteriors, l'Aula de Direcció de l'enti-
tat "Joventuts Unides", de la Sénia, els Caps de Setmana 
Cantant de Torredembarra i altres poblacions, diferents 
Matins Cantant, jornades i reunions d'estudi, de descober-
ta de repertori, xerrades i col.loquis sobre diversos temes i 
,no cal dir-ho, molta participado en activitats organitzades 
enllá de la demarcado. 

Permeteu-me que des d'aquesta palestra que ens brinda 
la nova revista, inviti ais membres d'aquesta delegado, a 
una reflexió sobre aquest "desbordant" augment de grups 
coráis. I dic desbordant perqué, si be la nostra Federació 
gaudeix d'un prestigi i organització general respectables, 

la seva divisió per delegacions comarcáis ens recorda que 
som nosaltres la federació i que ens hem d'organitzar sen
se esperar que ens ho vinguin a fer. 

Per una part necessitem un mínim d'estructura estable per 
assumir necessitats administratives, organitzatives i forma-
tives; per un altra, formem un col.lectiu cultural prou serios 
com perqué l'Administració comarcal ens tingui en compte. 
Així noms per anomenar dues facetes prou importants que 
convé abordar urgentment. I no penseu que així siguí molt 
difícil d'aconseguir. 

El motiu dones d'aquesta reflexió és convidar-vos a sentir
se part implicada en el moviment musical i coral del nostra 
entorn i aportar al col.lectiu els propis coneixements o pos
sibilitats de l'ordre que siguin. 

La renovado de l'equip de treball, que cessa en el seu 
mandat de tres anys, el proper mes de febrer, ós una oca-
sió força apropiada per canalitzar el résultat de la reflexió. 
Seria bo que aquesta vegada fos diferent d'anteriors i hi 
haguessin molts candidats. 

Josep Navàs 
Delegat comarcal 

Delegado del Maresme 

La trobada de descoberta de repertori anunciada pel 23 d'-
octubre s'ha hagut d'aplaçar fins el 13 de novembre. 

EUROPA CANTAT Aquest estiu cantaires del Maresme 
han assistit a l'Europa Cantat que es va celebrar a Tabor 
(Rep.Txecas) els dies 9 al 18 de juliol. Han près part al ta-
ller d'Espirituals Nègres que va dirigir el mostre Harry Car
ter. 

ANIVERSARIS Amb el concert del dia 19 de desembre co-
mençaran els actes del 75 aniversari de l'Orfeo Misericòr
dia de Canet de mar, que dirigeix Jaume Dotras. 

Durant el mes de octubre, s'han fet diversos actes per ce
lebrar el 10e. aniversari de la Coral Primavera per la Pau, 
de Mataró. 

També el 6 de novembre a 2/4 10 del vespre i a l'església 
d'Arenys de Munt es feu un concert en el que hi cantaren 
les Corals del Remei, Joia de Premia de Dalt, Mareny de 

Vilassar i Orfeó Monteverdi de Pineda per celebrar els 
20,10,15 i 20 anys de la seva fundado 

TROBADA DE CORALS Felicitem a la Coral de S.Andreu 
de Llavaneres que per primera vegada organitzà una tro
bada de corals el dia 28 de novembre a la que han convi-
dat al Cor Estrac de Caldes la Coral del Remei d'Arenys 
de Munt, Coral Atzavara de Malgrat i la Coral Camprodon 
de Camprodon. 

NOU DIRECTOR La coral l'Amistat de Premia de Mar té 
des de el setembre passât nou director, es trada de Joan 
Gibert 

Nuria Muñoz 
Delegada comarcal 
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Delegado Osona-Ripollès. 

XXIII APLEC CORAL. Ripoll.24.10.1993. 

L'esdeveniment d'aquest Aplec Coral té enguany una sig-
nificació extraordinària: la celebrado del CENTENARI de 
la "Capella de Santa Maria" de Ripoll, dins el mare del 
Centenari de la Restaurado del Monestir, portada a terme 
pel Bisbe Morgades. 

I, d'aquesta celebrado i el seu context, en sorgeix el Pro
grama del Cant Comú, que les Coráis han ¡nterpretat de la 
mà efusiva i justa, delicada o vigorosa, del mostre Joaquim 
Miranda; un programa d'autors -poetes i músics- que va
ren viure molt d'aprop el moviment d'exaltació catalana de 
fináis del segle XIX: La sardana de les monges -Guimerà-
Morera-, l'Emigrant -Verdaguer-Vives-, el Cant de la sen-
yera -Maragall-Millet-. Un Himne a la Verge, amb text del 
1300 i música de Britten, que els amfitrions dediquen a la 
seva Patrona. I la magnificencia de l'Al.leluia de l'Oratori 
"El Messies" de Haendel per tal d'expressar la joia d'a
questa diada festiva de Centenari. 

A la primera part del Concert, que va comencar a les 5 de 
la tarda al Reial Monestir de Santa Maria, varen interpretar 
dues peces del seu repertori les entitats següents: 

Coral Acord Santperenc de Sant Pere de Torello, dirigida 
per Jordi Bardolet. La Coral de Camprodon, dirigida per 
Francese Pujol. La Coral de Castelltercol, dirigida per Do-
mènec Miró. 

La Coral del Remei de Vie, que va fer el seu debut, dirigida 
per Josep Ribalta. La Coral La Violeta de Centelles, dirigi
da per Josep M 9 Mas. L'Orfeo Vigatà, dirigit per Josep M 9 

Mas. I La Capella de Santa Maria de Ripoll, dirigida per 
Teresina Maideu. 

Cada cantaire rebó l'obsequi d'un clauer-medalla comme-
moratiu i cada Entitat fou obsequiada amb un gerro poli-
cromat i una medalla-record. 

A les 9 del matf s'havia iniciat l'Aplec amb la recepció de 
tots eis participants i el servei de coca i xocolata desfeta 
per esmorzar. A les 10, assaig del Cant Conjunt, sota el 
guiatge sempre atent de Joaquim Miranda. A très quarts 
de 12, descans. A un quart d'una, represa de l'assaig.En 
acabat, el nou batlle de Ripoll, Sr Jaume Camps, va enco-
ratjar tots eis participants i eis va felicitar per l'esforç i la 
Solidarität. A les dues, dinar de germanor. Tot aixó ai 
Collegi Joan Maragall . A la sobretaula, hi hagué un sor-
teig d'obsequis, que va anar molt repartit. 

Un fet remarcable és que a l'hora del Cant Conjunt no va 
cantar ningü que no hagués participât a l'assaig del mati. 

Amb aquest objediu, eis organitzadors de la Capella de 
Santa Maria havien repartit una carpeta distintiva a cada 
participant del mati, sensé la quai no es podia accedir a la 
graderia a l'hora del concert. 

Hi varen participar un total de 176 cantaires i mes de 300 
persones de public. El que es va recaptar en el Concert va 
anar destinât a la Restauració del Monestir. 

I, prèviament a l'Aplec, es va celebrar a Vie un assaig del 
Cant Conjunt sota la dirocciò del mateix Joaquim Miranda, 
durant el Diumenge Cantant del 03.10.93. 

Josep M. Mas 
Delegat comarcal 

NOTA 

Informem que el dia 21 del passât mes de novembre, a 2/4 
de 7 de la tarda, se celebra al Teatre Atlàntida de Vie el 
Concert de Clooenda del 90è. aniversari de l'Orfeo Vigatà, 
amb un concert compartit entre l'Orfeo i la Polifònica de 
Puig-reig, amb aduacions individuals i un cant conjunt in
tégrât per quatre peces de la "Creació" de Joseph Haydn. 
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NOTICIARI DE LES DELEGACIONS 

Delegado Penedès-Anoia-Garraf 

La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès ha demanat for
mar part de la FCEC. 

La Demarcado va començar les adivitats del curs 93-94 el 
dia 2 d'octubre amb una reunió a la Granada del Penedès. 

Els punts de l'ordre del dia eren : 
Lectura i aprovació de l'ada de la reunió anterior. 
Seminan de descoberta de repertori 
Cap de setmana del segon trimestre 
Entitats no assistents 
Precs i preguntes 

Es va presentar el seminari de descoberta de repertori a 
realitzar el dia 20 de novembre de 5 a 8 de la tarda a l'Au

ditori del Museu Comarcal d'lgualada sota la dirocciò del 
Sr. Alfred Cañamero. Es va trametre per fax tota la infor
mado relativa a aquest seminari, a la Secretaria de la 
FCEC per tal que ho difongués. 

A Igualada la setmana del 15 al 23 de novembre es cele
bra la Festa de Santa Cecilia que és un compendi d'activi-
tats musicals que inclouen, concerts, descobertes de 
repertori, intercanvis de corals infantils i orquestres amb 
una orquestra de nens de Lecco (Italia) 

Fina Tomás 
Delgada comarcal 

Delegado de les Terres de Lleida 

-La Delegació de la FCEC a les "Terres de Lleida" la com
ponen 52 coráis i aplega mós de 1600 cantaires. També 
formen part de la Delegació 2 coráis del Principat d'Ando
rra, 1 d'Osca i 2 de les comarques tarragonines. 

-La Delegació es divideix en tres zones: Zona Nord, Zona 
Llevant i Zona Ponent. 

-Des de ja fa tres anys, la Delegació de la FCEC a les "Te
rres de Lleida" té una oficina permanent a la vila de Verdú 
(Urgell), ubicada al: 

Castell de Verdú 
25340 Verdú - Tel/Fax: 973-34 72 87 

Aqüestes dependències del Castell de Verdú han estât ce
didos, desinteressadament, per l'Ajuntament de Verdú. 

L'horari d'oficina ós de 3 a 6 de la tarda, de dilluns a diven-
dres. 

-Durant aquest any s'han célébrât els ades segùents: 

24-04-93: APLEC DE LA ZONA DE PONENT (Orfeo Llei-
datà) 

10-05-93: APLEC GENERAL (Coral Llum de Veus de Par-
dinyes) 

06-11-93: APLEC DE LA ZONA NORD (Coral Sant Andreu 
d'Oliana) 

Alfons Guiu 
Delegat comarcal 
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NOTICIARI DE LES CORALS 

AGRUPACIÓ POLIFÒNICA DE 
VILAFRANCA 

L'Agrupació Polifònica de Vilafranca acaba d'enregistrar 
un Compact Disc de cançons de Nadal. El repertori es divi-
deix en dos grups: Nadales catalanes i Nadales del món. 
Dins del primer grup es destaca l'obra "A tan bella flor de 
lis" de Joan Verdolet. 

És previst que aquest comptact que porta per títol "Nada
les d'or", es trobi al mercat a primers de desembre. 

COR DE CAMBRA JOLIU 

Aquest estiu, els membres del Cor de Cambra Joliu de 
Lleida, viatjàrem a la República Txeca per a participar en 
la Setmana Cantant Internacional EUROPA CANTAT-93 
que tingué Hoc del 8 al 19 de juliol a la ciutat de Tàbor. 

Els 700 participants en la Setmana preparàrem repertoris 
força diversos en els tres tallers que configuraven la Set
mana. El taller amb mes cantaires inscrits prepara el 
"Magnificat" per a dos cors i orquestra, de Verdi. El segon 
taller traballa el "Te Deum" de J.D. Zelenka. Finalment el 
tercer taller en el que participa el nostre Cor, gaudírem in-
tensament cantant un ampli repertori d'espirituals nègres. 
Sota la batuta del nord-america Harry Carter, gran espe
cialista del gènere, descobrírem autentiques obres d'art, 
amb aquells ritmes característics, que el director en els va 
fer quasi fàcils, de tant naturals en eli, acompanyades ma-
gistralment al piano, per la seva esposa Helen Carter. 

L'experiència fou molt enriquidora i altament recomanable. 
Per una banda la convivencia amb cantaires d'origens tant 
diversos com Israel, Mèxic, o els mateixos txecs i eslo-
vacs, ens aproxima a les sèves cultures. I per altra banda, 
en l'àmbit musical, l'aprenentatge, l'enriquiment i el gaudi 
foren d'una gran intensitat. 

COR UNIVERSITARI SANT YAGO 

Del dia 17 al 22 de desembre aquesta entitat valenciana, 
pertanyent a la nostra Federado, ha previst la realització 
de tot un seguit d'actes per tal de celebrar el seu 25è. Ad
versan. 

CORAL CATALUNYA 

Amb motiu del 40è. Aniversari de la fundado de la Coral 
Catalunya estem programant un seguit d'actes deis que 
sereu informats puntualment. 

Per començar aqüestes celebracions el passât dia 7 de 
novembre el Corakademic Politechniki Szczecinskiej, de 
Polònia ens va oferir un concert de música clàssica i popu
lar. 

El diumentge dia 21 de novembre i a la Sala d'Actes del 
Centra de Sant Pere Apóstol, de Barcelona, se celebra l'
Eucaristia oficiada per l'Ems. i Rvdms Dr. Narcis Jubany, 
on cantàrem la Messe in C major op. 48 de Franz Schu
bert, perr a solistes, orquestra i cor, amb la col.laborado 
de la Coral Heura de l'Hospitalet i sota la direcció del nos
tre mostre en Josep M. Castellò. 

CORAL ESCRINY 

La Coral Escriny va ser fundada a Santpedor l'any 1968. 
L'any 1988 hi hagué una important reestructurado a partir 
del relleu en la direcció i una renovació considerable deis 

components del cor. Actualment la Coral Escriny està 
composta per 42 cantants joves i amb estudis musicals en 
curs. Ha actuat en moites ciutats i pobles d'arreu de Cata
lunya. Ha fet concerts al País Base, Andorra, Italia i Hon-
gria. Pel proper estiu del 1994 ha estât convidada a actuar 
a Polonia. 

Per la celebració del 25è. aniversari de l'entitat ha préparât 
la producció "Dido and Aeneas", per les properes festes 
nadalenques. 

"Dido and Aeneas", escrita l'any 1689 per Henry Purcell, 
està inspirada en els quatre primers llibres de TEneida" de 
Virgili. 

L'obra consta de tres actes, el primer deis quals té una 
única escena, mentre que els altres dos es divideixen en 
dues escenes cadascun. El cor hi té un paper important, 
així com l'orquestra de cambra. 

CORAL POLIFÒNICA DE PUIG-REIG 

El passât estiu, la coral Polifònica de Puig-reig va viatjar 
als Estats Units de Nord América on realitzà una gira de 
dotze concerts, des del 3 al 23 d'agost. 

Els primers dies eis passaren a Buffalo, a l'estat de Nova 
York on foren acollits per la coral Villa Maria, agrupado 
que l'any passât va visitar el nostre país convidada per la 
coral berguedana. 

A Buffalo es feren dos concerts, dos més a Niágara i tam
bó a Lackwana, Lewinston i Hamilton, Ontario (Canada), a 
totes aqüestes ciutats la Polifònica fou rebuda pels batlies 
i també pel governador del comptât, el senyor Dennis T. 
Gorski. 

Eis concerts que van ser anunciáis per la T.V. i els diaris 
locáis van assolir una gran exit de public i el repertori, for
mat per madrigals anglesos, obres romantiques, composi-
cions catalanes del segle XX i cançons populars de 
Catalunya i d'arreu del món tingué una bona acollida. 

Però entre concerts i recepcions eis membres de la coral 
gaudiren de temps per fer turismo. Així dones, van tenir l'o-
portunitat de visitar les impressionants Cascades del Niá
gara i fer una divertida passejada en el vaixell que passa 
per sota. També conegueren els costums de les tribus d'-
indis que antigament habitaven la zona al Museu de la 
Tortuga i el diumenge dia 8 assistiren a una missa de 
Godspell. 

El mati del dijous 12 després d'alguns problèmes amb les 
reserves que van endarrerir la marxa a alguns membres, a 
la fi tots aconseguiren arribar a l'aeroport de Sant Francis
co on foren rebuts per la coral Saringhimig de la comunitat 
filipina. Alla la Polifònica oferí tres concerts, alguns d'ells, 
conjuntament amb la coral amfitrió que torna a demostrar 
la gran Sensibilität de les coráis filipines. La resta del 
temps s'ocupà fent turismo per la bonica ciutat. 

Els últims cinc dies a U.S.A. els passaren a Nova York. 
Des d'alia el dia 18 es viatjà a Philadelfia on s'oferí un con
cert amb cançons populars i représentatives de Catalunya, 
al Museu de la Universität de Pensylvania que fou organit-
zat per la senyoreta Dorothy Noyes, gran coneixedora de 
Catalunya arran deis seus viatges i estudis sobre el nostre 
país i coneguda de la coral berguedana. 

A Nova York es va fer un sol concert, a l'església de la In-
tersecció, per aquest motiu es tingué temps de fer diverses 
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activitats, algunes d'elies programadas, com ara la visita 
amb autocar a Manhattan. A mes s'aprofitá per fer les gai-
rebé forcoses visites a l'Estátua de la Llibertat i a I'Empire 
State i gaudir d'activitats de lleure com ara una tarda de 
béisbol o una sessió de jazz a un club nocturn. Tampoc no 
podia faltar una passejada pel Museu Metropolitan d'Art o 
el d'Historia Natural. Aquí pero, tot va depondré de les pre
ferences ¡ les ganes de cadascú. En el que tothom va 
coincidir va ser en anar a la famosa avinguda Broadway a 
gaudir del musical "Cats", una experiencia molt interessant 
per la Polifónica si tenim en compte la seva trajectória en 
aquest típus de música. 

Tot plegat uns dies d'actívítat gaírebé frenética entre feína i 
lleure per a la coral berguedana que bé va meréixer el 
cansament final. 

ORFEÓ LAÚDATE 

Com a cloenda del 50 Aniversarí, l'Orfeó Laúdate va víatjar 
a Irlanda del 16 al 24 d'agost on va fer concerts a les ciu-
tats de Cork (St. Fin Barres Cathedral), Limerik (St. Mary's 
Cathedral) i Dublin (St. Mary's Pro-Cathedral Genealogical 
Office). 

ORFEO VIGATÀ 

Heus aci una imatge de l'Orfeo Vigatà cantant als jardins 
de la Casa de Rudyard Kipling, a Baterman's, East Sus-
sex, per als visitants dominicals del museu, en un ambient 
clarament angles de "party", el diumenge dia 1 d'agost, en 
el seu intercanvi amb el Cor Etchingham Singers, i en la 
celebració del seu 90è. aniversari. 

ORFEÓ VILANOVI 

Del 8 al 12 d'octubre l'Orfeo Vilanovi visita Vicenza (Italia), 
per tornar la visita al Coro G.E.V. de Vicenza. El repertori 
interprétât en els dos concerts que va oferir era format per 
musica clàssica, tradicional catalana i d'arreu del món. 

SOCIETAT CORAL LA VIOLETA 

La Violeta de Centelles inicià un intercanvi amb la Coral 
"Saint Gurval" de Guer, a la Bretanya francesa, del 23 al 
29 de juny d'enguany, i també canta a l'ajuntament de Pa
ris. 

Heus aci una imatge de la cercavila de la "Festa del Ca
vali" que es va celebrar a Guer el diumenge 27 de juny i 
amb la Violeta a punt de desfilar. 

XIV FESTIVAL DE CANT CORAL . Cente-
lles,17/18.09.1993. 

Els dies 17 i 18 de Setembre es va celebrar el XIV Festival 
de Cant Coral que la Societat Coral La Violeta ha anat or-
ganitzant anualment i de manera ininterrompuda des del 
juny de 1980. Fins ara havia comptât sempre amb la parti
cipado exclusiva de Cors catalans, que al llarg dels 13 
anys anteriors sumen un total de 43 cors diferents. 

Les experiències viscudes per la Coral la Violeta a rei dels 
intercanvis amb Cors de Galicia, Pais Base, Trentino i Bre
tanya francesa han motivât que el Festival també s'obri a 
Cors de fora de Catalunya, a mes de mantenir la participa-
ció dels Cors de casa nostra. 

En aquesta ocasió La Violeta ha tingut el goig de poder 
acollir la tornavisita del CORO NEGRITELLA de PREDAZ
ZO (Trentino), que tan bé els va rebre l'any passât en oca
sió dels concerts del I Centenari, a mes de comptar amb la 
participado fidel de l'Orfeó Vigatà i dels Antics Cantaires 
de La Violeta. 

El Concert inaugural va tenir Hoc a l'Església Parroquial d'-
Aiguafreda, el divendres dia 17. I el Concert de Cloenda 
es va celebrar el dissabte dia 18, a les 10 del vespre, al 
Casal Francese Macia de Centelles, amb la participado 
dels Cors esmentats. De Conjunt van cantar el "Rossinyol" 
de Pérez Moya i "Signore delle cime" de Di Marzi. I es va 
acabar amb el "Cant de la Senyera". Les 400 persones 
que gairebé omplien l'amfiteatre varen celebrar molt osten
siblement la qualitat interpretativa del Cor Trentino, per l'a-
finació precisa i la perfecta conjunció de veus. I els llaços 
d'amistat s'han refermât ben agradosament gracies a la 
convivencia dels 4 dies que va durar la tornavisita. La Vio
leta espera seguir mantenint les relacions nacionals i inter-
nacionals en properes edicions del Festival. 

REVÀLIDA EUROPEA PER A L'ORFEÓ 
MARTINENC 

El passat mes de maig l'orfeó Martinenc va obtindre l'exit 
internacional de més ressò de tota la seva historia, arribant 
a la cota més alta que mai no havia aconseguit: interpretar 
l'obra "Carmina Burana" conjuntament amb d'altres cors 
europeus i acompanyats d'una gran orquestra simfònica. 

La Fira Internacional de Bordeux celebrar el Mercat Únic 
Europeu, va organitzar un concert per interpretar l'obra 
"Carmina Burana" del compositor alemany Karl Orff, sota 
la dirocciò del mostre Hugues Renier. 
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Conjuntament amb nosaltres van interpretar l'obra els cors 
Polyphonia de Brussel.les, Regina Coeli de Lisboa, The 
Choir of Halesworth Middle School de Gran Bretanya i l'
Ensemble Vocal d'Aquitània de Bordeux formant tots junts 
un cor de 300 veus acompanyades per l'Orquestra Nacio
nal de Lituània reforçada per l'Orquestra Filharmònica Eu
ropea. 

Quan ens ho van proposar va ser difícil de decidir la nostra 
participado, puix era tot un repte i a la vegada un gran 
compromis. 

El diredor ens va exigir sobre tot responsabilitat i compro
mis personal davant la difícil i dura tasca que ens espera
va: aprendre dignament l'obra "Carmina Burana" en el 
termini de cine mesos, doblant els assajos setmanals, fent 
assajos parcials i els caps de setmana que fes falta. 

Reaiment la tasca que ens esperava era molt dura i feixu-
ga, però el résultat final era engrescador. 

Des de la Junta Directiva de l'Orfeo Martinenc pensàvem 
que en el transcurs deis cinc mesos aniriem tinguent bai-
xes de cantaires, i que podien produir-se absèneies de 
cantaires en els assajos. Però res mes lluny de tot això. 
Davant l'alicient que representava poder cantar aquesta 
obra, el nombre de cantaires va augmentar considér
ablement i la gent no va defallir, i el grau d'assistència ais 
assajos, durant els cinc mesos, va ser molt alt. 

L'obra la vàrem interpretar dues vegades. la primera el 21 
de maig a l'auditori Zenith de la ciutat de pau davant de 
3.000 persones, i la segona el 22 de maig a l'auditori del 
Palau d'Exposicions de la Fira Internacional de Bordeux 
davant de 2.500 persones. 

Els dos concerts van se un èxit esclatant, els dos audioris 
estaven completament plens d'un public que en acabar l'o
bra, tothom dret, es va entregar en aplaudiments que van 
obligar, durant mes d'un quart d'hora, a repatir fragments 
de "Carmina Burana". Ho havíem aconseguitjj. 

L'esforç va valer la pena. Els cinc cors havíem estât prépa
rant, cadascú a casa seva, el "Carmina Burana". I a Bor
deux cantaires de diferents països i cultures, aplagàbem 
les feines per oferir conjuntament el résultat final. 

Reaiment vàrem assaborir una experiencia inoblidable. 

Jordi Gras i Mateu 

CORAL XALESTA - 20è Aniversari 

Els actes mes importants per a celebrar el 20è Aniversari 
de la Coral Xalesta de l'Hospitalet del Llobregat que que
den per a realitzar, son els següents : 

El dimecres 24 de Novembre es farà el Xip-Xalesta. Es 
una Taula rodona al voltant de la historia de la coral i la 
seva aportado a la cultura de la ciutat. 

El divendres 26 de Novembre hi haurà I' 11© Xalesta-ins-
trumental, que consisteix en una vetllada musical interpre
tada pels xalestins. 

I finalment, el dissabte dia 18 de Desembre a les 22 h. a P-
Església de l'Hospitalet-Centre, tindrà Hoc el Concert de 
clausura del 20è aniversari. A la primera part la coral can
tará el Llibre Vermeil de Montserrat. I a la segona interpre
taran diverses obres els ex-cantaires, la coral infantil Els 
Matiners i la coral juvenil Cor Maixata. 

ANIVERSARIS 

Coral Alleluia de Sabadell: 50 anys 
Coral Catalunya: 40 anys 
Cor Universitari Sant Yago: 25 anys 
L'Estro Vocale de Barcelona: 10 anys 
Orfeo de Sabadell: 90 anys el 19994. 
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C O M S E L L 
C A Í A L A . 

^ » O E 

L A M Ú S I C A 

En convocar el I Congrès de Músi
ca a Catalunya, el Conseil Cátala 
de la Música, tot recollint la torxa 
que va deixar encesa ja fa uns anys 
l'esforç de reflexió col.lectiva dut a 
terme peí Congrès de Cultura Cata
lana en Pàmbit concret de la músi
ca, pretén d'analitzar i d'estudiar 
amb profunditat la situado en qué 
es troba en aquests moments l'acti-
vitat musical al nostre país, per tal 
de contribuir a la definido de les lí-
nies fonamentals que hauran de 
presidir una acció política institucio
nal que siguí eficaç qualitativament 
i quantítativament en relació a 
aquesta materia. 

Aconseguir la plena normalització 
de l'actívitat musical -segurs com 
estem que la música constitueix 
tant un élément indispensable en la 
formació integral de l'indívídu, com 
un mitjà privilégiât de comunicació 
entre les persones- i potenciar la 
seva presencia viva en cadascun 
deis nivells en qué naturalment s'or-
dena la incidencia del fet musical 
en el dens teixit civil de la nostra 
societat -ensenyament, investiga
do, difusió, planificado del Heure, 
mercat, etc.-, han estât els objectius 
prímordials que han guiat el Conseil 
Cátala de la Música en Porganitza-
ció d'aquest Congrès que, des d'ara 
mateix, un cop feta pública la seva 
convocatoria, voldríem que fos 
completada mitjançant la llíure par
ticipado en les jornades de tots 
aquells qui sentin véritable interés 
per la música. 

Josep M. Busquets 
President del Conseil Cátala 

de la Música 

I CONGRÈS DE MÚSICA 
A CATALUNYA 

"Per una música viva a l'abast de tothom" 
era el lema que encapçalava el conjunt de 
les resolucíons aprovades en l'última de les 
reunions de l'Ambit de Música del Congrès 
de Cultura Catalana. Ja han passât setze 
anys des d'aquell solemne acte de clausura 
célébrât al Saló Gótic de la Casa de la Vila de Ciutadella de Menorca que, per pri
mera vegada ¡ sota la Hum esperançadora del començ d'adreçament démocratie del 
país, aplegava les conclusions després d'una prolongada reflexió col.lectiva feta en 
veu alta pels nostres músics sobre les greus mancances que en aquells moments 
travessava l'activitat musical a casa nostra, agreujada a mes peí desolador panora
ma que mostrava l'educacíó musical a la majoria d'escoles, tan publiques com priva-
des, tretes, és dar, les importants experièneies provinents de la xarxa d'escoles de 
l'Ajuntament de Barcelona o les décisives iniciatives d'algunes d'aquelles ultimes 
que van fer sentir amb força eis seus arguments pédagogies en el Congrès, d'acord 
amb l'absoluta ¡nsensibílitzacíó que eis responsables educatíus de la dictadura pale-
saren des de sempre envers aquella materia. 

Vertebrar de forma escaient la minsa vida musical del país i donar a la música el Hoc 
que véritablement Ii correspon en la formació intel.lectual i afectiva del ser huma tant 
a Pescóla com mes endavant fora d'ella, foren tasques primordials que eis congres
sistes van vincular Indissolublement aleshores al desvetllar de Paccíó política i insti
tucional de la nostra recuperada autonomía. 

Pero ara, quan el pols de la normalitat democrática ha començat a ser el regular i 
Imperceptible batee de fons del ritme que marca el costum quotidià, convé que ens 
posem a revisar Porientació que fínalment van prendre aquelles prémisses il.lusiona-
des que allí es llançaren; fer balanç, analítzar les fites aconseguídes i veure quins 
objectius encara ens trobem lluny d'atènyer segons les noves condicions establertes 
per la realítat social que, sens dubte, ha anat canviant mentrestant i que precisen de 
nous enfocaments de qué son indicadors, per exemple, la reforma de l'educacíó mu
sical prevista per la LOGSE, la ja sentida repercussió damunt eis intérprets del nos
tre país del lliure ¡ntercanví de Professionals de la música corn a conseqüéncla de la 
integrado espanyola en la Comunitat d'Europa, el profund arrelament del consum de 
música moderna i la ¡ntemacionalització d'un fenomen cultural que potser massa a 
la lleugera fou susceptible d'ésser categoritzat -no obstant, val a dir, la cauta posició 
observada peí Congrès de Cultura en aquest terreny situât ben lluny del centre d'in-
terès que hom continuava focalitzant encara al voltant de la Nova Canco- amb eis 
conceptes negatius de música aliénant, la mateixa realítat présent de la instituciona-
lització, en fí, deis mitjans de comunicado en cátala, la responsabílítat deis quals en 
la labor de difusió de la música feta ais PaTsos Catalans havia estât altament emfa-
sitzada en aquelles resolucíons, etc.. . Aqüestes i moites altres questions peremptö-
ries ¡ndestriables del panorama actual de l'actívitat musical a Catalunya han de ser 
ara contestades potser amb criteris mes Professionals i menys voluntarlstes o vaga-
ment programàtics que eis que fa setze anys es van emprar. 

I és per aíxó que el Conseil Cátala de la Música, -entitat que entre d'altres finalitats, 
té la de representar a totes les persones i institucions que es dediquen a promoure 
la música en tot Pàmbit cultural cátala- ha organitzat el I Congrès de Música a Cata
lunya que se celebrará a la seu central de la Universität de Barcelona eis dies 10, 11 
i 12 de febrer de Pany vinent. Les jornades, diversificades en tres àmbits de funcic-
nament simultani: l'ensenyament de la música, el mercat musical i la seva difu
sió i la relació música-societat, recollíran un total de mes de 30 ponèneies 
unipersonals i col.lectives així com nombrases comunicacions encarregades com-
pletives d'aquelles, totes elles suficientment représentatives, a través de les quals 
creiem que no solament quedaran reflectides les principáis caractéristiques de la si
tuado actual de la música al nostre país, sino que -el que és mes important- perme-
trà de dibuixar, grades a Paprofundit i integrador estudi crític proporcíonat per 
aqüestes jornades, les línies mestres per a una política musical institucional que si
guí autènticament eficaç qualitativament i productiva. 

Us recorden que el I Congrès de Música a Catalunya resta, perqué continua fent seu 
el lema cítat de bell antuví, obert a tothom que tinguí alguna cosa a dir en materia 
musical; només cal que, des d'ara mateix, us poseu en contacte amb la seu del Con
seil Cátala de la Música (c/Diputació, 239, 4t. 2 a A. 08007-Barcelona. Tel. 487 54 
17) per tal de rebre tota la informado que desítgeu al respecte. 

Cesar Calmell 
(Coordinador) 
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SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA 

El Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) 
ha gaudit molt de temps de les cançons que els compo
sitors "classics" ens han delxat, aixi corn també de la 
mùsica tradlcional i popular. 

Sense oblidar aquests orïgens i la Importància que 
aquest repertori ha tìngut a l'hora de donar a conèixer la 
nostra cultura i la nostra manera de ser corn a poble, 
ara ens proposem traballar aproximant-nos a la mùsica 
dels nostras dies i dels nostras autors. 

Aquest fet, que dins de la mùsica en general i del reper
tori dels cors d'aduts pot fer temps que es dona de ma
nera habitual, en les corals infantils no ha estât aixf. 

Enguany el SCIC ha decidit anar en aquesta direcció 
proposant un repertori comù format integrament per pe-

ces premiades en el concurs que l'Ajuntament de Reus 
organitza anualment. 

Amb aixó volem fer notar la importancia que per a no-
saltres té, que un grup de joves musics, alguns estu
diante encara, d'altres ja amb prou nom dins del nostra 
pais, hagin volgut escriure música pensant en els nens, 
pero sobretot pensant en qué fos cantada per ells. 

Iniciatives com aquesta creiem qui poden servir per a 
mostrar mes a tons que la música a I'igual que la cultura 
avanca al mateix temps i que els nene també hi teñen 
alguna cosa a dir. 

SCIC 

MERCAT DE MUSICA VIVA DE VIC 

© 
Mercat 
de Mus ica Viva 
de Vie 

Taula rodona: El paper de les associacions en el sector 
musical. Moderador: Sr. Albert Mallofré, critic musical. 
Divendres, 1 d'octubre de 1993. Les 11 del mati. Hotel 
Ciutat de Vie. La FCEC hi és representada pel Cap de 
PEquip Territorial, el Sr. Josep M. Mas. Hi participen 
també el Sr. Josep M. Escribano de PAssociació Catala
na d'Intèrprets de Mùsica Clàssica, el Sr. Albert Llanas 
de l'Associacló Catalana de Compositors, el Sr. Angel 
Pereira, de l'Associació Catalana de Mùsica de Jazz, el 

Sr. Víctor Cucurull de la Federado de Joves Orquestras 
de Catalunya, el Sr. César Calmell del Conseil Català 
de la Música i el Sr. Ramón Muntaner director general 
del Mercat. No hi va haver public. Es convertí en una 
reunió tancada, una especie de posada en cornu on 
cada entitat va explicar els seus objectius i les accions 
que porta a terme i on es parla de la problemática co
muna: el paper deis mùsics envers les associacions, el 
paper de les institucions, deis mitjans de comunicado, 
els problèmes jurídics dels mùsics i propostes de col.la
borado. 

La FCEC obsequia tots els présents amb una bossa de 
presentado que contenia un vídeo del "Catalunya Can
ta", diversos enregistraments en cassettes, una revista, 
un dossier informatiu i un directori. 

Es va arribar a la conclusíó que caldria treballar mes en 
conjunt i d'una manera interdisciplínar, incidir mes en 
els mitjans de comunicado, treballar per la creado d'u
na política musical nacional de Catalunya, establir uns 
criteris per a la concessió de subvencions. S'informa de 
la celebrado del Congrès Català de la Música el febrer 
del 94.1 que la coordinado de totes les énergies fóra bo 
que se centralitzés des del Conseil Català de la Música. 

IV CURS DE DIRECCIÓ CORAL 

Dies: 7, 8 i 9 de gener de 1994 

Lloc: Conservatori Professional de Mùsica de l'Exm. Di-
putació de Tarragona 

Professors: 
Josep Prats, Xavier Sans, Poire Vallvé, Mirèia Barrerà 

Observacions: 
Per a qualsevol informado podeu adreçar-vos a: 

ASSOCIACIÓ COR CIUTAT DE TARRAGONA 
Apartat de Correus 1177 
43080 TARRAGONA 

Persona de contacte: 
Emili Gispert (de 14 a 20 h.) Tel. 977-216436 
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WORLD SYMPOSIUM ON 
CHORAL MUSIC 1993 

De l'ú al set d'agost s'ha célébrât a Vancuver el Simpo
sium Mundial de Música Coral. Aquest encontre de to
tes les persones interessades per la nostra música, de 
tots sis continents, va tenir uns résultats mol importants 
corn a organització, com a treball i també en l'aspecte 
artistic. 

Organitzat amb la fòrmula de tallers, uns per els cantai-
res i d'altres per els directors, a mes d'unes "master 
class", a carree d'Eric Ericson per a directors seleccio-
nats, -un per continent-, a les que hi va participar en Jo-
sep Vila, membre de l'Equip Tècnic de la FCEC, qui ens 
va manifestar el gran grau de mestrage d'Eric Ericson i 
l'alt nivell d'aquestes "master class". Els tallers per can-
taires i directors van estar sempre plens i tots van ser 
de força nivell i interés. Les activitats es van desenvolu-
par sense pauses de les 8:30 del matí fins al vespre 
amb una hora per dinar i per sopar; la resta del temps 
tot estaba ocupat, ja que a mes, a les 13:00, 16:00 i a 
les 20:00, hi havia cada dia concerts. Reaiment unes 
jomades apassionants i plenes de música amb un clima 
d'entesa reaiment emocionant pel significat que té avui 
dia que homes i dones de països i creences tan dife-
rents, pugin conviure en pau per fer música. 

Les coráis que van participar també eren repre
sentatives de tots els continents I de tots els estils musi
cals, donant una Importancia a la música coral que es fa 
a les dues vessants del Pacific I a América. Podem des
tacar els cors canadencs i especialment el "Canadian 
Children's Opera Chorus" una forma d'expressió musi
cal que no s'ha donat encara al nostre país, però que es 
força interessant. Del Carib el cor "Exaudi" de Cuba diri-
git per Maria Felicia Pérez una formado en el limit de la 
perfecció, amb una mostra de la música tradicional i po
pular interpretada amb una depurada tècnica I una gran 
expressió. Tambe d'America la "Gold Company" una 
coral especialitzada en jazz i que a mes va fer un taller 
amb el seu director Steve Zegree on es va tractar el 
tema de la veu en el jazz com a música coral. Diverses 
corals del Japó, Mongòlia, Hong Kong, Korea, Nova Ze
landa, Xina, a més de Bulgaria, Soweto, Muungano van 
completar la presencia dels altres continents, però vol
aría destacar la vanguàrdia musical, estètica i de formes 
que va representar Paudició del Estonian Philharmonic 
Chamber Choir, dirigits per Tönu Kaljuste, una nova ex
pressió de la música coral jove, enérgica, creativa, amb 
una musicalitat i gestualitat que donen una nova dimen-
sió a la música coral, potser la dimensió del cor grec 
amb una dinàmica damunt de l'escena no aturada al da-
vant de les partitures, sino interprétant allò que la veu 
expressa. 

Dos concerts de gala van acabar d'omplir el dens pro
grama del Simposium: "Les Estacions" de Franz 
J.Haydn, dirigit per Helmunt Rilling i el "Psalms Con
cert", intégrât pels: "Chichester Psalms" de L.Bernstein, 

el "Salmus Hungaricus" de Z. Kodály i la "Simfonia deis 
Salms" d'lgor Stravinsky. 

El Simposium va teñir una acurada clausura amb la ce
lebrado de PAssamblea de la Federado Internacional 
IFCM, de la que som membres, i la elecció del nou Pre-
sident de la mateixa En Claude Tagger, que des d'a
questes línies volem fer-li arribar la nostra felicitado i 
desitjar-li un bon treball al davant de la Federado Inter
nacional. 

Encara guardem un molt bon record de les seves pa-
raules al nostre festival "Catalunya Canta". 

Foto: Lluís Gómez 

Participans catalans: 

Josep M a . Grosset de Banyoles, Rosa M a Rafecas de 
Llorens del Penedés, Montserrat Rios de Tarragona, Jo
sep Vila de Sabadell i Lluís Gómez de Barcelona. 
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SECRETARIA 

PUBLICACIONS REBUDES.-

Revistes i Butlletins: 

-EUROPA CANTAT/MAGAZINE, n° 1/93 
-FENIARCO NOTIZIE, n a 1/setembre 1993 
-EVEN AANZOEMEN, n f i 4-5/setembre-octubre 1993 
-CANTATA, n B 2 octubre 1992 
-Butlletí "La Industrial", n a 127/juliol 1993 
-Butlletí "La Industrial", n° 128/setembre 1993 
-Butlletí "Orfeo Atlàntida", n 8 3 
-Butlletí "Arpegi", n f i 57/octubre 1993 
-ROTLLANA n s 58/setembre 1993 
-INFORM/JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA, 
gener1993 

Enregistraments: 

-EUROPA CANTAT EC11 -VITORIA GASTEIZ91 

NOTES DE LA TAULA DE REDACCIO 

-Per tal de poder incloure les vostres notes cal que 
tingueu en compte que eis dies de tancament de la 
revista "A 4 Veus" son eis següents: 

Gener 1994 - dia 22 
Abril 1994-d ia 23 
Juliol 1 9 9 4 - d i a 2 3 
Octubre 1994 - dia 22 

I 
-Sempre que us sigui possible envien-nos les vos
tres notes mitjançant un diskett informàtic i en un 
programa compatible. Ideal: "WordPerfect". 

-També us agrairem la tramesa de fotografíes per 
tal d'il.lustrar les vostres notes i una copia deis vos
tres enregistraments (cassettes, conpact dise, LP, 
etc.). Penseu que en podem fer una bona dífusíó i 
alhora completar l'arxiu de la Federado. 

-El précipitât canvi de local, les presses de tota 
mena i eis "follets" de l'ordinador varen provocar un 
error en el nou número telefonic i de fax de la secre
tarla de la Federado. 

Si us plau, preneu bona nota: 

TELEFON I FAX: 93-268 06 68 

APUNTS 

-Els que us agradi la lírica estigueu al cas que 
aqüestes testes de Nadal sortirà al mercat bibliog
rafie el primer llibre de poèmes de Josep M. Mas, 
colaborador habitual d'aquesta revista. El llibre 
porta per títol: "Com el foc". 

Segur que us agradará. 

BREUS: 

-El Cor "Godre'r Garth, de Cardiff, format per 60 
membres, voldria oferir tres o quatre concerts du
rant la seva visita a Catalunya, la Pasqua de Resu-
rrecció de l'any 1994. Fa 20 anys que es va fundar i 
és un dels millors cors mixtes del País de Gal.les. 

-El "Coro Estable de Tandil", Argentina, visitará Ca
talunya del 26 al 28 de juny proper, on voldrien ofe
rir algún concert. Com a contrapartida únicament 
demanen l'allotjament complet per ais 42 membres 
de Pexpedició, durant la seva estada. També oferei-
xen la possibilitat de rebre una coral de la nostra 
Federació, que vulgui visitar l'Argentina. 

-Coral de gent gran busca director. Pertanyen al Ba
rrí de la Sagrada Familia. Voldrien fer un assaig set-
manal i el dia a determinar. Contacte: M. Rodríguez 
Solans, Tel. 93-4365999. 

-S'ofereix per a dirigir coráis: 
Tomás Escobosa 
Comerç, 1.1. 
08810 Sant Pere de Ribes 
Tel. 93-896 31 51 

-Un grup de 14 persones interpreten música coral 
amb acompanyament de llaud, guitarra i acordió. 
Busquen director. 
Salvador García 
Tel. 93-296 41 41 

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

-Coral de gent gran busca director 
Míquel Roig 
Tel. 93-354 54 92 

-L'Editorial "Catalana d'edicions musicals" ha publi-
cat l'obra L'Estudiant de Vic, canco popular en ver-
sió coral d'Eduard Toldrà. És una edició molt 
acurada d'una obra insólita que se'ns ofereix en un 
conjunt d'una partitura i 40 particel.les (S.A.T.B.) al 
preu de 2500 ptes. Podeu demanar-les a la Secre
taria de la FCEC. 
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NOTICIAR! D'EUROPA CANTAT/FED. EUROPEA DE JOVES CORALS 

EUROPA CANTAT 
FEDERACIÓ 

EUROPEA DE 
JOVES CORALS 

EUROPA CANTAT/FEDERACIO EUROPEA DE JO
VES CORALS es va fundar l'any 1960. És una federa
do d'organitzacions coráis naclonals I reglonals, de cors 
i de membres individuáis de tots els paisos d'Europa. 
Europa Cantat té per vocació el desenvolupament del 
cant coral, especlalment de cara ais joves, I ofereix ais 
seus membres nombrosos servéis: 

-EUROPA CANTAT, el festival coral europeu mes im
portant que es celebra cada 3 anys. 

-les Setmanes Cantants Internacionals a diversos 
paisos d'Europa en col.laborado amb les organitza-
cions coráis. 

-una borsa de contactes entre coráis i intercanvi de 
programes muslcals. 

-els Viatges d'Estudis Internacionals per a Directors 
de Cors. 

-el Cor Europeu de la Joventut, Instrument de perfec-
cionament per joves directors de cor i joves cantaires. 

-les conferencies i seminaris sobre els diversos as-
pectes del cant coral. 

-les publicacions ECmagazine i Newsletter sobre el 
món coral a Europa. 

-un fòrum de diverses opinions I la fidel representació 
del món coral europeu. 

ORGANITZACIONS MEMBRES: 

-Armenia: Music Association of Armenia 
-Bèlgica: A Coeur Jole Belgique 
Vlaamsa Federatie van Jonge Koren 
-Bulgaria: Bulgarian Choir's Union 
-Dinamarca: Dansk Amatorkor Union 
-Alemanya: Arbeltskreis Muslk in der Jugen 
-Espanya: Confederación Coral Española 
Federació Catalana d'Entitats Coráis 
Euskalherriko Abesbatzen Elkartea 
Federación Coral de Castilla y León 

-Estònia:Eesti Kooriühing 
-Finlàndia: Nuorten Kuoroliitto r.y. 

-Franca: A Coeur Joie 
-Geòrgia: Federation of Georgian Choirs 
-Gran Bretanya: Brittish Federation of Young Choirs 
-Hongria:Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szòvetsége 

-Italia: Associozioni Federazione Nazionale 
taliana Regionali Corali 
Federazione Cori del Trentino 
Südtiroler Sängerbund 

-Letònia: Latvijas Koru Asociacija 
-Lituània: Lietuvos Choru Sajunga 
-Noruega: Norges Korforbund 
-Polònia: Polski Zwiazek Chórów i Orkiestr 
-República Txeca:Unie ceskych péveckych sboru 
-Romania:Asociatia Nationala Córala din Romania 
-Rùssia: Vserossijskoje Musikalnoje 
Obshestvo 

-Suècia: KORSAM 
-Sui'ssa: Schweizerische Föderation 
Europa Cantat 

COMITÉ DIRECTIU 

President: Marcel Corneloup/Lyon (F) 
Vice-president:Lore Auerbach/Hildesheim (D) 
Vice-president: Gilbert Martens/Gent (B) 
Tresorer: Carlos Bourgeois/Drongen (B) 
Comité AssessorGâbor Baross/Budapest (H) 
Giorgio Cogoli/Cognola-Trento (I) 
Andrew Fairbairn/Loughborough (GB) 
Lluis Gömez i Roldan/Barcelona (C) 
August KonowA/avIose (DK) 
Enrique Lacomba/Madrid (E) 
Venno Laul/Tallinn (EW) 
Philip Olsson/Uppsala (S) 
Dino Stella/Seghe di Velo (I) 

Secretari General: Hans-Dieter Reinecke 
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-Activitats: 

-EUROPA CANTAT 12-

Herning (Dinamarca) 
Del 21/31 dejuliol de 1994 

DATA LIMIT D'INSCRIPCIONS: 
28 DE FEBRER DE 1994 !! 

EUROPA CANTAT 

21.-31. JULI 1994 • HERNING • DANMARK 

FESTIVALS, CONCURSOS, CURSOS I ACTIVITATS DIVERSES 

-FESTIVALS: 

-MOSCOU (Russia) 
3ème. Festival International de Musi
que 
Del 26 de febrer al 7 de marc de 
1994 

-MONTREUX (Suïssa) 
30es. Rencontres Chorales Interna
tionales 
Del 5 al 9 d'abril de 1994 

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

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

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

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

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

-ATENES (Grècia) 
5th. International Choir Festival of At
hens 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

-ARNHEM (Holanda) 
Festival Choral International 
De l'1 al 7 de juliol de 1995 

-CONCURSOS: 

-BARCELONA (Catalunya) 
14è. Concurs de Joves Compositors 
1993 
(Quartet Vocal: soprano, contrait, te
nor i baix) 
Data limit de presentado: 17-12-93 

-RIVA DEL GARDA (Trentino) 
3 e Concorso Intemazionales Córale 
di Riva del Garda. 
Del 27 al 30 de marc de 1994 

-TOURS (França) 
Florilège Vocal de Tours 
Concurs de Composició Coral 
Data limit 20 de marc de 1994 

-MARIBOR (Eslovènia) 
2nd. International Choral Competition 
Del 22 ai 24 d'abril de 1994 

-TOURS (França) 
23è. Florilège Vocal de Tours 
Dies 21 i 22 de maig de 1994 

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

-DEBRECEN (Hongria) 
16ème. Concours International de 
Chorales 
Del 4 al 9 de juliol de 1994 

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

-ROTTERDAM (Holanda) 
Concours International du Chant 
Choral 

Marc de 1996 

-CURSOS: 
-TARRAGONA (Catalunya) 
IV Curs de Dirocciò Coral 
Del 7 al 9 de gêner de 1994 

-ACTIVITATS DIVERSES: 

-TAMPA (U.S.A.) 
1994 Wolld Conference 
International Society for Music Edu
cation (ISME) 
Del 18 al 23 de juliol de 1994 

-JERUSALEM (Israel) 
17th. ZIMRIYA WORLD ASSEMBLY 
OF CHOIRS 
Del 24 de juliol al 3 d'agost de 1995 

-SYDNEY (Australia) 
IV. Wold Symposium on Choral Mu-
sic 
Del 21 al 28 dejuliol de 1996 

LES ENTITATS INTERESSADES 
PODEN AMPLIAR DETALLS D'A-
QUESTS ANUNCIATS A LA NOS-
TRA SECRETARIA. 
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rjATALUNYA 

musiJa 
PROGRAMACI6 MuSICA CORAL (mes de desembre) 

DIMARTS, 7 DE DESEMBRE 

14.00 
BRUCKNER: Graduai: Os justi meditabur. 
Corydon singers. Dir: Matthew Best. (5m). 

SCHUBERT: Chor der Engel D. 440. 
Cor de la Radio de Berlin. Dir.: Dietrich Knothe. (4m). 

VAUGHAN WILLIAMS: Te Deum en Sol M. 
Solistes vocals. Corydon Singers. Dir.: Matthew Best. (8m). 

CORNELIUS: Stabat Mater, per a solistes, cor i orquestra. Solistes 
vocals. Cor i Orquestra Régional de Cannes-Provença-Alps-Costa 
Blava. Dir.: Michel Piquemal. (43m). 

C.Ph.E.BACH: Dos Motets per a solistes, cor i baix continu. Solistes 
vocals. Rheinische Kantorei. Conjunt instrumental. Dir.: Hemann Max. 
(9m). 

MELLNÂS: L'Infinito, per cor a cappella. 
Cor de la Radio Sueca. Dir: Eric Ericson. (11m). 

GLINKA: Cor final de l'ôpera "Ivan Sussanin" (La vida pel tsar). Cor 
de l'Opéra Nacional de Sofia. Orquestra Filharmônica de Sofia. Dir.: 
Rouslan Raychev. (4m). 

BEETHOVEN: Cançô elegiaca, Op. 118. 

Ambrosian Singers. Orquestra Simfônica de Londres. Dir.: Michael 
Tilson Thomas. (7m). 

16.00 A 19.00 
HAYDN: Missa in honorem Beatissimae Virginis Mariae. Cor i Orques
tra de St. Agustf de Viena. Dir Friedrich Wolf. (36m). 

DIUMENGE, 12 DE DESEMBRE 

D E 1 0 A 1 1 
BRITTEN: Deus in adjutorium meum. 
Cor de la Catedral de Westminster. Dir.: David Hill. (6m). 

DIMARTS, 14 DE DESEMBRE 

14.00 
CHERUBIN!: Missa de la Coronaciô del Rei Caries X. 
Cor i Orquestra Philarmonia. Dir: Riccardo Muti. (50m). 

LASSUS: Lamentacions de Jeremies, Dissabte Sant. 
Conjunt vocal Europeu de la Chapelle Royale. Dir.: Philippe Herre-
weghe. (23m). 

ELGAR: La bandera de Sant Jordi, op. 33. 
Cor Simfônic de Londres. Orquestra Simfônica del Nord d'Anglaterra. 
Dir.: Richard Hickox. (29m). 

DIJOUS, 16 DE DESEMBRE 

14.00 
PALESTRINA: Missa Brevis.The Tallis Scholars. Dir: Peter Phillips. 
(22m). 

DE 16.00 A 20.00 
ZELENKA: Salve Regina, per a cor i orquestra; Z 141. Cor Filharmo-
nic Txec. Orquestra de Cambra de Praga. Dir.: Lubomir Mâtl. (4m). 

DIVENDRES, 17 DE DESEMBRE 

DE 10.00 A 13.00 
FRANCK: Psique, poema simfônic per a cor i orquestra. Cors de la 
Radio TV Belga. Orquestra de Lieja. Dir.: Paul Strauss. (47m). 

DIUMENGE, 19 DE DESEMBRE 

DE 10.00 A 11.00 
BRITTEN: Alegreu-vos en l'Anyell, op. 30. Corydon Singers. Cor de la 
Catedral de Westminster. Dir.: Matthew Best. (19m). 

MOZART: Regina Coeli, KV 108. Emma Kirkby. Cor de nois de la Ca
tedral de Westminster. Cor i Orquestra de I'Academy of Ancient Mu
sic. Dir.: С. Hogwood. (14m). 

DIMARTS, 21 DE DESEMBRE 

14.00 
ROOTHAM: For the Fallen. The Sinfonia Chorus. BBC Northern Sin
gers. Northern Sinfonia of England. Dir.: Richard Hickox. (19m). 

HAYDN: Missa Brevis Sancti Joannis de Deo. Cor de nens de la Ca
tedral d'Ausgburg. Dir.: R. Kammler. (12m). 

BRITTEN: Children's Crusade. Solistes vocals i instrumentals. Cor de 
la Wandsworth School Boys. Dir.: Russell Burgess i Benjamin Britten. 
(19m). 

MARENZIO: Quatre madrigals a 4 i 5 veus. Concerto Vocale. Dir. 
René Jacobs. (13m). 

VAUGHAN WILLIAMS: Tres himnes corals. John Bowen, tenor. Ro
ger Judd, orgue. Corydon Singers. The City of London Sinfonia. Dir.: 
Matthew Best. (13m). 

PENALOSA: Sacris Solemniis. Cor de la Catedral de Westminster. 
Dir.: James O'Donell. (6m). 

PURCELL: Blessed are they that fear the Lord, anthem Z 5. Solistes 
vocals. Cor del New College d'Oxford. The King's Consort. Dir.: Ro
bert King. (10m). 

DIJOUS, 23 DE DESEMBRE 

14.00 
G.GABRIELI: Tres motets. Cor del Magdalen College, Oxford. Dir.: 
Bernard Rose. (14m). 

DIVENDRES, 24 DE DESEMBRE 

13.00 A 14.00 
BRITTEN: A boy was bom, op. 3. 

Solistes vocals. Corydon singers. Coristes de la catedral de Wes
tminster. Thomas Trotter, orgue. Dir: Matthew Best. (29m). 

DIMARTS, 28 DE DESEMBRE 

14.00 
PERTI: Missa a 8 veus.New College Choir, Oxford. Cappella Musicale 
di San Petronio. Dir.: Sergio Varlolo. (37m). 

DURUFLE: Quatre motets sobre temes gregoriane op. 10. Mary 
Seers, soprano. Corydon Singers. Thomas Trotter, orgue. Dir: Matt
hew Best. (9m). 

DIVERSOS AUTORS: 6 Nadales. The Mormon Tabernacle Choir. 
The Columbia Brass. Percussion Ensemble. Dir: Jerold Ottley. (20m). 

SCHÖNBERG: Friede auf Erdern (Pau a la terra) per a cor mixt a cap
pella, op. 13. BBC Singers. Dir.: Pierre Boulez. (9m). 

CLAVE: Les flors de maig. Societat coral Joventut Terrassenca. Dir.: 
Miquel Casas i Bell. (8m). 

BAX: I sing of a Maiden. Cor del King's College de Cambridge. Dir. 
Stephen Cleobury. (4m). 

MENDELSSOHN - HENSEL: Nachtreigen. Cor Madrigal de Heidel
berg. Dir.: Gerald Kegelmann. (6m). 

DIMECRES, 29 DE DESEMBRE 

13.00 A 14.00 
STENHAMMAR: Solstici d'hivem, op. 24. Cor del Concert Hall i Or
questra Simfònica de Göteborg. Dir.: Neeme Järvi. (12m). 
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RELACIO DE FREQUENCIES DE CATALUNYA MUSICA 

Centre Frequència Cobertura 

Alpicat 91.9 MHz. La Noguera, Les Garrigues, La Segarra, El Segriá, L'Urgell 
Baqueira 93.0 MHz. La Valí d'Aran 
Cabrils 96.4 MHz El Maresme 
Cadaqués 93.7 MHz Cadaqués 
Calonge 87.8 MHz. El Balx Empordá 
Collsuspina 100.5 MHz. Osona 
La Molina 88.4 MHz. La Baixa Cerdanya 
El Mont Caro 102.5 MHz El Baix Ebre, El Montsiá, La Ribera d'Ebre, La Terra Alta 
Montserrat 102.4 MHz. LAIt Penedés, El Bages, Anoia, El Baix Penedés, El Berguedá, El Solsonés 
La Mussara 105.4 MHz. El Tarragonés, La Conca de Barbera, El Priorat.EI Baix Camp 
Portbou 87.6 MHz. LAIt Empordá 
El Portilló 98.0 MHz. La Valí d'AranRocacorba 96.7 MHz.EI Girones, L'AIt Empordá, La Selva, El Baix Em| 
Sant Pere de Ribes 91.9 MHz. Garraf 
Soriguera 88.6 MHz. UAIta Ftibagorca, El Pallars Jussá, El Pallars Sobirá 
Tibidabo 101.5 MHz. El Barcelonés, El Baix Llobregat, El Valles Occidental, El Valles Oriental 

CATALUNYA MUSICA ens ofereix incloure la informació de qualsevol dels nostras concerts a la "Agenda del Dia". 

Per això cai comunicar sempre per escrit: dia, hora, Hoc, participants, director i contingut del programa del concert. 
Aquesta intormació ha d'arribar uns 10 dies abans de la data del concert i, repetim, ha de ser per escrit. Pot ser per 
correu (Diagonal, 614 -08021 Barcelona), en mà a la recepció de l'emissora (a la mateixa adreça d'abans), o bó per 
FAX al numero -93/200.62.24 

P A L A U D E L A M Ú S I C A C A T A L A N A 

20-12-93 
Fundado "La Caixa" 
Concert de Nadal 
EL MESSIES 
Helmuth Rilling, director 

26-12-93 
Tradicional concert de Sant Esteve 
Orfeó Cátala 
Cors infantils i Cor Jove. Conjunt instrumental 
Jordi Casas, di redor 

Organitza 

UNIVERSITÄT DE BARCELONA 

VII Cicle de müsica a la Universität 
Paraninf de la Universität, 20 h. 

22-12-93 
Concert de Nadal 
Cor de l'Universitat de Barcelona 
Coral de la Facultat de Biologia 
Coral Universitäria de Ciencies de l'Educaciö 

21-4-94 
Concert de Sant Jordi 
or de la Universität de Barcelona 
Coral de la Facultat de Biologia 
Coral Universitaria de Ciencies de l'Educaciö 

36 

respai 
I la Generalität 

de dansa i música de 
la Generalität de Catalunya 

16-12-93 
L'Estro Vocale 
Sergi Riera, director 
Mùsica vocal profana dels segles XVI i XVII. 

17-12-93 
Coral Carmina 
Josep Vila, director 
50 anys de mùsica catalana per a cor. 
Homenatge a Frederic Mompou. 

18-12-93 
Coral Renaixenca 
Benet J. Puig, director 
D'aqui i del continent America. 
"Això ós l'Espectacle". 

19-12-93 
Orto Badaloni 
Frederic Olle, director 
Roda el món i torna al born. 



PROGRAMACIO CORALS 

III Temporada de Concerts 1993/94 

08-12-93 
Royal Scottlsh Orchestra/Orfeö Catalä 
Walter Weller, director 
Beethoven/Novena Simfonia 

31-01-94 
Barockorkest d'Amsterdam/Cor de Cambra del Palau de la 
Müsica 
Jordi Casas, director 
Vivaldi/Gloria 
Bach/Magnificat 

24-02-94 
Los Angeles Jubilee Singers 
Espirituals negres 

EUROCONCERT 

(IX Temporada) 

24-03-94 
Cor i orquestra: The sixteen 
Harry Christophers, director 
El Barroc a la cort d'Anglaterra 

EL'Orgue de la Catedral de Barcelona 
Quart Cicle de Concerts 1993-1994 

15-12-93 
Coral Sant Jordi/J. Noguera, director 
María Nacy, orgue 
L'expressió coral 

18-05-94 
Cor de la Radio de Flandes/Vic Nees, director 
Kristian Van Ingelgem, orgue 
X Temporada 1993/94 

iber:Qi amera 

X Temporada 1993/94 

28-03-94 
Virtuosi di Praga 
Cor de Cambra de Praga 
Tadeusz Strugala, director 
Schubert, Missa en sol major 
Haynd, Stabat Mater 

25-12-93 
Polifònica de Puig-reig 
Director: Ramon Noguera 

Festival 
d e Música d e la 

Vila d e Llívia 26-12-93 
Orgue i Cant Gregorià 
Organista: Josep M. Mas i Bonet 
Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu de Sant Just Desvem 
Director: Ramon Moragas 

FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS CORALS 
DELGACIO DEL BAIX LLOBREGAT 

MUSICORAL 94 
1.-19 defebrerde 1994 a Gavä (Esglésla de Sant Pere) 
Organitza: Coral Sellares 
Canten: Coral Ars Nova - Martorell 

Coral La Valí - Sant Climent de Llobregat 
Coral Sant Esteve - Sant Esteve Sesrovires 
Coral Elisard Sala - L'Hospitalet de Llobregat 

2.-26 de febrer de 1994 a Sant Vicens deis Horts (Centre 
Católic) 
Organitza: Orfeó Vicentí 
Canten: A.C. La Lira- Viladecans 

Coral Heura - L'Hospitalet de Llobregat 
Coral Ressó - Sant Boi de Llobregat 
S.C.R. Lo Llobregat de les Rors - El Prat 
de Llobregat 

3.-5 de mar? de 1994 a Abrera (Sala Municipal) 
Organitza: Coral Contrapunt 
Canten: S.C.C. La Coloma - Esplugues de Llobregat 

Coral Sellares - Gavä 
Coral Ferran Sors - Sant Andreu de la Barca 
Coral L'EscIat - Vallirana 
Coral Diadema - Corbera 

4.-12 de mar? de 1994 a Martorell 
Organitza: Coral Ars Nova 
Canten: Coral La Passió - Esparreguera 

Orfeó Catalonia - Cornelia de Llobregat 
Cor de Cambra de Cornelia - Cornelia de 
Llobregat 
Coral Renaixenca - Sant Boi de Llobregat 
Coral Contrapunt - Abrera 

5.-19 de marc de 1994 a Cornelia de Llobregat (Orfeó Catalónia) 
Organitza: Orfeó Catalónia 
Canten: Coral Montau - Begues 

Coral Olesa de la Passió - Olesa de Montserrat 
Orfeó Vicentí - Sant Vicenc deis Horts 
Coral Columba - Santa Coloma de Cervelló 
Orfeó Enric Morera - Sant Just Desvem 

6.-26 de marc de 1994 a Begues (Església Parroquial) 
Organitza: Coral Montau 
Canten: Coral Aura - Cornelia de Llobregat 

Coral Amadeu Vives - Torrelles de Llobregat 
Coral Pau Casals - Pallejá 
Coral Margal ló - Castelldefels 
Coral Nova - Cornelia de Llobregat 

Totes les sessions s'iniciaran a les 10 del vespre 
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BaixadaLlibreteria,7 <Жэ Tel. 3152606 

08002 §йх**Ыт 

E S P E L M E S I C A N Ç O N S 

F A N N A D A L 



CALENDARI DE CONCERTS 

data hora entltat coral poblado Hoc 

DESEMBRE 

04 Orfeo Andorra i Sala d'actes del 
Chórale Amista de Sorgues (Avinyó), Andorra Comú d'Andorra La Velia 

08 11.00 Coral Polifònica de Calella, Girona Catedral 
10 22.00 Coral Sellares de Gavà Gavà Teatro Maragall 
11 Orfeo Badaloni Badalona, Parroquia de Sant Josep 
11 22.00 Coral Cantiga de Barcelona Barcelona Palau de la Música Catalana 
16 22.00 L'Estro Vocale de Barcelona Barcelona L'Espai de Dansa i Música 

de la Generalität de Catalunya 
17 Coral Gaudeamus de Figueres i 

Orquestra de Cambra de l'Empordà Figueres Teatro Municipal 
17 22.00 Coral Carmina de Barcelona Barcelona L'Espai de Dansa i Música 

de la Generalität de Catalunya 
18 Orfeo Badaloni i 

Conservatori Municipal de Música de Badalona 
Cor i Orquestra Badalona Església de les Carmelites 

18 17.00 Orfeo de Sants Barcelona Parroquia de les Dolors 
18 19.30 Orfeo de Sants Barcelona Orfeo de Sants 
18 19.30 Orfeo Martinenc de Barcelona Barcelona, Av. Meridiana, 97 
18 22.00 Coral Renaixenca de Sant Boi Barcelona L'Espai de Música i Dansa Coral Renaixenca de Sant Boi 

de la Generalität de Catalunya 
19 Coral Gaudeamus de Figueres Figueres Església de Sant Pere 
19 tarda Polifònica de Puig-Reig Tona 
19 19.00 Orfeo Badaloni, Barcelona L'Espai de Música i Dansa 

de la Generalität de Catalunya 
22 19.00 Coral Croscat d'Olot Barcelona Santa Maria del Mar 
23 tarda Coral Croscat d'Olot Castellfullit Església Parroquial 
25 12.00 Coral Renaixenca de Sant Boi Sant Boi de Llobregat Hospital 
25 19.00 Orfeo Nova Solsona i 

Grup Coral de l'Escola de Música Solsona Església Catedral 
25 19.00 Coral Croscat d'Olot Olot Església Pares Escolapis 
25 19.30 Coral Polifònica de Calella Calella Parroquia 
25 nit Polifònica de Puig-Reig LI ivi a 
26 Orfeo Badaloni Badalona 
26 migdia Polifònica de Puig-Reig Colònia Soldevila 
26 12.00 Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell El Vendrell, Lira Vendrellenca 
26 12.00 Coral Renaixenca de Sant Boi Sant Boi de Llobregat Ateneu Santboià 
26 12.00 Coral Nit de Juny i Coral Infantil els Virolets Palafrugell Església de Sant Marti 
26 12.30 Coral Mixta Schola Cantòrum, Igualada, Auditori de l'Ateneu Igualad! 
26 tarda Polifònica de Puig-Reig Monistrol 
26 18.30 Agrupació Polifònica de Vilafranca Vilafranca del Penedès Teatre Municipal Can Bolet 

GENER 

01 19.00 Coral Renaixenca de Sant Boi Sant Boi de Llobregat Parroquia de Sant Baldiri 
02 Orfeo Badaloni, Badalona 
02 Coral Gaudeamus de Figueres Santa Coloma de Famers Església Parroquial 
02 12.00 Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell Sant Salvador Auditori Pau Casáis 
02 12.00 Orfeo Monteverdi de Pineda de Mar Pineda de Mar Església 
02 vespre Coral Croscat d'Olot Les Planes Església Parroquial 
08 21.00 Orfeo de Sants Barcelona Església de Sant Medir, 

La Bordeta 
09 Orfeo Badaloni, Badalona 
09 12.00 Orfeo Monteverdi de Pineda de Mar Palafolls Parroquia 
15 22.00 Orfeo de Sabadell 

Concert d'inici dels actes de celebració 
del 90 aniversari Sabadell Església de la 

Purissima Concepció 
16 12.00 Orfeo Monteverdi de Pineda de Mar Sant Poi Parroquia 
23 12.00 Orfeo Monteverdi de Pineda de Mar Vid reres Parroquia 
23 18.30 Orfeo de Sants La Bisbal de Penedès Església Parroquial 

FEBRER 

05 22.00 Coral Sellares de Gavà Igualada Auditori del Museu Comarcal 
26 21.00 Orfeo de Sants, Orfeo Gracienc i 

Coral Sellares de Gavà 
concert del 125 aniversari de l'Alianca Barcelona L'Alianca del Poblenou, 
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