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COMIAT 

El proper 18 d'octubre, amb 

l'Assemblea Extraordinaria, acaba el 

mandat de Tactual conseil, marcat des 

del començament, per la preparado i 

la realització del festival Europa Cantat 

a Barcelona. 

En aquest número de A qua
tre veus, trobareu amplia referencia a 

aquest magne festival i a la seva trans

cendencia per a la vida coral a Europa 

i, sobretot, a casa nostra. La implicado 

personal de la gent de les nostres fede-

racions en l'organització ha estât exem

plar i mereixedora de les felicitacions 

rebudes de tots costats. La participado 

dels nostres cantaires, tant en els 

diversos tallers com en els concerts d'o-

bertura i cloenda i en els concerts espe

ciáis, formen part essencial de l'artissim 

nivell musical assolit pertot el festival. 

Cal, dones, agrair a tots els 

que han fet possible aquest festival, 

que queda com una fita histórica del 

cant coral a Catalunya. 

D'altra banda, cal remarcar 

que l'organització del XV Festival 

Europa Cantat no ha pas entorpit l'acti-

vitat normal de la Federado, i així 

podem constatar un augment de les 

activitats formatives per a directors de 

forma mes coordinada i coherent, un 

¡ncrement del ritme de publicado de 

partitures, i la consolidado deis cicles 

de concerts Catalunya Coral, deis 

diversos Musicorals a les demarca-

c i o n s i d e l e s Jornades 
Internactonals de Cant Coral. El 

nombre de corals que s'inscriuen a la 

Federació continua augmentant, i fins 

ha calgut dividir en dues una de les 

delegacions. Cal, finalment, alegrar-nos 

que l'envestida fiscal de la Liei de 

Societats hagi tirât enrere pel rebuig 

unànime de tots els implicats. 

Queden molts problèmes per 

resoldre encara, i morta feina a fer per 

dinamitzar el cant coral. Confiem que 

el nou conseil tingui tot l'encert per 

tirar-ho endavant. 

A tots, mortes gracies pel vos

tre suport en nom del conseil cessant. 

Jordi Subira 
Président 

Peí seu interés envers el Cant 

Coral i la realització del Festival 

Europa Cantat, transcrivim l'éditorial 

del número 227 de la Revista Musical 

Catalana, setembre 2003. 

Cata lunya , t e r r a de canta i 

res 

L'avinentesa de la celebrado 

de l'Europa Cantat convida a una certa 

reflexió sobre el fenomen del cant coral 

a casa nostra. 

Per aixô partim d'una dada que 

creiem que resulta énormément signifi

cativa. El 3,9 % dels catalans canta en 

una coral. O sigui, un de cada 25 té una 

determinada vinculado activa amb el 

canten equip. 

No podem contrastar aquest 
guarisme amb els d'altres països, ja siguin 
de l'Estat o de fora, perô intuïm que som 
en un Hoc de privilegi. Un quart de milió 
aproximadament de veus vives, de veus 
aimants de la música i de la cultura musi
cal, és un fet d'una notable trans
cendencia. D'una transcendencia de la 
quai, tanmateix, la societat en ella matei-
xa i de retruc les institucions, no son 
conscients. 

No hi ha una consciéncia viva i 

assumida de com el cant coral consti-

tueix un dels eixos vertebradors en el pía 

cultural - i , compte, en el social i relacio-

nal-, mes importants del país. De com, 

sense ell, el país acusaría un desert pro-

fundíssim: una zona d'erm cul

tural i relacional d'una brutali-

tatesferéidora. 

En un ámbit actua-

cional dalló mes divers, abas-

tant artísticament tots els 

nivells -de 1'exceHéncia mes 

elevada a la dimensió popular 

mes genu'ina-, i abastant 

diversos segments socials i en 

una ramificado espacial forca 

completa, el cant coral ha de 

superar en primer lloc un evi-

dent context de manca d'au-

toestima i, consegüentment, 

latericio decidida i principal -

no secundaria i gairebé de 

trámit com ara- de totes les 

institucions. 

Quan o b s e r v e m 

com manifestacions culturáis 

allunyadíssimes de la seva 

transcendencia i substantivitat 

cultural i de la genu'ítat cultural 

propia gaudeixen de privilegis tan dis

tants, hem de concloure que alguna 

cosa no funciona com cal. 

Antologia 
Coral 

Catalana 

rag 

Nou cançoner éditât amb motiu 

de l'Europa Cantat de Barcelona 

a q u a t r e v e u s 
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XV FESTIVAL EUROPA 

CANTAT, 

BARCELONA 2003 

E u r o p a C a n t a t és una 

Federació Internacional, inicialment de 

cors joves, que va néixer el 1960 per 

voluntat de diversos directors de corals 

europees, i d'una manera especial 

directors francesos i alemanys que 

volien, amb aquesta unió, superar la 

ximadament, amb un total d'uns 

30000 cantaires, de mort diverses 

edats, cultures, professions, ideologies, 

etc. 

El fet que Barcelona i, per 

extensió, Catalunya, hagi organitzat i 

Cantaires acabats d'arribar. 

terrible enemistat entre aquests dos 

pobles, aguditzada per la II Guerra 

Mundial. Es va acordar posar-l¡ el nom 

en llatí com a llengua de cultura, i 

donar així a la cultura un paper impor-

tant en la reconciliado. 

Una de les persones que va 

impulsar la creado d'Europa Cantat fou 

el malaguanyat director cátala Oriol 

Martorell. 

Els Festivals Europa Cantat, 

varen comengar a Passau -Alemanya-

el 1961 i des de llavors s'han anat cele-

brant cada tres anys a una ciutat d'un 

deis pa'ísos vinculáis a la Federació: 

N e v e r s , Namur , Graz, A u t u n , 

Leicester, Luzerna, Namur, Strasbourg, 

Pees, Vitoria, Herning, Linz, Nevers. 

El 2003 no ha fet Barcelona, 

del 18 al 24 de juliol. Per organitzar el 

Festival es va constituir una associació 

formada per la federació Europa 

Cantat i les sis federacions coráis cata

lanes. El nombre de coráis que formen 

aqüestes federacions és de 1000 apro-

celebrat aquest festival, és un fidel 

reflex del que el moviment coral 

representa al nostre país. Es difícil tro-

bar una ciutat, vila o poblé on no hi 

hagi una coral o un orfeó. 

Les activitats que desenvolu-
pen aqüestes agrupacions coráis abra
cen gairebé tots els aspectes de íentra-
mat social: cultural, associatiu, educatiu 
i, inclus, historie. 

Culturalment, és indiscutible 

el paper cabdal que el movi-

m e n t c o r a l j u g a a 

Catalunya. A mes de ser el 

Hoc on s'han conservât mol-

tes de les cançons i mélo

dies populars al llarg deis 

anys, les entitats coráis han 

creat centres de recerca 

cultural i musical i arxius on 

s'han conservât partitures, 

instruments i documents 

d'incalculable valor historie. 

Peí que fa al paper 

educatiu i format iu d' 

aqüestes entitats, han estât moites les 

persones, especialment infants, que 

per mitjà del cant coral han adquirit 

coneixements musicals, obrint d'aques-

ta manera la porta no tan sols a l'activi-

tat amateur sino també a la professio

nal ització. 

En tractar-se d'un moviment 

associatiu, cal destacar la feina que des 

deis inicis del moviment coral cátala 

han dut a terme els voluntaris. 

Aquest esperii és el que l'or-

ganització del Festival de Barcelona ha 

volgut transmetre i reflexar en la seva 

celebrado. 

En l'actualidad el Moviment 

Coral Cátala, i totes les federacions de 

grans, joves i petits, treballen i aposten 

per donar resposta a les ¡nquietuds de 

rigorositat, aprofundiment i qualitat 

musical que tant els propis cantaires 

com els afeccionáis a la música dema-

nen. 

A mes, també assumeixen el 

repte d'involucrar els joves i els infants 

en aquest moviment associatiu per tal 

de fer-los partíceps d'una activitat cul

tural i ludica, que els serveixi com a 

porta d'entrada al món de la música, 

de la cultura i de la fradicio musical 

mes popular de Catalunya. 

El Moviment Coral Cátala, 

dones, ha aconseguit enguany que el 

món de la música vocal hagi ¡ntercan-

viat coneixements i sentiments i s'hagi 

mostrai a tothom a través deis gairebé 

Examinant el material 

aquatreveus 
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tres mil cantaires de 39 països. A ells i 

a elles el Festival els ha deixat, sens 

dubte, un record inesborrable de con

vivencia musical, humana i cultural. 

L'organització del XV Festival 

Europa Cantat va arribar a un acord 

amb el Forum 2004, per tenir la quali-

ficació d'acte associât. Amb aquest 

acord, el Festival s'afermà com una acti-

vitat cultural universal amb el reconei-

xement d'un esdeveniment pioner al 

món. D'altra banda, el Fòrum es pre

para amb l'acolliment d'actes que, com 

aquest, sens dubte col-laboren en la 

construcció de la cultura i de la pau. 

El Festival Europa Cantat està 

en la línia d'aquests valors, perqué la 

música és un llenguatge amb vocació 

d'universalitat, que no reconeix fronte-

res, ni races, ni religions i sembra la lla-

vor de la pau i de la bona entesa entre 

els pobles. 

La música coral, que conrea la 

música Hígada a la paraula en mortes i 

diverses llengües, és Túnica activrtat 

humana en qué, com deia Mozart, tot-

hom pot parlar alhora sense organitzar 

un sorollós batibull. 

Així ha estât. El Festival s'ha 

escampat per la muntanya de 

Montjuïc: feia de bon passejar pel 

Palau de Congressos, on s'escoltava 

Tharmonia de les veus en una sala i en 

una altra, i una altra... A Tescola de 

Bosc, a NES, al Mercat de les Flors, a 

l'Institut del Teatre, a Tantic Palau deis 

Esports... no quedava racó de cap 

edifici educatiu i cultural que no eme-

tés els agradables sons universals 

d'una munió de cantaires que esmer-

cen les vacances en aprendre a cantar 

mes. 

Un total de 26 tallers de cant 

coral, a mes de tots els concerts 

-vegeu quants en un altre article d'a-

quest mateix n ú m e r o - per t o t 

Barcelona i Catalunya, van fer una molt 

positiva aportado al món del cant coral 

i de la música, i al món de la cultura, 

de les cultures en general. 

A grans trets, el Festival va 

teñir totes aqüestes realitzacions: 

Es va iniciar amb un concert 

de benvinguda, amb el Cor Abada de 

TAgrupació cor Madrigal que, acom-

panyat de la Cobla La principal del 

Llobregat, canta diverses sardanes. 

Completa Tespectacle l'Esbart Ciutat 

Comtal. Les autoritats de les instrtu-

cions que han recolzat el Festival 

-Generalität de Catalunya, Ajuntament 

de Barcelona i Diputació de Barcelona-

donaren la benvinguda ais participants. 

L'endema, 19 de juliol, hi 

hagué el concert d'inauguració, del 

qual us n'oferim una breu crònica en 

aquest mateix nùmero. 

Els vint-i-quatre tallers de cant 

coral van treballar de valent en dife-

rents génères, països i époques musi

cals: mùsica religiosa, gospel i espiri-

tuals nègres, jazz, pop, clàssica, ro

màntica, òpera, contemporània... 

Una de les activitats més 

impressionants pel simbolisme que té, 

va ser el projecte Songbridge, que pro-

tagonitzaren els participants més joves, 

amb el lema Mùsica i Pau, una pau que 

tots volem per al nostre món. 

S'hi va fallar el premi del con

curs Rainbow, de composició, per al 

qual s'havien seleccionat 29 obres 

entre les 64 que s'hi havia présentât. El 

món coral ha augmentât aixi la possibi-

litat de nou repertori. 

Cada vespre , al Teatre 

Musical de Barcelona, antic Palau dels 

Esports, hi va havert concerts de morts 

diversos tipus. Abans de cada un d'a

quests concerts, es va fer el cant 

comù, dirigit per Josep Prats i Johan 

van Bouwelen. Hi van poder participar 

totes les persones interessades 

-inscrites o no al Festival- que assistien 

al concert posterior. 

Els directors de cors van tenir 

també el seu espai a Europa Cantat: el 

Study Tour i TAcadèmia de Joves 

Directors. Activitats dedicades espe-

cialment a la formació de la direcció 

coral. 

La Fira de la Mùsica va per-

metre veure, intercanviar, comprar... 

de tot. També els enregistraments que 

apareixien diàriament a primera hora, 

del concert del dia anterior al vespre. 

D'altra banda, Tescampada de 

concerts de les corals que participaven 

al Festival, per les esglésies de la ciutat 

a tothora, van ser una mostra mort 

ben acceptada pel public en general, 

que donava fe de la qualitat del món 

coral. 

Mar Pujol 

Mar ia Josep Udina 

Al menjador 

ac /ua t reveus 
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PARAULES DE CHRISTOPHER SIMMONS, 

PRESIDENT D'EUROPA CANTAT 

Transcrivim les paraules que 

el president va escriure pel nùmero I 

del Diari d'Europa Cantat Barcelona 

2004, Barcelona Notes. 

Quan ens reunim aquí, a 

Barcelona, per participar en el nostre 

festival triennal per a cantaires i cele

brar els 40 anys d'èxits d'Europa 

Cantat, us demano que reserveu un 

pensament per ais nostres fundadors i 

aquells homes i dones amb visió de 

futur que ens han portât fins aquí. La 

seva dedicado i determinado i el seu 

treball ens han donat la possibilitat de 

ser aquí i fer plans respecte del futur 

de la nostra organització. 

I que ens porta el futur? Al con-

sell administrate ja ens hem fet aquesta 

pregunta mottes vegades durant els 

darrers tres anys, i penso que haig de 

compartir amb vosaltres la meva visió 

de com hauria de ser el futur. 

Xarxa: expandir i enfortir la 

nostra extensa xarxa europea de con

tactes professionals, tot subvencionant 

i sostenint els intercanvis murticulturals, 

aportant oportunitats d'aprendre al 

llarg de tota la vida a través del cant i 

ser una força per la tolerancia i la pau. 

Organització: mantenir i 

enfortir la nostra organització perma

nent perqué pugui donar suport a les 

federacions, ais directors, ais cors i ais 

cantaires, tot ajudant-los a organitzar i 

El president d'Europa Cantat, 

Christopher Simmons 

promoure festivals, intercanvis corals i 

oportunitats académiques (joves direc

tors, compositors, cantaires, managers 

de cors) i mantenir un web i una intra

net de comunicado i informado del 

món coral. 

Qualität: oferir garantía de 

qualitat dels esdeveniments corals que 

s'organitzen amb el nostre logo. 

F ò r u m : proporcionar un 

fòrum per a organitzacions coráis, 

cors, directors i cantaires regionals i 

internacionals, amb el propòsit de com

partir les expehéncies, promoure nous 

i creatius corrents i encoratjar la coo

perado. 

Accessibilitat: mirar de fer 

les activitats coráis el més accessibles 

possible a un major nombre de perso

nes, tot cobrint totes les nacionalitats, 

estils i diferencies culturáis amb un 

émfasi especial en el cas deis joves. 

Representació: representar 

les visions del món coral en els passa-

dissos del poder. 

Herencia: defensar i prote-

gir la nostra herencia cultural europea, 

tot oferint possiblitats d'estendre el 

coneixement de les músiques del 

món. Sostenir el desenvolupament del 

cant, especialment entre la gent jove. 

Molt d'aixó ja forma part de la 

nostra activitat, hem de continuar man-

tenint les expectatives deis nostres 

pares fundadors, i ajuntar-nos, per 

demostrar que nosaltres, els cantaires, 

no estem dividits per les coses que ens 

fan únics i diferents, sino que estem 

units pel nostre desig de treballar ple

gáis i en harmonía. 

EL MIRADOR 

L'encàrrec de compondré 

una obra basada en el nostre canconer 

popular i tradicional em va il.lusionar 

des del primer moment. M'engrescava 

molt la ¡dea que, al concert inaugural 

del nostre Europa Cantat, els cantaires 

estrangers poguessin assaborir un tast 

de les nostres millors cangons i fer-se 

seva la riquesa de colors i de ritmes de 

la nostra música. A més a més, el fet 

de poder escriure l'obra per a gran cor 

i orquestra simfònica m'oferia la possi

bilitat de dotar les nostres melodies 

d'uns colors diferents deis que donen 

els arranjaments habituáis per a cor a 

cappella o amb acompanyament de 

piano o cobla. 

A mesura que avançava l'o

bra, el pensament inicial de construir 

una suite va anar dérivant cap a una 

concepció més simfónica en la que, de 

mica en mica, les "Muntanyes de 

Canigó" van anar assumint el paper 

protagonista. La introducció orquestral 

i molts deis ¡nterludis també van anar 

agafant vida propia nodrint-se de mol-

tes de les cançons triades i també de 

moites altres que el cor no cantaría. (A 

l'inici de tot, per exemple, damunt d'un 

coixí mediterrani, els dos fagots ens 

presenten "La Dama d'Aragó" i "La 

Dama de Mallorca" combinant-se 

entre si en canon a la 5 a . . . ) 

Un altre objectiu de l'obra era 

harmonitzar cançons "noves", és a dir, 

que no figuressin a la Marga Mista de can

çons ja harmonitzades per a cor mixt. 

Fullejant la "Crestomatía" d'en Joaquim 

Maideu vaig enamorar-me de "La 

Isabel", "La mala nova", "El Comte de 

l'Orange" i "Don Joan i Don Ramon", 

melodies que, (ho he d'admetre) no 

havia sentit mai abans. També hi vaig 

retrobar "Els contrabandistes" que em 

va permetre d'aportar a l'obra un deis 

moments més épies. El contrastât ca

rácter de totes elles i les possibilitats 

harmoniques i rítmiques que em brin-

daven van definir la tria. 
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El darrer objectiu compositiu 
va ser culminar l'obra amb un "quòdli-
bet", un procediment antiquissim en 
música que consisteix en la sobreposi-
ció de diferents mélodies de manera 
que cap no guanyi a les altres en 
importancia. Aquesta va ser la feina mes 
lenta i laboriosa, però també la més 
apassionant. De mica en mica hi van 
anar trobant cabuda les cançons més 
conegudes del nostre cançoner i també 
(i això em va fer especial iHusió) aque-
lles que son patrimoni de la nostra pri
mera infantesa. 

Si feu un recompte acurat 
podreu descobrir en aquest "Mirador" 
un total de 34 cançons populars i tradi-
cionals. Algunes son cantades i altres 
sonen dins íorquestra. I dues teñen 
autor! "El Vi ro la i " , musicai per 
Rodoreda, i el magnifie canon a tres 
veus d'en Santi Riera "Pujarem dalt deis 
cims" que em porta uns records d'in-
fantesa molt bonics. Gracies, Santi, per 
l'amable concessió d'aquest "préstec"! 

Curiosament, un dels proces

ses mes accidentats va ser la recerca 

del tftol de I'obra. Vinga posar i treure 

tftols! Ara aquest, ara I'altre... N o hi 

Josep Vila i Casañas, 

el compositor i director de I'obra 

havia manera de trobar-ne cap que s'a-
daptés a l'essència de la composició. 
Fins que un bon dia, a casa d'uns amics 
a Balaguer, mentre els teclejava l'obra 
perquè em donessin idees, la Mercè va 
dir: -Es com si veiés passar les cancons 
des d'un Hoc enlairat, ara una, ara dues, 
ara moltes alhora.. .-Aquest caire visual 
que havia agafat l'obra ens va dur cap 
"El Mirador", que a més a més era el 
nom d'un indret des del que, aquell 
mateix vespre, havfem gaudit d'una 
posta de sol aclaparadorament bonica. 
D'altra banda "La Preso de Lleida" és 
una de les tonades que sonen en el 
quòdlibet final i, en la his-tòria que 
narra, hi ha un moment en què els pre-
sos canten i la nina se'ls escolta... des 
d'EI Mirador. 

Josep Vila i Casanas 

EL XV FESTIVAL EUROPA CANTAT 

EN XIFRES 

Posem numéros a la müsica. Vegem 
quant... de tot, hi ha hagut al Festival. 

Els Concerts Extraordinaris, 

eis dels primers dies: 

• divendres 18: concert d'ober-
tura, amb I cor -Albada-, 
I cobla -La Principal del 
Llobregat- i I esbart -Ciutat 
Comtak 

• dissabte 19: concert d'inaugura-
ciô: 2 cors -del SCIC i d'adults-, 
I solista -M. Martorell- i I 
orquestra -Simfonica del Vallès-

• diumenge 20: 4 cors nacionals 
de joves -alemany, holandès, 
txec i noruec-

• dilluns 21 : concert compartit 
entre 3 cors: Madrigal, Est de 
Tokio i Universität de Filipines 

• dimarts 22: I concert de les 
obres finalistes del concurs 
Rainbow: national Jeugdkor i 
d e K a m m e r c h o r d e r 
Musikhochschule Mannheim. 

Eis Concerts del Festival 
son eis que varen fer tots eis partici
pants als 26 tallers amb 29 directors, 
en 4 sales: el Teatre Musical de 
Barcelona antic -Palau dels Esports-, el 

Liceu, l'Auditori i l'Església de Santa 

Maria del Pi. 

Eis 56 cors del Festival, a més 
de participar als tallers, ho han fet 
també en 30 concerts, cadascun amb 
el seu propi repertori, celebrats en 6 
esglésies i I sala de la ciutat -Sant 
Jaume Apòstol, Santa Anna, Santa 
Maria del Pi, Sant Ramon de Penyafort, 
Sants Just i Pastor, Santa Monica, i 
l'Orfeo de Sants-, eis dies 20, 21 i 22 a 
la tarda. 

Hi va haver 10 concerts de les 
corals participants, que han tingut Hoc 
fora de Barcelona, a: Balsareny i Moia -
Bages-, Sant Vicenç de Montait 
-Maresme-, Vie -Osona-, Castelldefels i 
Sant Boi de Llobregat -Baix Llobregat-, 
Girona -Gironès-, Sabadell -Vallès 
Occidental-, Salelles -Bages- i Sant 
Celoni -Vallès Oriental-. 

Les Federacions Corals de 
Catalunya van organitzar 4 concerts 
d' 11 corals catalanes en 3 esglésies: 
Betlem, l'Esperança i Sants Just i Pastor, 
eis dies 20 i 21 a la tarda. 

Van participar al Festival 56 
corals de 29 paísos, a més dels cantai-
res que s'han inscrit individualment, d'al-
tres 10 paísos. Un total de gairebé 
3.000 persones, cantant sense parar 
durant els 9 dies que van del 18 al 27 
del mes de juliol de l'any 2003. 

Cal fer notar que és Alemanya 
el país que va aportar més corals al 
Festival: 11. Val a dir que aquest país 
fou, amb Franca, Torganitzador del I 
Europa Cantat, a favor de la pau i la con
vivencia, i és a Alemanya on té la seu el 
Secretariat d'Europa Cantat. 

A Alemanya li venia al darrere 
Israel amb 4 corals; Catalunya, Bélgica 
i Noruega amb 3; Franca, Canadá, 
Grecia, Portugal, Holanda, Finlandia i 
SuTssa amb 2 i Espanya, Eslovácpa, 
Estats Units, les Antilles, la Xina, Aus
tria, Suécia, Dinamarca, Polonia, 
Estonia, Italia, Bulgaria, Puerto Flico, 
Japó i Filipines amb I coral. Molts d'a-
quests paísos, i d'altres, van ser repre
sentáis per cantaires individuáis a més 
de les corals. D'una manera especial 
Catalunya, naturalment. 
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N a c i o n a l 

En els concerts extraordinaris 
i en els concerts deis diferents tallers hi 
van participar, a més dels cors i els can-
taires: 5 formacions instrumentais: la 
Cobla Principal del Baix Llobregat, 
l 'Orquestra Simfônica del Vallès, 
l ' O r q u e s t r a Bar roca Ca ta lana , 
l'Orquestra Ciutat de Barcelona i 

de C a t a l u n y a i la 
N i e d e r s à c h s i s c h e s 
Jugendsinfonierorchest 
er Hannover-; 19 solis
tes vocals i 17 instru
ment is tes . Algunes 
orquestres, i alguns 
solistes i instrumentis

tes han estât en més d ' I concert. 

Els 50 treballadors i treballa-

dores de íorganització, a qui van ajudar, 

i mort, els 100 voluntaris i voluntàries. 

Finalment, 3 institucions que 
van col-laborar a la realització del 
Festival: la Generalitat de Catalunya, 
l 'Ajuntament de Barcelona i la 
Diputado de Barcelona. 

Total: 

1 
9 dies 

39 paísos 

71 corals: les inscrites al 

Festival, més les que hi tenien 

cantaires, més les corals cata

lanes que hi han fet concerts, 

més les agrupacions bastides 

per a íocasió 

17 sales: esglésies i altres 

53 concerts: els 5 extra

ordinaris, els 12 dels tallers i els 

36 de cors participants 

100 directors, de concerts 

extraordinaris, dels tallers, de 

les corals... 

3.000 cantaires 

5 formacions instrumentais i I 
esbart 

19 solistes 

17 instrumentis

tes -Jt* 
50 professionals 

100 voluntaris 

3 institucions 

I.... E ls20quin-

zets, els ninots eixerits i 

eixerides que van poblar i 

alegrar els papers del 

Festival i que ¡Ilustren 

aquest inventari. 

Gracies a tothom 

i que el Festival hagi donat 

molt bons fruits a tots: als cantaires, als 

països, a les corals... i a la música! 

CONCERT DINAUGURACI0 

L'assaig d'abans del concert 

Al concert d'inauguració del 

XV Festival Europa Cantat, célébrât el 

19 de juliol passât, s'interpretaren mos-

tres rellevants de la música coral catala

na al Teatre Musical de Barcelona, en 

un conjunt d'actuacions que resultaren 

émotives per als catalans i mort inté

ressants per als participants d'artres paï

sos que aquests dies ens acompanyen. 

Com a introducció, sonà el 
Cant dels Ocells, en tres interpreta-
cions consécutives, plenes de simbolis-
me: 

-l'emblemàtica de Pau Casais, 

enregistrada en video durant la seva 

visita a I O N U . Val a dir que Pau 

Casais, durant el seu exili, iniciava sem

pre els seus concerts amb aquesta 

peça, com un clam per la instaurado 

de la democracia a Espanya. 

-la bellísima de la contrait 

Montserrat Martorell, germana d'Oriol 

Martorell, el mestre introductor del 

món coral cátala a l'Associació Europa 

Cantat. Una veu excepcional, acom-

panyada per la Coral del Festival dirigi

da per Pep Prats. 

-I'harmoniosa del violoncel de 

Miquel Pujolgrau, interpretada ara en 

democracia i davant del món, com li 

hauria agradat fer a Pau Casáis. 

Al voltant de tres-cents nens i 

nenes van oferir a continuado la 

Cantata Tansatlántida, amb text de 

Miquel Desclot i música de Baltasar 

Bibiloni, creada per homenatjar el gran 

poeta cátala Jacint Verdaguer. La qualitat 

musical i literaria de I'obra i de la inter

pretado, així com l'expressivitat de la 

narrado de Dolors Martínez, van fer 

gaudir de valent les galrebé tres mil per

sones que escoltaven. La direcció era a 

carree de Josep Vila i l'acompanyament, 

de l'Orquestra Simfónica del Valles. 

En la darrera part, tres-cents 

cantaires de Catalunya estrenaren I'o

bra El Mirador, encarregada espe-
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cialment per a aquest concert d'inau-

guració del XV Festival Europa Cantat, 

a l'excel-lent compositor i director 

Josep Vila. La bellesa de íharmonitza-

ció d'un gran nombre de cancons tra-

dicionals del nostre país, trenades 

sense solució de continu'ítat a manera 

de quódlibet, i la interpretado vibrant 

que en va fer el propi autor al davant 

de l'Orquestra Simfónica del Valles i 

del cor, van calar ben endins en totes 

les persones que várem teñir la sort 

de poder-la cantar i, com mostraren al 

final, sembla que també en aquells que 

la varen escoltar. 

Un concert inoblidable per a 

petits i grans, i inscrit ja en la historia 

del món coral i musical cátala i euro

pea Un motiu d'enhorabona per a 

totes les coráis del nostre país i els 

seus cantaires, que poden ampliar el 

seu repertori amb aquesta joia musical. 

Un motiu d'enhorabona per a tots 

aquells que hem pogut cantar El 

Mirador, amab lemen t i sàviament c o n 

duits per la capacitai i la Sensibilität del 

seu autor. Gracies Pep. 

El cant dels ocells, interprétât per Montserrat Martorel l , contralto i 

Miquel Pujolgrau, violoncel, acompanyats pel cor Europa Cantat, 

dirigit per Josep Prats 

OPINIONS DE PARTICIPANTS 

EN TALLERS I CONCERTS 

Taller R è q u i e m d e Duru f lé 

Teresa Feliu i Canaleta 

El Requiem de M. Duruflé 

(1902-1986) és una obra contem-

porània on es reconeixen diversos 

temes gregorians. 

L'atelier va ser dirigit per 

Pascal Mayer. Ja en el moment de pre

parado de la veu va combinar els exer-

cicis rutinaris de sempre amb artres 

potser mes destinats a cors infantils 

que resultaven molt agradables i que, 

per molts de nosaltres que treballem 

amb nens i nenes, ens van donar 

altres eines. 

En tot moment va demanar 

rigor en la lectura i es va fixar mort en 

l'afmació fent-ne un bon exemple per 

la seva part. Els assajos s'anaven com

binant entre el gran grup, en petits 

grups que cantaven sols i també en 

grups de dones i homes, tal com esta 

escrita la partitura. 

Per part de les persones que 

formàvem part del cor hi havia molta 

Assaig en un dels tallers 

barreja de nacionalitats (catalans, bas

cos, francesos, danesos, portuguesos, 

israelians, novaiorquesos, suïssos, ale-

manys, grecs...) no hi havia cap coral 

sencera dins el grup i en alguns 

moments faltava una mica de cohesió 

de les veus, també molt diferents. 

El pianista va demostrar un 

gran talent ja que no tan sols acom-

panyava el que deia la partitura sino 

que a mes ajudava molt el director 

amb exemples que aquest l¡ demanava 

i, fins i tot, algún dia va haver de dirigir 

ell perqué el director assajava amb l'or-

questra. 

Dona gust treballar amb per

sones que en saben i que saben trans-

metre i cree que aixó és el que ha pas-

sat en aquest atélier. 
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Concert El Mirador, de 
Josep Vila i Casañas 

Eulalia Casamada 

Coral Xalesta 

L'Hospitalet de Uobregat 

De la coral vam participar en 
el Mirador 6 persones. Personalment 
m'hi vaig apuntar perqué l'obra era 
d'en Josep Vila i Casañas. 

L'obra és intéressant perqué 
fusiona diferents cançons tradicional i 
populars catalanes com si fos un popu
rrí. Aquesta amalgama la fa també una 
obra divertida, ja que és com un 
entreteniment en qué la gent pot anar 
descobrint les cançons que hi aparei-
xen. La peca presenta un cert grau de 
dificultat, sobretot pels continus canvis 
de temps i de compás. 

El nombre d'assajos va ser sufi-
cient, els dos primers per a "embastar" 
l'obra i els darrers per a conjuntar-la 
amb tots els participants. Els assaigs 
amb en Josep Vila van permetre ais 
cantaires conéixer de primera mà el 
que ell volia de la seva obra, a mes de 
fer un treball en un ambient agradable i 
distes. 

En aquesta ocasió, pero, no 
s'ha pogut evitar allô que sempre passa 
quan es fan obres amb gran nombre 
de participants: el dia del concert, com 
si fos un miracle, apareix molta mes 
gent que en els assaigs prévis! 

Pel que fa a la celebrado del 
Festival d'Europa Cantat a Barcelona, 

crec que s'ha perdut una oportunitat 
de donar a conèixer a tota la societat 
catalana el món coral i donar-li el reco-
neixement social que es mereix i que 
té en d'altres paì'sos. La culpa la tenen, 
en aquest cas, els mitjans de comuni-
cacio de caràcter general que han fet 
un seguiment pràcticament nul del 
Festival. 

Maria Josep Udina 

Coral Margalló 

Castelldefels 

El Festival Europa Cantat 
Barcelona 2003 va encarregar a Josep 
Vila i Casañas l'obra El Mirador, per ofe-
rir-la en el concert inaugural del XV 
Festival Europa Cantat, el 19 de juliol a 
les 9 del vespre al Teatre Musical de 
Barcelona -antic Palau dels Esports-. 

Es tracta de mostrar la música 
catalana als cantaires que vénen d'a-
rreu del món, amb cantaires de les 
corals del nostre país, l'arrifitrió, dirigits 
pel propi autor d'aquesta suite. 

L'obra comença amb una 
introducció musical sense veus, per 
anar-se a trobar amb els tenors i eis 
baixos que inicien l'ascensió a les 
Muntanyes del Canigó a la quai, 
poc a poc, s'hi van afegint contrate i 

sopranos. Les muntanyes enllacen 
amb una sèrie d'obres épiques, que 
conten les guerres antigües amb 
nobles i cavaliers, les morts en com
bat, els amors malaguanyats, les unions 
forçoses, els contrabands...: Gratis 
crides ja en son fêtes, Dotze cava-
llers-dotze camarades, Els 
Contrabandista, don Joan i don 
Ramon, El Comte d'Orange... 

Continua amb obres mes 
conegudes, com l'espavilada Filia del 
marxant. Arribat a aquest punt, Josep 
Vila ens sorprèn amb una meravella 
multicolor i multisò, encadenant i 
superposant una canço amb l'altra 
sensé solució de contiuïtat. Aixi, t ro-
bem entrellaçades, entre d'altres, la 
frescor de les Muntanyes régalades, 
la innocencia d'una donzella A la vora 
de la mar, la duresa de la presó A la 
ciutat de Lleida, les aventures i des
venturas d'En Pere Gallerí, el ritme 
infantil de les O/fes olles de vi blanc, 
la bellesa d'E/ desembre congelât, la 
joganera Qui la girará?, la dramática 
L'Amelia està malalta la divertida 
Ton pare no té ñas, la tranquil-la 
Plou ¡ fa sol, la deis infants mes petits 
Cargol treu banya, l'emblemàtic 
Virolai, el perfecte refilar d'E/ Cant 
deis ocells, els batalls acompassats de 
Les campanes de Salom, una nova i 
breu incursió nadalenca Cantem al 
xiquet eixa nit, la majestat de les 
Muntanyes del Canigó, el viatge mis-
satger d'E/ Rossinyol. I tot aixó acaba 
reprenent la popular i humorística Ton 
pare no té ñas. 

L'obra té una gran qualitat 
musical, harmónica i expressiva, cosa a 
la qual el mestre Pep Vila ja ens té acos-
tumats en les seves composicions. El 
final de composició a manera de quòd-
libet, mostra un estil comú d'estils par-
ticulars segons el gènere, aconseguit al 
nostre país al llarg d'anys i anys de com
posicions anònimes i d'autor. 

Es impossible d'explicar, amb 
paraules escrites o parlades, l'abast his
torie i musical de El Mirador sobretot 
-com és el cas- per a llecs en la matè
ria. Només es pot contar cantant-la, i 
només es pot entendre escortant-la. 

Concert El Mirador. Dirigeix el compositor: Josep Vila 
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OPINIONS DE PERSONES 

ASSISTENTS, SOBRE ALGUNS 

CONCERTS D'EUROPA CANTAT 

Concert del dia 21 de juliol al 

Teatre Musical 

Montserrat Uuveras 

Coral Xalesta 

L'Hospitalet de Uobregat 

Enel concert del dia 21 de juliol 

al Teatre Musical (Palau dels Esports) hi 

vam poder veure tres maneres drferents 

d'interpretar música coral. 

Hi van actuar tres cors: el Cor 

Madrigal de Barcelona, el cor Est de 

Tokyo i el cor de la Universität de 

Filipines de Quezon City. Tots tres cors 

eren d'altissima qualitat i ben drferents 

entre ells, per la qual cosa la vetllada va 

ser molt agradable. 

N o voldria analitzar-ne ara les 

obres interpretades ni 1'exceHent inter

pretado que en van fer. Només en des

tacaría, perqué considero que és una 

característica que en general ens hem 

d'aplicar força eis cors catalans, la desin-

En primer Hoc crée que hauríem de can

tar molt mes de memoria, potser no tot 

un concert si és que hi ha obres de difi-

cultat alta, però sí que com a minim les 

obres populars ... Cantant de memoria, 

a part que es mira mes el director, s'in

terpreta molt millor, i, sobretot, hi ha 

més interacció amb el public. 

També trobo molt agradable 

des del punt de vista del public, que el 

cor es col-loqui ample, que agafi espai i 

que els cantaires tinguin amplitud entre 

ells. I que variïn posicions segons les 

obres. Amb això no vull dir només que 

eis cantaires canvíín de llocs entre ells, 

sino que la disposició geométrica del 

cor a l'escenari canvi'í. Cree que 

pequem massa de geometria fixa i est

àtica. 

I, juntament amb tot això, cree 

que l'actitud personal a l'hora de cantar 

una peca ha de ser en fundó d'aquesta 

peça. Es a dir, no podem cantar amb la 

mateixa actitud externa una obra reli

g iosa de Pau 

Casals, per exem

ple, que una sar

dana, ni que una 

canço de broma 

com Ton pare no 

tenas. 

Això ho 

c o m e n t o c o m 

una autocrítica, ja 

que també sóc 

cantaire, i sobre

tot amb es pe rit 

constructs. 

Una manera diferent de cantar 

hibició a l'hora de cantar que vaig veure 
sobretot en el cor japonès i encara més 
en el filipî. L'estil de les obres filipines ho 
permetia més, ja que el repertori inter
prétât, essencialment popular, i la vesti-
menta que duien ja hi col-laboraven. 
Però les obres dels japonesos no eren 
tan "marxoses" i en canvi les intepreta-
ven totalment alliberats. 

Em van venir al cap una sèrie 

de pensaments i us els voldria exposar. 

Q u a n 

per exemple hem 

anat a les televi

sions per dir que facin mes programacio 

de cant coral, el comentari normal es 

que el cant coral no es un "espectacle" I 

aixo es el que cal en televisio. Pera 

veient aquest concert, i d'altres que hi 

va haver durant I'EC, vaig pensar que 

realment nosaltres hi podem fer molt 

mes en be del cant coral i la seva publici-

tat. No ha de ser el mateix un concert 

"sentit" per radio o en gravacio, que 

"vist". 

Crec que hem de pensar que 

tots els cantaires quan fern un concert 

volem transmetre al public unes obres 

que ens agraden, que les hem gaudit en 

els assaigs, de les que en coneixem la Me

tra. ¡ també ens agrada, ja sigui satírica, 

poética, narrativa, religiosa, etc. I que hi 

trobem que la música hi esta ben posa

da. Pero notenim present que el public 

potser és la primera vegada que la sent, 

no sap qué hi trabará, no sap de qué 

va... I amb la nostra interpretado 

només té una sola oportunitat de gaudir 

del qué nosaltres li mostrem. 

Per tant hem de posar de la nos

tra part tot el que puguem, no només 

musicalment, sino també estéticament. 

Tot aixó ho vaig sentir en aquell 

concert i em va impactar. 

C o m e n t a r i s e x t r e t s d' inter

nautes d e C e n t r e c o r a l 

I - Kildebronde Sogns Pigekor / 
Grève ( D e n m a r k ) Director : 
Henrik Colding-Jorgensen 

2- Chór Akademii Medycznej w 
Gdansku / Gdansk (Poland) 
Director: Jerzy Szarafinsky 

3- T h e Norwegian Youth Choir / 
Oslo (Norway) Director: Carl 
Hogset 

Joan Inglada 

El dia 22/7/03, a l'església de 

santa Anna hi vam sentir els concerts 

d'aquestes corals. Ens ho vam passar 

molt bé. Sense entrar en details, 

només remarcar les qualitats de direc-

ció de cada un d'ells tot i tractar-se de 

tres cors ben diferents. El primer cor 

danès de noies joves que amb una 

direcció d'uns matisos concrets acon-

segui uns résultats molt dignes. 

Una altra cosa és el cor 
polonés amb cantaires de totes les 
edats, amb una notable experiencia i 
amb un director bon coneixedor de 

a q u a t r e v e u s 
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De tots els països... cantem el mateix! 

les caractéristiques dels components r 

en treu un résultat plenament satisfac-

tori i lloable. Uns bons solistes i una 

interpretaciô mort correcta fins i tôt 

d'uns espirituals. Al final el cor de joves 

noruec va ser tôt una expectaciô. 

Aquí repetiría molt del que 

vaig dir en un comentan a la pàgina 

web de Centrecoral, pel que fa al con

cert de Gospel Viu el dia 7/6/03 a 

Palafolls: la catarsi aristotèlica, el carpe 

diem horacià, l'exceHència escè-nica, 

la comunió entre el líder i el grup i eis 

espectadors, el significai de l'especta-

cle, la creativitat i el "bon rotilo", la Sen

sibilität. I em reafirmo en que tant se 

val que sigui gospel o el que siguí -en 

aquest cas es va tractar de peces que 

van des del Barroc fins a la música con-

temporània, des de Giovani Gabrieli 

fins a SverreBergh- el que és important 

és la comprensió del valor que té un 

concert. Es tracta de connecter, de 

transmetre i rebre tot allò que trans

cended els llenguatges rutinaris, 

donant valor a allò que pots rebre de 

l'altre i llavors l'esperit, l'energia, el 

sobrenatural, el geni apareix... 

xofers de bus, ni guàrdia urba

na, ni no sé quina altra policia 

no sabien on era, i jo no hi 

havia estât des de feia mort; un 

concert de l'Alan Stivel fa 30 

anys potser...) 

I... el cant comú per 

tothom amb Josep Prats i 

Johan van Bouwelen 

Taller I : Gospel Music 

and Espirituals. D i rec to r : 

Albert Me. Neil (USA) 

Començaren a cantar la 

darrera de la mitja dotzena d'"ûftimes 

interprétations" iniciant una cerimonial 

marxa d'àngels des de l'aitar fins al final 

de la nau centrai de l'església tot desa-

pareixent, cor i cant, per on havien sor

tì i ... es va fer el silenti, s'endevinava 

una emoció continguda i fìnalment l'es-

clat d'aplaudiments aconseguì l'ultima 

reaparició per acomiadar-se cor i 

espectadors, uns als aftres i aixf marxà-

rem tots, ni caminant ni volant, però sf 

amb l'aspecte d'havertocat el cel. 

El dia 25/7/03 vam anar al 

Palau Municipal d'Esports (per cert ni 

Cant comú 
Canto común 
Open singing 

El llibre del cant comú 

Taller 21 : Tango i Música 
argentina. Director: Néstor Andrenacci 
(RA) 

Taller 3: Show Choir Dwight 
Jordan (USA) 

N o tine temps 

d'escriure tot el que vol-

dria però he de dir que 

em va impressionar en el 

cant comú sentir tota la 

gent del public de molts 

páfsos d'Europa i de fora 

d'Europa interpretant con-

juntament peces de varia

da procedencia. 

Molt bé tots tres 

tallers; és remarcable el 

treball fet en tan pocs dies 

i això demostra que quan 

hi ha la voluntat de fer 

coses es fan i a part del 

gospel, espirituals, musica argentina, 

etc. que ens van fer gaudir d'una audi-

ció inestimable, vull ressartar l'impres-

sionant résultat del taller 3 sobre el 

que podria dir més o menys el mateix 

que sobre els noruecs o els de Gospel 

Viu. 

Enhorabona cantaires d'arreu 

del món i sobretot enhorabona a l'e-

quip organitzador d'Europa Cantai. 

C o n c e r t a l'Església del Pi el 

24 de ju l io l 

Benet Camps. 

Vagi per endavant la meva con

sideration i agraïment a tothom qui ha tre-

ballat des de tants mesos per tal de con

seguir un éxitos Europa Cantat. 

I ara centrem-nos a comentar 

els bons moments de música que ens ha 

ofert aquest Europa Cantat. 

El concert al Pi el dia 24 va pro

porcionar uns moments de molta músi

ca, d'un nivell altíssim d'interpretació, diri-

gits perl'holandès Leenders. 

També em va agradar el treball 

fet de les vespres de Monteverdi per 

Simon Carrington amb els cors joves de 

Suïssa, Holanda i Noruega. Si bé en una 

obra tan llarga hi ha evidentment 

moments en qué cau el ritme, hi va 

haver moments que ettransportaven! 2 

tenors magnifies i la ¡Musió típica dels 

cors Joves, van arrodonir un bon con

cert. Ah, i la sauna inclosa en el preu de 

I'entrada! 

Concert a Santa Maria del Pi 

aquatreveus 
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Un amie del Guinardó de Barcelona 

Permeteu-me que us faci notî-

cia del concert del taller d'Europa 

Cantat dels Vespro della Beata Virgine 

de Monteverdl, a Sta. Maria del Pi, 

dijous 24 de juliol. 

El cor, format per 3 cors 

de joves (de Suïssa, Holanda i 

N o r u e g a ) , l 'O rques t ra Barroca 

Catalana, diversos solistes (alguns d'ells 

molt bons) i un espectacular director 

americà, Simon Carrington han fet pos

sible una cosa molt difícil: presentar la 

peça al nivell de qualitat que s'espera 

d'una gravado, pero amb l'emoció del 

directe. 

Die emoció per que és nor

mal amb peces d'aquest tipus la distri-

bució de veus i instruments en dife-

rents posicions de l'església, cosa que 

provoca efectes molt impressionants. 

A mes hi ha molts contrastas rîtmics i 

de melodies, amb fragments de solis

tes, simfonies, petits cors i gran cor, a 

vegades amb 10 veus diferents alhora. 

Tot plegat, una hora i mitja de 

mûsica en majuscules. 

De del meu raconet del 

Guinardô, enhorabona a l'organitzaciô 

d'E.C. 

EL CANT CORAL VIST 

PELS MUSICS CATALANS 

(Opinions aparegudes al nùmero 5 de 

Barcelona Notes, diari del Festival 

Europa Cantat) 

Els cantaires d'arreu segura-
ment coincidiriem força en comentar 
els beneficis del cant coral, perqué hem 
expérimentât el goig intim i personal 
que reporta la seva practica. Ara bé: 
qué en pensen, qué opinen sobre el 
cant coral aquells que el coneixen des 
de perspectives diferents, com a com
positors, directors, instrumentistes,...? 

Aquí teniu el que ens han dit 
sobre el tema diverses personalitats 
musicals del nostre país. 

Quins creus que son els valors mes 
rellevants del cant i de la música 
coral ? 

La veu humana és l'instrument 
musical mes natural que existeix; en 
tots els afores hi intervé en mes o menys 
mesura algún tipus de mitjà tècnic, en 
canvi la veu és l'instrument huma per 
excel-lència, el mes directe i per això 
mateix és aquell amb el quai ens és mes 
fácil ser expresses. El cant coral, la músi
ca vocal feta en conjunt, té una 
importancia enorme des del punt de 
vista didactic i és basic en la formado 
d'un music. 

El cant coral també és mort 
recomanable des del punt de vista 
sociologie ja que fomenta valors tan 
importants com la Solidarität i la bona 
entesa entre les persones, encara que 
vinguin d'ambients i de cultures dife
rents. Va dir César Geoffray: "Quan les 
veus s'uneixen, eis cors bateguen 
junts". 

Manuel O l t ra 

Com a instrumentista i director 
dorquestra, qué en penses del 

cant i del món coral? 

Malament quan un instru

mentista no és capaç de cantar! A les 

meves classes, per exemple, en lloc de 

xerrar i xerrar per explicar com s'ha 

d'interpretar un passatge de vegades 

faig l'exemple cantant, o bé die a l'a-

lumne: "Canta-ho!", i llavors apareix el 

fraseig, el ritme, l'expressió, i ja només 

cal traspassar-ho a l'instrument. 

A lo que mes m'admira és l'en-

tusiasme que té la gent que canta a les 

coráis. Em refereixo sobretot a les 

coráis amateurs és un sentiment que 

m'arriba i que sempre em sobta. Veig 

que ho viviu íntimament com una cosa 

véritablement molt especial. 

Cada vegada que he dirigit 

cors ho he notât. 

Salvador Brotons 

(de La Circular del SCIC) 

Quin valor té i qué ha représentât 
per a tu el cant coral dintre la 
música en general? 

Jo vine del món coral i aixó 

marca molt perqué la meva formado 

és polifónica, i aquest sentit horitzontal 

de cantar, de frasejar cada veu, m'ha 

marcat énormément. Tant, que em 

dona una visió totalment diferent de la 

verticalitat de la música. 

Jo penso que és fonamental 

per a un music la formado coral, el 

poder cantar. Potser tindríem sorpre-

ses, fins i tot amb músics professional, 

si els féssim cantar una melodia o els 

féssim dir com la cantarien ... La for

mado coral hauria de ser obligada al 

llarg de tota la carrera. A part el plaer 

que comporta, és un aspecte fona

mental. 

La primera vegada que vaig 

treballar amb TOrfeón Donostiarra, el 

seu director em va presentar tot dient 

"és un dels nostres" i cree que tenia 

raó. He treballat molt amb cors però 

sempre d'una manera temporal. Quan 

el cor Belles Arts de Sabadell, o la 

Coral Carmina em van necessitar com 

a director jo ja dirigía orquestra i ho 

vaig acceptar però demanant-los que 

anessin buscant un altre director mes 

permanent. 

Ara que no tinc coráis a la 

meva vida professional, les enyoro. 

Penso que fóra feliç tenint un cor per 

f e r G u i l l a u m e de M a u c h a n t , 

Renaixement... 

Josep Pons 
(de La Circular del SCIC) 

ae jua t reveus 
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Ens pots parlar de la mûsi-
ca coral a Europa i de com has vis-
cut el cant coral durant la teva for-
maciô ? 

La mûsica coral, en el nostre 

mon occidental, forma part d'una tradi-

ciô cultural que s'ha desenvolupat en 

diverses branques, perô principalment 

en dues, que tenen connotacions 

socials drferents: la vinculada a la practi-

ca religiosa i la popular. Aquesta segona 

ha générât mes recentment una nova 

tradiciô, molt estesa a Catalunya, que 

fa del cant coral un element important 

en la vida quotidiana, una activrtat 

social i politica que no persegueix un 

résultat artistic, encara que de vegades 

també I'obtingui. 

Com a music i com a direc

tor, jo m'he format dintre del mon 

coral, sempre ha estât part de la meva 

vida familiar. Em refereixo a aquest 

cant coral amb connotacions socials 

que té com a filosofia bàsica aconseguir 

un enriquiment huma tot fent un tre-

ball musical coHectiu tan ben fet com 

sigui possible. Progressivament, el fet 

que m'hagi dedicat de forma professio

nal a la direcciô m'ha vinculat al cant 

coral dintre del mon simfonic, en el 

quai la finalitat és assolir un objectiu 

artistic. Aquestes dues vessants del 

cant coral, perô, no les considéra con

tradictories sine complementàries. 

Edmon Colomer 

Quina importancia té el cant coral 
per a la formaciô musical dels 
nens i els joves? 

Com passa en qualsevol altra 

disciplina, en un cor hi aprèn molt mes 

un nen que no pas un adult, per aixô 

és tan important fer mûsica coral des 

de petits. Els nens son mort sensibles a 

la persona que tenen davant, molt 

receptius, i l'experiència d'haver passât 

per un cor infantil és impagable, ni que 

només sigui per la contribuera que 

représenta al desenvolupament de l'oï-

da i pel descobriment del gust de fer 

mûsica. Els nens i els joves haurien de 

conèixer les obres dels grans musics 

de tots els temps i cantar gairebé qual

sevol tipus de mûsica, els agradarà si el 

director la sap presentar de la manera 

adequada. Jo de petit cantava força, de 

gran només ho he fet ocasionalment; 

però he disfrutat mort dirigint opères i 

obres simfônicocorals. 

Pel que fa a composar, les 

dues cantates infantils Tirant lo Blanc i 

Concert desconcertant que vaig fer per 

al SCIC son allô que mes m'ha fet dis-

frutar i les estrenes a les trobades gêne

rais van ser una experièneia que mai 

oblidaré. Quan les escrivia volia que 

els nens s'ho passessin bé, perquè 

aixô, si bé és important a totes les 

edats, és fonamental en el cas dels 

nens i els joves. També he harmonitzat 

moites cançons tradicionals i crée que 

son cançons que han de cantar tant els 

nens com els adurts. 

Antoni Ros-Marbà 
(de La Circular del SCIC) 

Des de la teva experièn
eia, com veus la situado actual del 
cant coral a Catalunya? 

Mes d'una vegada m'han fet 

aquesta pregunta i des de fa temps la 

meva resposta sempre és optimista. 

Perquè en relació a anys enrere, es 

pot constatar que la millora del nivell 

general de qualitat és considerable. Hi 

ha hagut una formaciô mort seriosa de 

directors i actualment els directors 

joves estan fent una feina molt bona, 

amb repertoris intéressants, bones 

interpretacions i un treball tècnic i cons

cient de la veu. 

Aquest progrés es nota també 

quan es reuneixen cantaires de dife-

rents cors, com va ser el cas del cor de 

la FCEC que es va formar recentment 

per a interpretar la M issa en Do Major 

de Beethoven. 

No hi ha dubte que el cant 

coral és viu al nostre país. I per tant, 

confio en el futur mentre perseverem 

en el treball, sigui quin sigui el nostre 

nivell, i que ho fem sempre amb la 

intendo de millorar, perquè encara 

tenim molts dels de països en els quais 

en hem d'emmirallar. 

Manuel Cabero 

Com a president de la 
FCEC, creus que el cant coral a 
Catalunya té algún tret diferen
cial? 

A part els seus avantatges 

socials i culturáis, el cant coral a 

Catalunya, des de finals del segle XIX i 

gracies al mestre Lluis Millet i el seu 

Orfeó Català, és un fenômen social 

darrera el quai hi ha un sentit historic 

de servei a la cultura nacional. Forma 

part d'un voluntarisme mort arrelat 

entés com una forma d'activisme cultu

ral, sobretot durant els temps de les 

dictadures en que la cultura catalana va 

ser atacada. Aquest aspecte de revindi-

cació nacional és, jo cree, un factor dife

rencial en relació al cant coral en molts 

altres països. 

Ara que l'autonomia ha estât 

restablerta, hi ha la temptació d'oblidar 

aquest aspecte ideologic i limitar-se a 

I'aspecte musical. Perô aquestes dues 

coses no son incompatibles. Un cantai-

re de cor amateur disfruta aconseguint 

col.lectivament unes fîtes musicals 

determinades, pero també pot sentir

se gratificat per uns sentiments de ser

vei a la cultura, d'altruisme, fins i tot 

patriótics. Es una barreja de sentiments 

i emocions que compensen la feina de 

preparar una actuado. Fins i tot els 

cors que prefereixen deixar de banda 

questions idéologiques, conscient o 

inconscientment fan un servei al seu 

país i contribueixen a la cultura catalana 

de la qual tots formem part. 

Jordi Subirá 

aquatreveus 
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Presentem un resum d'aliò que es va 

tractor a l'Assemblea ordinària i 

Extraordinària al mes de marc, on hi 

apareixen les activitats realitzades per 

la Federado. 

ASSEMBLEES 2003 

A S S E M B L E A G E N E R A L 

O R D I N À R I A 

El passât mes de marc es va 

celebrar al Seminari Salessià Martí 

Codolar l'Assemblea general ordinària 

corresponent a l'any 2003. En desta-

quem a continuado els aspectes més 

importants. 

El Président, Jordi Subirà, va 

explicar que aquest any era atipie per 

la realització de l'Europa Cantai durant 

el mes de juliol, i per la modificado 

deis Estatuís de la FCEC. 

Va recordar que al mes d'oc-

tubre hi hauria l'Assemblea d'eleccions 

al Conseil Directiu, i tot seguit va expli

car els projectes que la Federació tenia 

en manca: 

Europa Cantat 2003 a 
Barcelona.-

- Va recordar que, tal com ja s'ha-

via anunciat, hi hauria la convo

catoria de cantaires de la FCEC 

d'arreu de Catalunya per a par

ticipar en el concert d'obertura. 

Que es podien apuntar cors 

per fer concerts a les tardes, i 

així donar una mostra de la cul

tura musical ¡ coral catalana. I 

també va demanar voluntaris 

per a tota classe d'activitats. 

- Josep Prats, membre de l'Equip 

Musical d'Europa Cantat, va 

explicar que la cultura catalana 

hi seria representada tant pels 

directors catalans que serien 

responsables de diversos 

tallers, com per les obres cata

lanes que s'hi treballarien i 

interpretarien. 

Activitats de l'Equip Técnic -

- Es segueix treballant per tal d'e-

ditar el CD deis premis del 

Concurs de Composició 

- Les partitures que la FCEC edi

tará durant aquest any serán 

sobre el tema de la Nova 

Caneó Catalana. 

- S'está treballant per fer una jor

nada de Cant Gregoriá, possi-

blement a Montserrat. 

- També es continuaran realitzant 

tots els Cursos de Direcció 

habituáis 

Activitats de l'Equip Territorial.-
- Totes les demarcacions faran 

totes les activitats normáis com 

fan sempre. 

- El Cap de l'Equip Territorial, 

Enric Genescá va presentar la 

c o n v o c a t o r i a d e l c i c l e 

Catalunya Coral, remarcant 

que calía augmentar el nivell de 

qualitat, per tal que fos un cicle 

de bon nivell. 

A S S E M B L E A G E N E R A L 

E X T R A O R D I N A R I A 

Una vegada fìnalitzada l'as

semblea ordinària va comen ta r 

I1 Extraordinària. 

El Secretan General Joan 

Jordana va explicar que el motiu de la 

proposta de modificado deis estatuts 

de la Federació Catalana d'Entitats 

Corals era daptar-los a la legalitat 

vigent, ja que els vigents fins aleshores 

tenien una antiguitat de 17 anys. Calia 

donar-los un aire mes modern i que 

evitessin enfrontaments, com passava 

per exemple amb les candidatures tan-

cades, i al mateix temps donar-los agi Ii-

tat, per exemple amb renovacions del 

conseil per meitats. 

Després d'un intéressant 

débat, van quedar aprovats els nous 

estatuts. 

C U R S S U P E R I O R D E 

D I R E C C I Ó C O R A L 

FRIEDER B E R N I U S 

A primers de setembre d'en-

guany i per iniciativa de la FCEC, la 

Fundado La Caixa ha organitzat un 

curs de Direcció Coral amb el 

Professor Frieder Bernius director del 

famós Stuttgart Kammerchor i amb la 

col-laborado del Cor Lieder Camera 

de Sabadell (Josep Vila, director) com a 

cor pilot. 

En el curs hi van participar 7 

alumnes actius i 70 com a oients, la 

qual cosa fa pensar en l'interés que ha 

suscitat aquesta proposta. 

El curs es va cloure el 10 de 

setembre amb un concert dirígit pels 

alumnes i unes ¡nteressants explica-

cions del professor Bernius. 

Des d'aquestes ratlles volem 

agraír a tothom -i especialment a la 

Fundació La Caixa- el seu interés. 

Josep Prats 
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CURSOS DE DIRECCIO CORAL 2003/2004 

La F e d e r a c i ó Ca ta l ana 

d'Entitats Coráis, amb una consolidada 

experiencia en l'organització de cursos 

de Direcció Coral, i en la seva 

inquietud per millorar i dotar ais 

Directors de les Entitats, de les 

técniques i coneixements necessaris 

per desenvolupar la seva important 

tasca, convoca una nova edició deis 

Cursos que es portaran a terme a tot 

el territori Cátala. 

Aquests cursos s'adrecen a 

totes les persones majors de 16 anys 

que volen iniciar-se o teñen una míni

ma experiencia en la direcció coral. Es 

requereix un nivell musical que per-

meti la lectura fluida de les partitures 

del curs, les quals caldrá portar prepa-

rades per dirigir-les i cantar-les. 

Cada un d'aquests cursos té 

les seves característiques própies, d'a-

cord amb les frtes i idiosincrasia de 

cada un d'ells 

Continguts: 

Els continguts son generals, i 

cada curs treballa els que s'ajusten als 

seus objectius: 

Tècnica de direcció, Pedago

gia de l'assaig, Tècnica vocal aplicada al 

cor, Sensibilització auditiva, Control d'a-

fìnació, Anàlisi de partitures, Recerca 

de repertori, Sensibilització ritmica, 

Educació corporal, Cant Comù amb 

directors convidats i artres activitats. 

Professo rs: 

Un equip de professore arta-

ment qualificat i amb gran experiència 

professional, dedicació i il-lusió, porten 

a terme un any rera l'altre el desenvo-

lupament de tota la temàtica dels dife-

rents cursos. 

Certificats: 

Al final de cada un dels cur

sos, es lliurarà als alumnes un certificat 

d'assistència en el que hi constarà el 

nivell assolit i el nombre d'hores realit-

zat. Aquest certificat tindrà efectes de 

reconeixement oficial d'activitats de for-

maciô permanent adreçada al profes

sorat, segons la normat iva del 

Departament d'Ensenyament. Els alum

nes que pels motius que sigui, no hagin 

comptabilitzat un minim del 80% del 

total d'hores del curs perdran el dret a 

obtenir el certificat. 
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Dates del curs: 

8 i 9 de novembre de 2003 

171 18 de gener de 2004 

28 i 29 de febrer de 2004 

24 i 25 d'abril de 2004 

Lloc: 

S E M I N A R I S A L E S I À M A R T Í 

C O D O L A R 

Avda Cardenal Vidal i Barraquen I 

08035 Barcelona 

Aquests curs va dirigit a totes 

les persones majors de 16 anys que 

volen iniciar-se o teñen una mínima 

experiencia en la direcció coral i volen 

ampliar i/o millorar els seus coneixe

ments. Directors de cors, sots direc

tors, professore de música, mestres 

especialistes de música de primària i 

professors de secundaria., estudiants 

de magisteri musical o cantaires en 

general. Es requereix un nivell musical 

que permeti la lectura fluida de les par

titures del curs, les quals caldrá portar 

preparades per dirigir-les i cantar-les. 

Professors: 

Elisenda Carrasco, Emilio de 

la Linde, Eva Martinez, Montserrat 

Meneses, Xavier Pastrana, Xavier Puig, 

Montserrat Roset, Xavier Sans, Monica 

Extremiana i Especialista en Cor 

Infantil. 

Especialitat: 
El curs s'estructura desglos-

sant els dos primers caps de setmana 

amb el treball conjunt de tots els alum

nes i per els nivells corresponents, i els 

dos darrers, séparant els grups amb les 

especialitats de cor infantil o cor adult i 

es treballaran els continguts del curs 

aplicats a l'opciô escollida. 

Continguts: 

Tècnica de direcciô, Pedago-

gia de l'assaig, Tècnica vocal aplicada al 

cor, Sensibilitzaciô auditiva i control d'a-

finaciô, Anàlisi de partitures, Recerca 

de repertori, Sensibilitzaciô ritmica, 

Educaciô corporal, Cant comû amb 

Directors convidats i artres activitats. 

Nivells: 

Iniciaciô, Nivell Mitjà i Nivell 

Avançât 

Hi ha la possibilité d'assistir 

com a oient en els dos ûrtims caps de 

setmana d'especialrtzaciô. 

Inscripcions: 

Les places son limitades. La inscripciô 

es pot fer fins al 15 d'octubre 

Informaciô: Secretaria de la FCEC 

a q u a t r e v e u s 
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El Curs de Direcciô Coral de 

Girona (2003) ha estât programat per 

a poder satisfer els requeriments i 

necessltats dels responsables musicals 

d'un ampli ventall de corals de les 

Comarques de Girona. S'oferiran 

recursos a directors i sots-directors, a 

directors émergents, a caps de corda i 

cantaires interessats. S'ha pensât en les 

formacions corals dels très segments 

d'edat: cors d'adults, de joves o 

d'infants. S'ofereix a estudiants i 

professors de mûsica, a mestres 

especialistes de mûsica de primària i a 

professors de secundària que vulguin 

iniciar-se o millorar la seva tècnica de 

direcciô. En definitiva, el curs esta 

pensât per a donar formaciô continua 

a totes aquestes persones i per aixô els 

continguts que s'imparteixen son 

polivalents i amb l'interès d'anar 

consolidant aquest curs, mica en mica 

d'ara en endavant. 

Contingut: 

La tècnica del gest de direc

ciô. Pedagogia de l'assaig. Anàlisi de par-

titures. Tècnica vocal aplicada al cor. 

Práctica individual de direcciô. Recerca 

de repertori. Educado de la veu. 

Professors: 

Rita Ferrer, Josep Prats, Enric 

Navas i Sergi Valls. 

Nivells: 

Segons el nombre definitiu 

d'inscrits i la seva experiencia prèvia, es 

treballarà a mes d'un nivell. Es preveu 

que el curs sigui útil tan per a persones 

que desitgen fer manteniment en direc

ciô -formado continuada- com aquelles 

que s'inicien en la direcciô, com ara aju-

dants o directors d'una entitat nova. 

Calendari i Horar i : 

Dies 6 i 27 de setembre, 

4 d'octubre, 8 i 22 de novembre de 

2003 

De 9:30 H. a 14:00 H. i 

de 15:30 H. a 18.00 H 

Lloc: 

Seminari de Girona 

Pujada Sant Domenec, 12 

G I R O N A 

Inserí pcions: 

Demaneu informado a: 

AGRUPACIÓ CORAL DE LES C O 

MARQUES DE G I R O N A 

FCEC 

Demarcació comarques de Girona 

Pujada Sant Doménec, 12 

17004- G I R O N A 

equiptecnic-girona@fcec.info 

agrupaciocoral@ddgi.es 

Amb la col-laboració de la Diputado 

de Girona 
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D e m a r c a c i ó d e Terres d e Lleida 

Aquests curs va dirigit a totes 

les persones majors de 16 anys que 

volen iniciar-se o teñen una mínima 

experiencia en la direcció coral i volen 

amp l i a r i /o m i l l o r a r els seus 

coneixements. Directors de cors, sots 

directors, professors de música, 

mestres especialistes de música de 

primaria i professors de secundaria, 

estudiants de magisteri musical o 

cantaires en general. Es requereix un 

nivell musical que permeti la lectura 

fluida de les partitures del curs, les 

quals caldra portar preparades per 

dihgir-les i cantar-les. 

Dates: 
25 d'octubre de 2003 

15 de novembre de 2003 

29 de novembre de 2003 

13 de desembre de 2003 

10 de gener de 2004 

17 de gener de 2004 

31 de gener de 2004 

Horar i : 

9,30ha I4:00h i 

de I5,30ha I8:00h 

Continguts: 

Tècnica del gest de direcció, 

pedagogia de l'assaig, anàlisi de partitu

res, técnica vocal aplicada al cor, practi

ques individuáis de direcció, recerca de 

repertori i educado de la veu. 

Professors: 
Elisenda Carrasco, Enric 

Navas, Xavier Puig, Sergi Valls i Jové. 

Nivells: 

Iniciació i Nivell Mitjà 

Lloc: 
Ateneu Popular de Ponent 

Pau Claris, 10 

25008 LLEIDA 

Informació i inscripcions: 

Secretaría de la FCEC 

Amb la col-laboració de l'ATENEU 

POPULAR DE PONENT 

aquatreveus 
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Joventuts Unides d e La Sénia 

Aquest curs va dirigit a totes 

les persones que volen iniciar-se o 

teñen una mínima experiencia en la 

d i recc ió cora l , caps de corda, 

professors i especialistas de música, 

animadors de cant litúrgic, etc.. Es 

requereix un nivell musical que 

permeti la lectura fluida de les 

partitures del curs, que caldrá portar 

preparades per dirigir-íes i cantar-les. 

Dates: 

D'octubre a febrer (dues sessions 

cada mes a concretar) 

Cor Pilots: 

Coral Polifónica Joventuts Unides 

Coral Infantil Joventuts Unides 

Horar i : 

Normal de 16:00h a 20:30h 

Amb sessió de Cor Pilot. 

de I6:00ha23:00h 

Dates: 

8, 9 i I 0 d e j u l i o l d e 2004 

de I 0 : 0 0 h a I4:00h i 

de 15:30h a 20:00h 

11 de juliol de 2004 

de I0:00h a I4:00h 

Aquest curs va dirigit a totes 

les persones que volen iniciar-se o 

teñen una mínima experiencia en la 

direcció coral, caps de corda, profes

sors i especialistas de música, etc.. Es 

requereix un nivell musical que per

meti la lectura fluida de les partitures 

del curs, que caldrá portar preparades 

per dirigir-les i cantar-les. 

Continguts: 

Técnica de direcció, Pedago

gía de l'assaig, Técnica vocal aplicada al 

cor, análisi de partitures, percepció 

auditiva, especificitats del cor infantil, 

repertori i cant comú. 

Contingut: 

T é c n i q u e s de d i r e c c i ó , 

Pedagogía de l'assaig, Técnica vocal apli

cada al cor, Sensibilització auditiva i con

trol de l'afinació, Análisi de partitures, 

Recerca de repertori, Práctica amb cor 

pilot i afores activitats. 

Professors: 

Marta Badia, Andreu Martínez, 

Raül Martínez, Xavier Pastrana, Josep 

Prats. 

Nivells: 

Iniciado i Nivell Mitjá 

Distribució: 

Elcursesdistribueixen 10 ses

sions: 

6 sessions normal 4 sessions 

amb Cor Pilot Andreu Martínez i Raül 

Martínez a totes les sessions; n'hí haurá 

dues, dedicades al treball amb corals 

Professors: 

Xavier Pastrana, Josep Prats, 

Montserrat Roset, Xavier Sans i Cor 

infantil 

Nivells: 

Iniciado i Nivell Mitjá 

Oients: 

També h¡ ha la possibilitat d'as-

sistir al curs com a oient, participant en 

totes les activitats excepte les practi

ques de direcció. 

Lloc: 

Antiga Audiencia 

Plaça del Pallol - Tarragona 

Informació i inscripcions: 

Secretaria de la FCEC 

ORGANITZA: Associació Cor Ciutat 

de Tarragona 

infantils, a carrée de Marta Badia, amb 

una sessiô amb Cor Pilot de nens. Josep 

Prats i Xavier Pastrana fan dues sessions 

cadascû, una d'elles amb Cor Pilot. 

L'ûrtim dia del curs, es fa sessiô amb Cor 

Pilot i concert de cloenda on dirigeixen 

els alumnes. 

Informacié i inscripcions: 

Joventuts Unides 

cl Major, 3 - Tel. 977 57 53 07 

43560 La Sénia (Montsià) 

I Curs de Direcció Cora l a Tar ragona. Juliol 2 0 0 4 
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CATALUNYA CORAL 2003 

C O N C E R T S 

MARESME 25 d'octubre 

Organitza: Coral Englantina de Vilassar de Mar 

Coral Si-Fa-Sol de Santa Margarida de Montbui 

Coral Estel de Granella 

TERRES DE L'EBRE 8 de novembre 

Organitza: Coral Aquae d'Amposta 

Madrigalistes de Catalunya de Barcelona 

Coral Ressò de Sant Boi de Llobregat 

C A M P DE T A R R A G O N A 8 de novembre 

Organitza: Asso. Coral l'Harmonia Reusenca de Reus 

Grup Vocal Eumèlia de Sant Vicenc de Castellet 

Quòdlibet Grup Coral de Molins de Rei 

Organitza: Orfeo Nova Tàrrega 

Còral Joventut Terrassenca 

Coral Juventuts Unides de La Sénia 

B A I X LLOBREGAT 15 de novembre 

Organitza: Coral Sellarès de Gavà 

Coral Mareny de Vilassar de Daft 

Coral Floc de Alforja 

C O M A R Q U E S DE G I R O N A 15 de novembre 

Organitza: Orfeo Empordà dAvinyonet de Puigventós 

Coral Sant Miquel de Mont-Roig 

Coral Sant Esteve de Balsareny 

BAGES-BERGUEDA 22 de novembre 

Organitza: Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou (Granella) 

Coral Carlit de Barcelona 

Capella de Mùsica de Sant Llorenc de Lleida 

BARCELONÉS 23 de novembre 

Organitza: Coral Sant Medir de Barcelona 

Cor de cambra Joliu de Lleida 

Coral Espluguina de l'Espluga de Francolf 

OSONA-R IPOLLÈS-CERDANYA 23 de novembre 

Organitza: Orfeo Vigatà de Vie 

Coral Santa Rosalia de Torredembarra 

Coral Renaixenga de Sant Boi de Llobregat 

PENEDES-ANOIA-GARRAF- B A I X A SEGARRA 23 de novembre 

Organitza: Coral La Ginesta de La Granada del Penedès 

Coral Adinoi de l'Hospitalet del Llobregat 

Coral Escriny de Santpedor 

VALLES 29 de novembre 

Organitza: Orfeo de Sabadell 

Orfeo Nova Solsona 

Coral Nit de Juny de Palafruhell 

ac /ua t reveus 



ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FCEC 
18 d'octubre 2003, a les 4 de la tarda 

Seminari Salesià Mar t i Codolar 

El 18 d'octubre se celebra l'Assemblea general ordinària per elegir el nou Consell Directiu de la FCEC. 

* A l'assemblea es reparteix l'Antologia Coral Catalana editada pel Moviment Coral Català amb motiu de 
l'Europa Cantat de Barcelona. 

JORNADES INTERNACIONAL^ DE CANT CORAL A BARCELONA 
ANY 2004 

S'han comencat a organitzar ja les Jornades Internacionals de l'any 2004. 
Tots aquells que hi vulgueu participar i/o vulgueu organitzar a la vostra localitat concerts de les coráis estrangeres 

que hi participaran, sapigueu que les dates son les següents : 

del 5 a l ' l l dejul iol del 2004 

Oportunament en rebreu la convocatoria. 

SISENA FIRA D'ESPECTACLES DARREL TRADICIONAL 

Com en anys anteriore, la FCEC tindrà un stand a la 6 a Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional que es farà del 3 I 
d'octubre al 2 de novembre a Manresa. 

Les entitats que vulgueu aprofitar aquesta oportunitat per anar-hi a vendre coses vostres (enregistraments, etc.), 
poseu-vos en contacte amb el Cap de la vostra Demarcació. 

W E B DE LA FCEC: www.fcec.info 

Recordeu que és bo consultar de tant en tant la página web de la Fcec per conéixer les activrtats, cursos de for
mado, edicions, (listes d'entitats, etc., etc. 

La podeu aprofitar també per a anunciar els vostres concerts i gravacions. 

recordeu de comunicar a la secretaria (fcec@fcec.info) una adreca electrónica de la vostra entitat per a facilitar 
la rebuda i la freqüéncia de les comunicacions. 

aquatreveus 
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DEMARCACIO BAGES-BERGUEDA 

Roda Cora l 

La Roda Coral 2003, organit-

zada per la demarcació Bages-

Berguedà, es va titular "Francese Vila 

en Concert" perquè estava dedlcada al 

compositor Francese Vila i Ginferrer, 

de Castellbell i el Vilar. Les corals del 

Bages-Berguedà de la FCEC van voler 

retre un reconeixement public a 

aquest compositor de gran nombre de 

cançons originals, harmonitzacions i 

adaptacions corals. 

Es van fe r c o n c e r t s a 

Granella, Manresa, Casserres, Sant 

Vicenç de Castellet, Sûria i es va acabar 

amb un gran concert-aplec a Manresa, 

i en tots els concerts els cors partici

pants van interpretar obres d'aquest 

compositor. 

Entrevista a Francese V i la 

Es posa el llacet i la jaqueta 

per fer-se la foto, s'asseu al piano i es 

posa a tocar. 

Francese Vila (Castellbell i el 

Vilar, 1922) no pot amagar la ¡Musió 

que li fa rebre l'homenatge que li ha 

préparât per a aquest diumenge, a 

Manresa, la demarcac ió Bages-

Berguedà de la Federado Catalana 

d'Entitats Coráis (FCEC). És gran, 

però la música el mante jove. Al 

Conservatori Superior de Música de 

Barcelona hi va fer solfeig i piano, i, 

posteriorment, va ampliar els seus 

estudis amb Ester Oliveres (harmonía 

i composició) i fent direcció coral i 

pedagogia musical. Ha compost mes 

de 300 obres de música coral instru

mental i per a infants; ha dirigit diver

ses coráis, entre les quals la Capella 

de Música Burés durant 35 anys; va 

fundar el Festival Internacional de 

Cant Coral Catalunya Centre; i ha 

estât director de l'Escola Municipal de 

Música de Sant Vicenç. Tota una vida 

dedicada a la música. En l'acte de diu

menge, les divuit coráis de la delega

do Bages-Berguedà de la FCEC inter

pretaran peces origináis de Vila I d'al-

tres que o bé ha adaptât o bé ha 

arranjat. La majoria de les sèves can

çons porten la Metra signada per Joan 

Farras, capellà de Castellbell des de fa 

44 anys, amb qui han format un fructí-

fer tándem. 

-Com valora l'homenatge que 

li faran aquest diumenge? 

-Qualsevol compos i to r 
agraeix que li facin un homenat-
ge d'aquest tipus i que toquin les 
sèves cançons. 

-Compon encara? 

-Úl t imament estic fent la 
música per a tres peces de 
Miquel Desclot: «La canco de la 
pagesa de Riner», «La canco del 
drac de Sant Llorenc» i «La 
canco del faroner». En dic «Tres 
cançons jocoses». També estic 
fent l'arranjament de «El pare», 
de Joan Manuel Serrât . 

-Per qué cant coral? 

-El meu instrument favo-
rit és la coral. En faig perqué les 
coráis necessiten renovar la seva 
música. Son moites les que aga-
fen cançons meves. D aquí i de 
to t Catalunya. 

-Com veu la situado actual? 

-Fa temps que no hi estic 
ficat pero de coráis n'hi ha mol-
tíssimes. Se'n creen com bolets 
al bosc, to t i que de coráis amb 
una gran qualitat costa de t ro -
bar-ne. 

-Com definiría una bona 

coral? 

-Si parlem de coráis ama
teurs, son les que teñen uns can-
taires que treballen amb molta 
voluntat, entesa i confiança en el 
seu director. Si no es donen 
aqüestes condicions, no es pot 
fer gran cosa. Jo n'havia dirigit 
unes quantes i sempre els 
escrivia la música a la 
mida de les seves possibili-
tats. 

-Per tant, si haguéssim 

de definir un bon director 

d'una coral seria aquell que sap 

treure'n el màxim partit, tot i 

ser conscient de les limitacions 

que té? 

-Les coráis van can-
viant de persones: n'hi ha 
que es posen a festejar o 

que es fan grans i en maneen. 
Pot ser que els tenors arribin a la 
nota sol i que al cap d'un temps 
només arribin a la mi . El director 
ho ha de tenir en compte. 

-Una coral ideal? 

-Tothom fa el que pot. 
N'hi ha que canten per divertir
se i d'altres que teñen mes anhel 
de superació. 

-A banda de compondré, 

també fa arranjaments. Per exemple, al 

concert de diumenge una coral oferirà 

la canco Boig per tu, de Sau, amb 

arranjaments seus. De tot se'n pot fer 

cant coral? 

-Si em ve un director 
amb una part i tura per fer un 
arranjament coral i veig que és 
possible, Chi faig. Em demanen 
peces de totes les époques. Si no 
els agraden, les refusen. N'hi ha 
d'altres que he fet i penso que és 
llàstima. Aquesta modernització 
ve de l'època de la Nova Caneó. 
Joan Farras i jo vam pensar: si els 
c a n t a u t o r s es m o d e r n i t z e n , 
també ho podem fer nosaltres en 
el cant coral. D'aquesta época 
son « T h e mirat», «Si un dia sóc 
terra» i «Blue Moon». 

-El futur del cant coral? 

-El veig bé, to t i que hem 
passât crisis. Guardo una carta 
del meu pare deis anys vint en la 
qual ja es queixava i deia que da -
quella manera no es podia anar. 
Ell dirigia l'orfeó La Formiga, que 
després de la guerra es va haver 
de canviar el nom pel de Capella 
de Música Burés. A r a també ens 
queixem, però hi ha un bon movi-
ment coral. 

a q o a t r e v e u s 
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-L'altre camp en el quai s'ha 

especialltzat és en el de la composicló 

de mùsica per a infants? 

-Amb el sistema Orff he 
fet diverses compositions. Hi ha 
una coral italiana que fa dos anys 
va guanyar un pr imer premi 
nacional de musica per a petits 
instruments amb el «Canon del 
rellotge». 

-Algun altre gènere? 

-Havia escrit sardanes, en 
tinc 12 o 14, però no vaig veure 
que m'obrissin camins. Son poc 
rendibles, com tota la musica que 
faig. Havia dirigit tant cant coral 
que en qualsevol canço veig pos-
sibilitats de fer a r ran jaments 
corals. Quan penso en el cant 
sempre és en el coral. 

-Es l'autor del llibre Mùsica per 

a infants. Instrumental Orff. 

-Quan jo era infant, el 
mestre de la barriada va portar 
el sistema Llongueres. El sistema 
Orff el vaig descobrir a través de 
la meva filla, que actualment 
ensenya pedagogia musical infan-

til a la Universität Autònoma de 
M a d r i d . Q u a n e s t u d i a v a a 
Barcelona va fer classes amb el 
professor Keller, de l'institut Orff 
de Salzburg. Va guanyar una 
beca i va anar a estudiar a 
Salzburg. Va tornar amb una pila 
de cançons alemanyes i jo vaig 
veure de seguida la nécessitât d'a-
daptar-lo per fer peces nostres. 
Aquest sistema és el que es fa ser
vir a la Universität Rovira i Virgili . 

L'homenatge a Francese Vila 

es va fer el diumenge 15 de juny, a les 

6 de la tarda, a l'església del Carme de 

Manresa. Hi van participar les divuit 

corals de la delegació Bages-Berguedà 

de la Federació Catalana d'Entitats 

Corals, cadascuna de les quais oferî una 

peça composta, arranjada o adaptada 

per Vila. AI cant comü oferiren «Tots hi 

serem» i «Senyor Sant Jordi». 

GEMMA CAMPS 

Castellbell i el Vilar 

Publicat al diari REGIÓ7 13/6/2003 

Ens plau reproduir a continua-

ciò la carta que el Sr. Francese Vila va 

adreçar al Sr. Enric Genescà, cap de l'e-

quip Territorial de la FCEC: 

Volgut amie, 

Cada dia que passa recordo 

amb melangia aquell feliç 15 de juny del 

2003. Tot va ser un obsequt continuât de 

sorpreses molt Important per a mi, ja 

que vaig revlure vlvament per unes hores 

els temps passats. 

Em vaig adonar de la felnada 

tan ben perfilada que va representar por

tar a terme totes les coses tan ben pen-

sades. No és fàcil moure tantes persones 

en un acte de caràcter Coral, però va sor

tir tot rodò gracies a l'excel-lent organit-

zació. 

Per això vull manifestar una vega-

da més la meva gratitud als organitza-

dors, entitats i sobretot als cantalres que 

amb el seu esforç I bona voluntat, junt 

amb les seves veus enalteixen cada vega-

da més, la nostra terra catalana. 

Moites gracies a tothom. 

Sempre vostre 

Francese Vlla I Ginferrer I familia 

X X I V Festival In ternacional 

d e C a n t Cora l Cata lunya 

C e n t r e 

Es va celebrar la 24ena. edi-

ció d'aquest prestigios festival de cant 

coral: 

Castellbell i El Vilar del 26 al 30 
d'agost 
Cors participants: 

Coro de la Universidad de Guaya

quil de Guayaquil (Equador) 

Coro de Cámara Vocal Leo de La 

Habana (Cuba) 

Close Harmony Firends de Nitra 

(Eslovàquia) 

Erosoinka Abesbatza de Tolosa 

(Euskadi) 

Coral Sant Esteve (Sant Esteve 

Ses rovi res (Catalunya) 

Capella de Música Burés de 

Castellbell i El Vilar (Catalunya) 

Puig-Reig del 4 al 7 de setembre 
Cors participants: 

Coro de la Universidad de Guaya

quil de Guayaquil (Equador) 

Coro de Cámar Vocal Leo de La 

Habana (Cuba) 

Cióse Harmony Firends de Nitra 

(Eslováquia) 

Coral A Vent de Sant Vicenc de 

Castellet (Catalunya) 

Capella de Música Burés de 

Castellbell i El Vilar(Catalunya) 

Polifónica de Puig-Reig (Catalun

ya) 

DEMARCACIO D E L 

BAIX LLOBREGAT 

Seminar i d e cancons l lat i -

noamer icanes 

En col-laboració amb l'escola 

municipal de mùsica Blai Net i amb el 

Festival Altaveu de Sant Boi de 

Llobregat, en la seva X edició i, amb fide-

Iftat a la llarga tradició del cant coral a la 

ciutat, el mes de setembre passat, es va 

organrtzar un seminari de Cant Coral 

basat en les músiques d'arrel latinoame

ricana amb el prestigios director argentí 

Damián Sánchez acomboiat peí director 

cátala Rafael Barbero, i sota el lema "Per 

la Pau". Es va celebrar a l'Escola de 

Música de Sant Boi. 

Per tal de donar-li un bon 

nivell a l'oferta, el festival va convidar un 

prestigios director de cors argentí, 

Damián Sánchez, que proposa a tots 

els participants el treball sobre un 

repertori argentí i llatinoamericá. 

El seminari estava obert a tots 

els cantaires que hi volguessin participar, 

i van ser al vottant de 50. El seminari es 

va cloure en el marc de les celebracions 

de la Diada a la Plaça de Catalunya amb 

l'acompanyament instrumental d'un pres

tigios grup llatinoamericá. 

a q u a f r e v e u s 23 
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La Coral La Passio d'Esparreguera, en concert. Per molts anys! 

Aplec d e Corals del Baix 

L lobregat 

La Coral Diadema de Cor-

bera de Llobregat oganitza el corres-

ponent al 2003, el dia 19 d'octubre. 

Després de l'esmorzar de 

totes les corals participants hi haurà 

assajos, per grups de corals, de les can-

çons que es cantaran a la tarda en el 

concert conjunt. 

A continuaciô, petits concerts 

en diferents places de la vila. Esta pre-

vist que cada coral canti unes cine can-

çons. 

Acte seguit es farà l'assaig de 

l'Emigrant, lletra de Jacint Verdaguer i 

mûsica d'Amadeu Vives, que totes les 

corals participants cantaran al final del 

dia. 

El dinar de tots els participants 

es farà cap a les 2. 

A la tarda concert, en el qual 

les corals participants, per grups, canta

ran cançons d'un génère déterminât, 

que hauran préparât ja conjuntament, 

abans de l'Aplec, i assajat després d'es-

morzar. Acabarà el concert amb l'Emi

grant. 

A llarg dels anys, l'Aplec del 

Baix Llobregat s'ha anat consolidant i 

s'ha fet una trobada imprescindible en 

el camp musical i de les relacions entre 

les corals i els cantaires de la comarca. 

LA PASSIO 
D'ESPARREGUERA 

C O R A L 
La Coral de la Passió d'Esparre

guera celebra els seus 25 anys 

Per celebrar aquesta impor

tant data estem préparant amb la Coral 

de Santa Perpétua de Mogoda i 

l'Orfeó Vicenti de Sant Viçenç dels 

Horts (que també celebren el seu 25è 

aniversari) un concert extraordinari 

que tindrà Hoc el dia 27 de desembre 

(dissabte) on interpretarem la Cantique 

de Jean Racine i el Requiem de Fauré 

sota la direcció del mestre Poire Vallvé. 

O r f e ó V i c e n t i cel C e n t r e 

Catòl ic ce Sant Vicenc cels 

H o r t s 

L'Orfeó enguany celebra el 

25è Aniversari de la III Etapa amb una 

sèrie d'actes que van comengar el dia I 

de gener i acaben el 26 de desembre 

de 2003. 

Us oferim un resum d'aquest 

programa: 

• El dimecres dia 15 de gener 

tots els cantaires de l'Orfeo 

degudament uniformáis vàrem 

fer la nova fotografia del grup a 

l'escenari del Centre. 

• Eis dies 17, 18 i 19 vàrem teñir 

un stand obert al public dintre 

la 2 2 a Mostra Comercial i 

Agrícola que hi ha a Sant Vicenc 

per la Festa Major d'Hivern, el 

qual va ser mort visftat. 

• El dia 22 del mateix mes, festa 

de Sant Vicenc, patró del pöble 

i de l'Orfeo, vàrem interpretar 

els cants de l'Orici religiös en 

honor al Sant i una ofrena de lle

tra i musica de l'Himne de Sant 

Vicenc dels Horts compost pel 

fundador de l'Orfeó en el segle 

passat i que des d'aquell dia està 

col-locat en un Hoc visible de 

l'església. 

• Diumenge dia 9 de febrer 

vàrem pujar a Montserrat on 

l'Orfeó va fer un petit concert i 

ade seguit cantàrem a la missa 

de les I I oficiada pel redor de 

la nostra parroquia amb l'ofrena 

d'un gros ciri i d'un quadre amb 

la lletra i música d'una cangó 

dedicada a la Mare de Déu, 

també composta pel fundador 

de l'Orfeó. Acabat l'ade religiós 

ens reunirem en un dinar de 

germanor junt amb simpatit-

zants de l'Orfeo, a l'Hotel 

Gsneros. 

• El dissabte dia 8 de marg, 

l'Orfeo organitzà el primer dels 

concerts del Musicoral d'en-

guany a l'escenari del Centre 

Catòlic. Després del concert i 

durant el ressopó es va regalar 

a cada un dels cantaires una 

bufanda blanca amb l'anagrama 

del 25è. Aniversari de la III 

Etapa de l'Orfeó 

• El dissabte i diumenge dies 5 i 6 

d'abril, l'Orfeó celebra un cap 

de setmana festiu i turístic: la nit 

del dissabte en una sala de l'ho

tel, es va fer la representado de 

números curts de sarsueles, 

acudits, i diàlegs humoristics per 

passar una estona molt distreta. 

El diumenge, vam anar de visita 

turistica a Reus. 

• Diumenge dia I I de maig, al 

Centre, concert a carree les 

corals més pròximes a l'Orfeo 

com ho son la Coral Amadeu 

Vives de Torrelles de Llobregat, 

aquatreveus 
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Quòdl ibet Grup Coral de 

Mol ins de Rei, Cora l El 

Llessamf de la Societat La 

Vicentina de Sant Vicenç dels 

Horts i l'Orfeo VICENTI del 

Centre Catòlic també de Sant 

Vicenç. Les très corals invitades 

van rebre un objecte-record 

d'aquesta diada. 

• Diumenge dia 15 de juny hi 

hagué el ja tradicional concert 

de fi de curs amb les très corals 

de l'Entitat: l'Orfeo VICENTI. la 

Coral Infantil Xerinola, la Coral 

Jove i alumnes de l'escola de 

Musica. El président del Centre 

en el seu parlament va remar

car el fet del 25è. Aniversari de 

la III Etapa de l'Orfeo donant 

ànims per continuar aquest tre-

ball d'alt nivell educatiu per les 

persones de totes les edats 

com és el cant. 

• El dissabte dia 5 de juliol va 

tenir Hoc un dels actes més 

rellevants d'aquest projecte que 

fins ara s'està complint al peu 

de la lletra: El gran concert 

C A N C Ó D ' A M O R I DE 

GUERRA a l'església parroquial 

amb uns 150 cantaires de les 

corals: Orfeo VICENTI de Sant 

Vicenç dels Horts, Coral Vent 

del Nord dels Lluïsos de Gracia 

de Barcelona, Coral Pau Casais 

del barri de Gracia i Cor 

Anselm Viola de Torroella de 

Montgri, els 50 musics de la 

orquestra Diaula i els cine solis

tes. 

• Divendres, dissabte, diumenge 

i dilluns dies 25, 26, 27 i 28 de 

j u n y , E X P O S I C I Ó D E 

FOTOGRAFÍES d'actes portats 

a terme per l'Orfeo des de la 

seva fundado, el 1914. Aquesta 

exposició era a l'Aula de 

Cultura de Caixa Penedès C/ 

Mn. Jacint Verdaguer ,3. 

• Dilluns dia 28 de juliol, dintre la 

Festa Major d'Estiu, l'Orfeo 

canta l'Ofìci Solemne en honor 

ais copatrons del poblé. 

• Diumenge dia 28 de setembre, 

dinar de germanor de tots 

aquells qui han passât per 

l'Orfeó durant els úrtims 25 

anys i els seus acompanyants. 

• Dissabte dia 29 de novembre 

en el Concert de Tardor 

actuará La Coral Cantiga de 

Barcelona 

• Dissabte 13 de desembre està 

programat el concert del "Re

quiem" de Gabriel Fauré en el 

que hi prendrem part les corals 

Esparreguera de la Passio, 

Renaixença de Santa Perpètua 

de Mogoda i Orfeo Vicentí 

amb l'acompanyament de l'or-

questra Esparreguera de La 

Passio. 

• Divendres dia 26 de desembre 

el, per nosaltres, tradicional 

Concert de Nadal per les tres 

corals de l'Entitat, en el que 

donarem per tancat l'any del 

25è Aniversari de la III Etapa. 

• El dia 27 del mateix mes con

cert del "Rèquiem" amb les 

corals i orquestra ja mencionáis 

anteriorment, a Esparreguera. 

• I el diumenge dia 28, el mateix 

concert i els mateixos actuants 

a Sta. Perpètua de Mogoda. 

• Estem preparant un petit llibret 

que reculli les actuacions de 

l'Orfeó durant aquests 25 anys. 

I fora del que estava previst l'Orfeó ha 

fet també altres actuacions: 

• El dia I de febrer cantàrem la 

missa i un concert invitats per la 

comunitat Salesiana en el dia 

del seu fundador Sant Joan 

Bosco. 

• L'I de marg cantàrem la missa 

de casament de la filia d'una can-

taire de l'Orfeó. 

• El 22 de marg l'Orfeó participa 

en el concert del Musicoral a 

Vallirana. 

• També el dia 17 de maig dona

rem un petit concert i cantà

rem la missa a Torreciudad 

(Osca). 

• El diumenge dia I de juny, 

férem el concert "CANCO 

D'AMOR I DE GUERRA' a 

Torroella de Montgrí, conjunta-

ment amb les corals Anselm 

Viola, Pau Casáis i Vent del 

Nord, amb l'orquestra Diaula. 

• El 15 de juny, l'Orfeó féu un 

petit concert i la missa en la 

Festa Major de la Parroquia de 

la barriada de Sant Antoni de 

Sant Viceng dels Horts. 

• El divendres dia 4 de juliol al 

Casinet d'Hostafrancs, el con

cert "CANCÓ D'AMOR I DE 

GUERRA" amb les corals i 

orquestra ja mencionats ante-

r i o r m e n t 

aquatreveus 
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DEMARCACIÓ DEL BARCELONÉS 

A principis del mes de setem-

bre s'ha produit un canvi en l'equip 

d l rec t lu de la d e m a r c a d o del 

Barcelonés de la FCEC. El nou equip 

esta format per: 

Mariona Ardèvol (Cap de l'equip) 

Montserrat Gual 

Mar Pujol 

M. Rosa Flotats 

i segurament aquest equip s'incremen-

tarà amb altres persones. 

X X S e t m a n a de C a n t Cora l 

a l 'Hospitalet 

Durant la darrera setmana 

de maig del 2003 a L'Hospitalet de 

Llobregat es va realitzar la vintena edi-

ció anual consecutiva del cicle de con-

certs SETMANA DE C A N T CORAL 

A L'HOSPITALET; en el transcurs d'a-

quests vint anys ha estat possible pre

sentar en aquesta ciutat una bona 

selecció de les millors corals de 

Catalunya. 

En aquesta edició van partici-

par-h¡ la CORAL ELISARD SALA del 

Casino del Centre de L'Hospitalet, la 

CORAL LA FUGA dels Lluísos de 

Gracia, la C O R A L HEURA de 

L'Hospitalet, l'ORFEÓ GRACIENC i la 

POLIFÓNICA DE PUIG-REIG. 

A destacar el concert de 

cloenda amb la ¡nterpretació del 

"Réquiem" de Mozart per la CORAL 

XALESTA de L'Hospitalet, la CORAL 

MARENY de Vilassar de Dalt i 

l ' O R Q U E S T R A DE C A M B R A 

TERRASSA 48, dirigits per el mestre 

J O A Q U I M M I R A N D A , fundador 

d'ambdues Corals justament ara fa 30 i 

25 anys respectivament. 

Ara ja es comenga a preparar 

l'edició del maig del 2004. 

Per aixó, totes aquelles enti-

tats corals que estigueu ¡nteressades a 

participar-hi, podeu demanar informa

do a: Jesús Rocosa, rocovila@terra.es 

Concert de l'ORFEÓ GRACIENC a la Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet 

a q u a t r e v e u s 
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DEMARCACIO DE LES COMARQUES DE GIRONA 

A g e n d a d e Concer ts del cicle Cora l de la D e m a r c a c i ó d e G i r o n a de la FCEC 

Octubre 

Diumenge 5 SANT GENÍS DE FONTANES Església 

Coral Mestre Slrés, Polifònica de Blanes, Cor l'Écho des Albères 

17:30 h. 

Diumenge 26 TORROELLA DE MONTGRÍ Església 17:30 h. 

Coral Anselm Viola de Torroella de Montgrí, Orfeó de l'Empordá d'Avinyonet 

de Puigventós, Coral del Centre Excursionista de Banyoles 

Diumenge 26 EL VOLO Església 17:00 h. 

Cor Cantàbile d'Olot, Coral Au Diapason de El Volò, Coral Retorn Planenc de Les Planes d'Hostoles. 

Novembre 

Diumenge 9 OLOT a determinar 18:00 h. 

Cor Cantàbile d'Olot, Coral Au Diapason de El Volò, Coral Retorn Planenc de Les Planes d'Hostoles. 

Diumenge 23 BESCANO Església de Sant Lloreng 18:00 h. 

Orfeó Jonquerenc de la Jonquera, Coral Josep Ruhf de Bescanó, Coral Castellonina de Castellò d'Empùries 

Diumenge 23 PALAMÓS La Gorga 18:00 h. 

Coral el Progrés de Palamós, Coral Bell Ressò de Cassa de la Selva, Coral Palandriu de Llangà 

Desembre 

Diumenge 28 CASSA DE LA SELVA Església ? h. 

Coral el Progrés de Palamôs, Coral Bell Ressô de Cassa de la Selva, Coral Palandriu de Llançà 

Pel darrer t r imestre de l'any cal 
destacar també: 

19 Octubre 
La Capella Polifònica de 

Girona organitza la "Tardor coral a 

Girona". Des de fa uns anys aquesta 

coral organitza una dies abans de Sant 

Narcis, patró de Girona, un aplec al 

que son convidades totes les coráis de 

la FCEC de la Demarcació de Girona. 

A mati, cada coral va a cantar 

una missa a una església de la ciutat o 

rodalies i a continuado les coráis 

actúen en diferents indrets del case 

antic de Girona. Finalment es reune-

xen totes per fer un dinar de germa-

nor. 

28 d O c t u b r e 
La Capella Polifònica de Girona 

realhza el concert de Pires de Girona a 

l'auditori Josep Vader a les 21 h. 

31 d'Octubre 
La Capella Polifònica de 

Girona realHza un nou concert de Pires 

de Girona a l'auditori de La Mercè. 

I Novembre 
El Cor Maragall ofereix cada 

any, per Tots Sants, el dia I de 

novembre al Teatre Municipal, un con

cert que ja ha esdevingut tradicional. 

Es com la inauguració de les activitats 

que aquesta coral desenvolupa durant 

tot l'any. N o solen faltar en aquest con

cert peces que han treballat l'estiu ante

rior a l'Europa Cantat, a la que solen 

assistir habitualment. 

20 Desembre 
La Capella Polifònica de Giro

na protagonizará el concert de Nadal 

a l'auditori Josep Viader a les 20 h. 

21 Desembre 

La Capella Polifònica de 

Girona farà un nou concert de Nadal a 

l'auditori de La Mercè de Girona. 

Al vottant de les festes de 

Nadal i Any nou, son innombrables les 

actuacions previstes, especialment el 

dia de Sant Esteve. 

a q u a f r e v e u s 
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La Cora l Castel lonina 

Participa i col-labora al llarg de 

l'any en diverses activitats i festes de la 

vila de Castellò d'Empûries, i molt espe-

cialment en la Trobada de Corals, orga-

nitzada per la pròpia entitat, que 

aquest any 2003 va celebrar la 6 a 

Trobada. 

Tots els components de la 

Coral Castellonina ens esforcem molt 

per aconseguir que els amies de les 

corals participants s'enduguin un bon 

record de la nostra coral i de la nostra 

vila. Dos components molts significa-

tius d'aquest exit son, sens dubte, dis

posar d'un marc incomparable per rea-

litzar celebracions d'aquestes caracté

ristiques, com és poder comptar amb 

la nostra magnìfica església de Santa 

Maria (anomenada la catedral de 

l'Empordà) i la coHaboració de 

l'Orquestra de Cambra de l'Escola 

M u n i c i p a l de Mus ica " A n t o n i 

Agramont" de la nostra vila. 

També organitzem el concert 

de mùsica sacra que té Hoc dins els 

actes religiosos del Divendres Sant, 

que se celebra a l'església abans 

esmentada i que comença ja a agafar 

solidesa i morta qualità! 

1 • * 

i 

L a C o r a l A n s e l m 

V i o l a d e T o r r o e l l a d e 

M o n t g r i 

Ha interprétât Canço d'Amor 

i de Guerra juntament amb altres cors, 

i es repetirá.... 

El dia I de juny, a dos quarts 

de sis de la tarda, va tenir Hoc a l'esglé

sia de Torroella de Montgri un concert 

en el que es va interpretar la coneguda 

sarsuela "Canço d'amor i de guerra" 

del compositor Rafael Martínez Valls 

amb lletra de Lluís Capdevila i Víctor 

Mora. El concert va ser organitzat pel 

Cor Anselm Viola de Torroella de 

Montgri i l'Ajuntament d'aquesta vila. 

Hi van prendre part l'Orquestra 

Diaula, el Cor Anselm Viola de 

Torroella de Montgri, l'Orfeo Vícentí 

de Sant Vicenç deis Horts, la Coral 

Vent del Nord del Lluïsos de Gracia 

(Barcelona), la Coral Pau Casais (Bar

celona) i cinc solistes de reconegut 

prestigi. La sarsuela va ser interpretada 

íntegrament en versió concert, dirigida 

per Afons Reverte. Canqó d'amor i de 

guerra va ser estrenada a Barcelona el 

1926 i va esdevenir un gran esdeveni-

ment. Podriem dir que és la sarsuela 

catalana més coneguda i més interpre

tada arreu. Les sèves mélodies ja for

men part de la música tradicional del 

país. Aquest espectacle 

s'ha interprétât també el 

4 de juliol a Barcelona 

(Casinet d'Hostrafrancs, a 

tocar l'estació de Sants, 

22'00 h ) i el 5 de juliol a 

Sant Vicenç deis Horts 

(Església parroquial 

22'00 h.) 

La Cora l El Gínjol 

de M a c a n e t d e la 

Selva 

Ha iniciat un inter-

canvi amb la Coral Voci 

del Baldo de Verona. 

El G r u p de 

Música i Teatre El Gínjol 

de Macanet de la Selva hem estat a 

Italia del 8 a PI 1 de maig amb les nos-

tres dues coráis d'adults, Joventut del 

Gínjol i El Gínjol Primer a Venécia de 

visita. Fantástica Venécia, tota ella, i 

pels que els agrada la música, amb els 

mini concerts de la plaga de Sant Marc 

fent reviure époques passades, fent 

v iure intensament el present i 

il-lusionat encara (a pesar de tot) en el 

futur. I tot seguit a Verona a 'treballar". 

Només poder cantar a una ciutat així ja 

és en si mateix un premi . . . Verona, 

quasi res II! Ambient totalment artístic, 

que es respira pels quatre costats. 

Pintura, escultura, música . . i una coral 

amfitriona Voci del Baldo, impressio-

nant. Quaranta homes, amb una pote

ncia i una delicadesa al mateix temps i 

una afinado i una precisió absoluta-

ment fora de serie. Vam quedar admi

ráis . . . i vam donar de nosaltres 

mateixos tot el que vam poder per 

"acostar-nos" a ells. Vam tornar felieps, 

embadalits, amarats de bellesa i de 

bon tráete. I estem contents perqué 

els dies 12, 13, 14 i 15 de juny els 

hem tingut entre nosaltres. Várem 

organitzar el concert que us havíem 

anunciat i recomanat, el divendres 13 

de juny a 2/4 de 10 del vespre a l'audi-

tori de la Casa de Cultura de Girona i 

també varen cantar una Missa i un petit 

concert el diumenge 15 de juny a les 

I I del matí a PEsglésia Parroquial de 

Macanet. Sentir-Ios és tota una expe

riencia, sincerament. 

La Cora l Croscat d 'Olot 

Ha celebrat la desena edició 

de la Cantada de Primavera a Olot 

Organitzada per la Coral 
Croscat, es va celebrar el diumenge 
dia 15 de juny la 10a edició de la 
Cantada de Primavera que está inclosa 
dins el Cicle Coral o Roda Coral de les 
comarques de Girona. Enguany, junt 
amb la coral amfitriona h¡ van participar 
la Coral Sol Ixent de Fornells de la 
Selva i la Capella Polifónica de Girona. 
El concert fou al Pati de PHospici, seu 
del museu comarcal de la Garrotxa, un 
espai molt bonic i que té una bona 

ac jua t reveus 
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sonoritat Les tres coráis van oferir una 

actuado Individual que resulta molt Hui

da i finalment interpretaren tres peces 

conjuntament: El rossinyol, Muntanyes 

de Canigó i la sardana I1 Empordà. Una 

vetllada extraordinaria de música i amis-

tat que tingué una assistència de public 

important i que va acabar amb un bon 

berenar. L'Antoni Amorós, Cap de la 

Demarcado de la FC.E.C. a les 

Comarques Gironines va assistir a l'ac

te. 

Cora l d e Palafrugell 

Activrtats habituais al llarg de 

l'any: 

I .-Trobades Quaresmals de 

Corals, actuant com a amfitrió de les 

dues corals invitades de la "roda" de 

les Comarques Gironines o bé de fora 

del pais. 

2.-Concert de Primavera, en 

el claustre de l'escola Vedruna -on va 

néixer la Coral l'any 79- en el marc de 

les Festes de Primavera, patrocináis 

per l'AMPA i el Grup de Festes. 

3.- Concert d'estiu a Calella 

de Palafrugell, església de Sant Pere, el 

mes d'agost. 

4,- Sortida lúdico-cultural, 

sense compromisos de cantades, 

només per conviure (se sol fer a la tar-

dor, tres o quatre dies). 

5.- Concert de Nadal, a Pes-

gésia parroquial de Palafrugell, el diu-

menge anterior al dia de Nadal. 

6.- Missa del Gall a l'església 

parroquial de Palafrugell. 

C o r a l F i l h a r m o n i a d e 

G i r o n a 

Al voltant de Sant Marti, la 

coral organitza un concert a l'Església 

del mateix nom, a Girona, que és l'an-

tiga església del seminari. H¡ han parti

cipât diferents grups coráis i orques-

trals, tant del pais corn estrangers. 

La Cora l Cypsella d e Sant 

Feliu d e Guixols 

El pont de N de 

maig, la Coral Cypsella ens 

vam desplagar a Anglaterra en 

el marc d'un intercanvi coral 

amb la East Grinstead Choral 

Society, East Gnntead és una 

ciutat anglesa agermanada 

amb Sant Feliu de Guíxols. 

Várem viatjar nosaltres i 

POrquestra de Cambra de 

Sant Feliu de Guíxols, en total 

érem unes seixanta persones. 

Várem fer dos concerts en els 

que ¡nterpretárem peces cata

lanes i el Gloria d'Antonio 

Vivaldi. Guardem un bon 

record d'aquesta estada així 

com del tráete rebut deis nos-

tres col-legues anglesos. 

D'altra banda el 17 

de maig, la nostra coral con

juntament amb la coral del 

conservatori de música de Girona i 

alguns membres de les dues orques-

tres, la de Cambra de Sant Feliu i la del 

Conservatori, vam estar a Besalú per a 

interpretar el Gloria d'Antonio Vivaldi. 

El dia 28 de juny ens desplagàrem a 

Figueres amb motiu de la roda coral 

de la FCEC, Demarcació de Girona. 

Cantàrem amb la Polifònica de 

Figueres i el Gínjol de Maganet de la 

Selva. 

El proper any celebrem el 

w'ntè aniversari de la fundació de la 

Coral Cypsella. Aquest estiu dissenya-

rem les activrtats que pensem dur a 

terme per a celebrar aquest fet. Hores 

d'ara hi hi ha un esborrany que s'ha de 

concretar els propers mesos. Us tin-

drem informats. 

A N T O N I O V I V A L D I 

G L O R I A 

DEMARCACIO D E L 

VALLÈS 

aquesta tardor amb tot un seguit 

d'activitats que escamparan la música 

per tot el Vallès. 

Demarcació que se celebrará el 

dissabte dia 4 d'octubre. 

La Demarcació del Vallès de 

la FCEC esta préparant les primeres 

Jornades Musicals que se celebraran 

Les activitats, així com els 

llocs on es duran a terme, s'aproven 

en la propera Assemblea de la 

aquatreveus 
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NOTICIAR! DE L'EQUIP TECNIC 

P r o g r a m a comu 

Preneu nota del Programa Comu que I'Equip Tecnic ha establert per al Curs 2003/2004. 

Anoteu-loalsvostrestaulonsd'anuncis peratenir-lo present duranttot el curs. 

Utilitzeu-lo com a cant comu en totes les trobades de corals. 

Eis Degotal ls (sardana) Ricard Castells (FCEC-164) 

C a n t d e vesprada ¡ d'adéu (tradicional alemanya) Franz Burkhart 

(FCEC-169) 

En Jan d e l'esclop (tradicional deis Paísos Balxos) Piet Rippen 

(FCEC-173) 

Bolero d e Guadassuar (tradicional valenciana) Diego Ramón 

(FCEC-178) 

Que p o d e m can ta r 

Heus aquí una ampia relació de les obres nadalenques editades per la FCEC que us aconsellem tingueu en 

compte a l'hora de fer els vostres programes. 

N ú m . Obra Veus Codi Preu 

I Esta nit és nit de vetlla. Nádala tradicional catalana SATB.. 

Versió coral (1982): Salvador Mas (n. 1951) 

7 Caneó del rossinyol SATB.. 

(1970) Josep Padró (n. 1939). Text: Mn. Jaclnt Verdaguer (1845-1902) 

8 Ball rodó. Nádala tradicional catalana SATB.. 

Versió coral (1976): Frederic Mompou (1893-1987) 

12 Nádala del llir SATB. 

(1983) Matilde Salvador (n. 1918). Text: Bernat Artola (1904-1958) 

18 Les dotze van tocant. Nádala tradicional catalana SAH.. 

Versió coral (1939): Joaquim Horns (n. 1906) 

20 Les bésties al naixement. Nádala tradicional catalana SAH., 

Versió coral (1939): Joaquim Horns (n. 1906) 

3 I Un infantó avui és nat. Ein Kindlein ist uns heut geborn SATB., 

Clemens non Papa (ca. 1500-ca. 1556). Adaptado al cátala: Joan Costa (1914-1997) 

60 A Bet lem me'n vaig. Tradicional catalana de Nadal SATB. 

Versió coral: Jordi Acaraz (1943-1985) 

71 Nadal 73 SATB , 

Jordi Olivé i Salvado (n. 1929). Text: Pere Casaldäliga (n. 1928) 

87 Dues nádales llatinoamericanes: SATB. 

1. Festejos de Navidad, Nádala peruana. Herbert Bittrich. Text: Afredo Ostoja 

2. Partamos a Belén. Nádala venezolana. César Alejandro Carrillo 

90 El poema de Nadal SATB. 

Crístófol Tartabull (1888-1964). Text: Josep M. de Sagarra (1894-1961) 
100 Mar ía és sola. Tradicional catalana de Nadal SATB. 

Harmonització: Ramón Estrada (n. 1952) 

IB 0,15 

.2E 0,20 

.2B 0,20 

.2E 0,20 

IB 0,10 

.IB 0,10 

.2B 0,30 

.2E 0,10 

.3A 0,30 

.6B 0,90 

.2B 0,15 

.2B 0,20 
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101 Nádala primerenca SATB.. 

Matilde Salvador (n. 1918). Text: Miquel Peris (1917-1987) 

102 Sant Josep fa bugada. Nádala popular del Rosselló SAH., 

Harmonització: Enric Navas (n. 1946) 

103 Langel i eis pastors. Tradicional catalana de Nadal SATB., 

Harmonització: Josep M. Torreil (n. 1944) 

I 14 O n anem, María? Nádala tradicional catalana SAH., 

Harmonització: Joaquim Horns i Ol ler(n. 1906) 

I 15 María tallava i cosía. Nádala tradicional catalana DTB., 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

116 N i t de vetlla. Nádala tradicional catalana SAH. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

117 El cant deis ocells. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

I 18 Porta foc i encén palletes. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Ol ler(n. 1906) 

119 La pastora. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

120 Josep, busqueu-me posada. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

121 Sant Josep i la Mare de Déu . Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

122 El desembre congelat. Nádala tradicional catalana SAH. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

123 Bella companyia. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

124 Eis pastorets. Nádala tradicional catalana SAH. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

125 Eis tres reis. Nádala tradicional catalana DTB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

126 El rabada Joanet. Nádala tradicional catalana SATB. 

Harmonització: Joaquim Horns i Oller (n. 1906) 

136 A u , Companys... Nadalenca SATB. 

Jesús Capdevila i Martí (1891 -1982) 

143 Les dolces festes. Tradicional catalana SATB. 

Harmonització: Jesús Capdevila i Martí (1891 -1982) 

147 Advent 1993 SATB. 

Antoni Fortes ¡ Garda (n. 1928). Text de la liturgia del tercer diumenge dAdvent 

154 La pastora Caterina. Nádala tradicional catalana SATB. 

Harmonització: Antoni Pérez Moya (1884-1964) 

155 Tres nádales tradicionals catalanes SATB. 

155.1 Fum, fum, fum. 55 2 El cant deis ocells. 155.3 El dimoni escuat. 
Harmonització: Francesc Vila i Gimferrer (n. 1922) 

158 Dins una cova. Away in a manger SATB. 

W. J. Kirkpatrick. Arranjament: Lowell M. Durham. Adaptado del text: Manuel Cervera 

170 Nádala de Termita SATB. 

Matilde Salvador (n. 1918). Text: Jadnt Heredia (n. 1948) 

179 La Mare de Déu . Nádala tradicional SATB. 

(1997) Harmonització: Fernando Marina (n. 1962) 

.2B 0,20 

.IB 0,10 
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B 0,10 
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FEM FEDERACIO - UTILITZEM LES NOSTRE S EDICIONS 

E D I C I O N S D E L A 

I l I I FEDERACIO 
F = e CATALANA 
CZ D/ENTITATS 
Il H CORALS 

Novetats 
Des de l'última relació (publicada a la revista "a quatre veus" 

el marc. del 2002) s'han editat les següents partitures: 

FCEC-175 M A R E T A MEVA, T I N C POR 
SATB 

Música: Narcisa Freixas (1860-1926) 
Harmonització: Rossend Aymí(n. 1940) 

FCEC-176 T I N C EL M A R I T PETIT 
Tradicional catalana SAH 
Harmonització: Poire Vallvé (n. 1962) 

FCEC 177 C A N T D'ESTIU. 
Sommarpsalm SATB 
Música: Waldemar Ahlén (1894-1982) 
Traducció i adaptado: J. Marimon/j. A. Huguet 

FCEC-178 DUES CANCONS TRAD. VALENCIANES 
1. BOLERO DE G U A D A S S U A R 
2. X U M B A , X U M B A 

Harmonització: Diego Ramón (n. 1948) 
SATB 

FCEC-179 LA MARE DE D É U 
Nádala tradicional SATB 
Harmonització: Fernando Marina (n. 1962) 

FCEC 180 EL S O M N I I LA R O S A D A 
SATB 

Música: Daniel Antolí i Plaza (n. 1975) 
Text: Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) 

Premi "Catalunya" de Composició Coral 2002. 

FCEC-181 SERRA DE M A R I O L A 
Tradicional valenciana SATB 
Música: Francesc Xavier Costa Ciscar (n. 1958) 

Premi "Catalunya" de Composició Coral 2002 

FCEC-182 MARETA 
Tradicional valenciana... (per a cor de xiquets).... 3 v.i. 
Música: Francesc Xavier Costa Ciscar (n. 1958) 

Premi "Catalunya" de Composició Coral 2002 

FCEC 183 H I V E R N . 
"Winter" SSATTBB 
Música: Xavier Pagès i Corella (n. 1971 ) 
Text: William Shakespeare ( 1564-1616) 

Premi "Catalunya" de Composició Coral 2002 

FCEC-184 C A M I DE S E G O N S 
SSAAT 

1971) 
"BB 

Música: Xavier Pagés i Corella (n 
Text: Joan Brossa(n. 1919) 

Premi "Catalunya" de Composició Coral 2002 

FCEC-185 VELES E V E N T S 
SATB 

Música: Raimon (n. 1940) 
Text: Ausiás March (1397?-1459) 

Amb aquesta obra encetem una petita collecció dedicada a 
la "Nova Cangó". 

Reedicions 
I també des del marc del 2002, hem reeditat les següents 
partitures que s'havien exhaurit: 

FCEC I ESTA N I T ÉS N I T DE VETLLA 
Nádala tradicional catalana SATB 
Versió coral (1982): Salvador Mas (n. 1951) 

FCEC 31 U N I N F A N T O A V U I ES N A T 
.SATB 

Ein Kindlein ist uns heutgeborn. 
Música; Clemens non papa (ca. 1500-ca. 1556) 

Adaptado del text: Joan Costa ( 1914-1997) 

SERVEI DE DISTRIBUCIO DE PARTITURES 

* Utilitzeu aquest servei (que a partir d'ara enceta una nova etapa) i utilitzeu sempre partitures origináis. 

* Feu les vostres comandes per: teléfon:93 2 6 8 0 6 6 8 - fax: 9 3 3 1 9 7 4 3 6 - e.mail:fcec@fcec.info - opercorreu. 
* La tramesa es posará en funcionament al mateix moment en qué arribi la vostra comanda, i la rebreu, normalment en un 

termini dedosdies. 

*Els números exhaurits, igualmentels subministrarem, encaraque sigui ¡mprimint-los sobre comanda. 

*Els números antics, de format petit, es reediten amb el format actual, amb text i música molt Ilegible. 

* Esperem i desitgem també les opinions deis directors respecte al funcionament d'aquest servei, així com els suggeriments per a 

millorar-lo. Feu-los arribar a la secretaria de la FCEC o al tel. 973 23 61 01 (Enric Navas). 

DEAAANEU GRATUITAMENT EL CATALEG IMPRES o consulteu-lo a la web de la FCEC: www.fcec.info 

V s ^ / / a q u a t r e v e u s 

http://www.fcec.info


octu mes sobre el món coral 
El COR del SCIC 

Fa força anys ja es va començar a 

discutir la conveniencia i la possibilitat 

de poder comptar amb un COR del 

SCIC. Es a dir, un cor que en determi-

nades ocasions, représentés el SCIC. 

Es va discutir sobre les carac

téristiques i la funcionalitat d'aquest 

hipotètic cor perô, en realitat, la qües-

tió va quedar teôricament aparcada i 

no es va arribar a cap decisió concreta 

ni práctica. 

Amb tôt, des de la primera 

gravado, en LP del Tirant lo Blanc 

(1979), en diverses ocasions es va tre-

ballar amb un cor que, de fet, repre-

sentava el SCIC. Unes vegades format 

per coráis completes i altres per grups 

de cantaires de diverses coráis. 

N o ha estât fins a la participa

do al Festival Europa Cantat Junior 3 a 

Namur, el 2002, que s'ha usât el nom 

de COR del SCIC per designar el grup 

de coráis que hi van participar i h¡ van 

interpretar la cantata Transatlàntida de 

Baltasar Bibiloni i Miquel Desclot. 

El COR del SCIC, dones, és 

un concepte dinàmic, flexible i múlti

ple. Axí, cada vegada que el SCIC par

ticipa o activa un projecte es crea de 

nou el COR del SCIC i s'escullen, per 

a cada ocasió, les coráis membres de 

la federado que mes s'adiuen al perfil 

del COR. Cada vegada, el nombre de 

cantaires i de coráis que el constituei-

xen és drferent, com ha passât en la 

participado al Festival Europa Cantat 

XV d'aquest juliol, que ha anat des deis 

45 cantaires del Songbridge fins ais 350 

de la Transatlàntida, passant pels 80 de 

L'Atlàntida. 

Hi ha dues grans raons que 

han conduit a aquest funcionament: 

per una banda el fet que la quantftat de 

projectes forçaria un ritme de treball 

difícil de seguir per ais cantaires d'un 

sol cor estable i, per artra banda, el 

tipus de funcionament que exigeix el 

carácter profundament participatiu i 

democrà-tic del SCIC, una federació 

amb prop de 6.000 cantaires i 121 

coráis, davant l'oportunitat d'oferir ais 

seus membres la possibilitat de treba-

llar un repertori, de participar en pro

jectes o de cantar amb directors, que 

d'una altra manera no els seria possi-

ble. 

El SCIC creu que donar l'o

portunitat de participar en un moment 

o altre en el COR del SCIC propor

ciona una ocasió de creixement i millo-

ra en l'àmbit musical, reforga el senti-

ment de pertinenza a la federació i 

corresponsabilitza les coráis (directors, 

cantaires i pares) de la trajectória i acti-

vitats del SCIC. 

Dins del Cor del SCIC, les 

coráis que el formen en cada ocasió 

no perden la seva personalità! però 

aprenen a unir-se per actuar en nom 

de la federació que les aplega. 

Sense comptar que cantar 

com a COR del SCIC possibilità la 

coneixenca i la relació entre nois i 

noies de diferents indrets del nostre 

país. Un aspecte de la vida de les nos-

tres coráis que el SCIC sempre ha con

siderai molt important per a la forma-

ciò humana deis nostres infants i ado

lescente. 

Durant els dan-ers dos mesos 

del curs 2002-2003, el COR del SCIC 

ha actuat en activitats importants com 

son la Trobada de Corals Infantils de 

Granada, on s'ha cantat el Tirant lo 

Blanc, en castellà, amb l'Orquesta 

Ciudad de Granada i dirigfts per Josep 

Caballé-Domènec, i al Festival Europa 

Cantat XV de Barcelona, on ha inter

prétât la Transatlàntida dirigida per 

Josep Vila; ha participât al taller 

Songbridge dirigft per Jaume Sala i pels 

directors del cors de Bèlgica, Estônia i 

Grècia que participaven en aquesta 

mateixa activitat i al taller L'Atlàntida de 

Falla dirigft per Edmond Colomer amb 

l'orquestra O B C 

Abans, havia enregistrât el 

dise Acuitacantar 3 amb les cantates La 

Ciutat i la Uuna i La Formigueta que 

anava a Jérusalem. 

De projectes no en falten i 

d'entusiasme per realitzar-los tampoc. 

Esperem que amb la il.lusiô, el treball i 

l'esforç de grans i petits els podrem 

tirar endavant. 

Responsables del SCIC 

El cor del SCIC cantant la TRANSATLÀNTIDA de Miquel Desclot 

i Baltasar Bibiloni, al concert inaugural d'Europa Cantat 

a q t / a t r e v e u s 
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LAYALL DEL RIU YERMELL 

Durant aquest mes d'agost, a 

la secdó de cartes dels lectors de La 

Vanguardia hi ha hagut diálegs sobre la 

lletra de la caneó "La vail del riu ver

meil". 

Com que íautor de la lletra és 

cantaire de la FCEC, ex-membre del 

Consell Directiu i autor de moltes He-

tres de cancons que cantem a les nos-

tres corals, ens plau reproduir la res-

posta que hi va donar. 

Creiem que la seva opinio 

ens enriqueix a tots els que la cantem. 

Em die Joan Soler i Amigó i 

sóc l'autor de la lletra de "La valí 

del riu vermeil". Responc a Pere 

Fontanilles de Tarragona sobre les 

¡nformacions que demanava en 

una carta publicada el 16/08/03. 

Sóc pedagog, escriptor i, des de 

ben jove, adaptador al cátala i 

autor d'un centenar llarg de can-

çons, des de la "Velia xiruca" a 

"Les rondes de vi", publicades en 

cançoners com "Uel-lé", "lukaidí", 

"Espirituals negres" i Folk-song", 

d'Hogar del Libro, i en discos Ais 

4 vents" i altres discogràfìques, i 

cantades per Jaume Amella, 

Xesco Boix, Falsterbo-3 i Joan 

Manuel Serrat. La nostra intendo, 

amb Angel Fàbregues i altres Com

panys, era d'aportar a la joventut 

dels 60, un conjunt de cançons 

en cátala a través de les quais 

expressar-nos i reconèixe'ns. 

"La vali del riu vermeil" ( 1961 ) 

és una adaptado lliure del negro 

espiritual "Red rivervalley". N o v a 

ser escrita per a ser cantada en 

funerals: això ha estât una iniciativa 

popular, cosa que m'afalaga ínti-

mament (per més que no m'apor-

ti ni cine de drets d'autor): la seva 

música és entranyable. No és, 

ÉS QUE N0 ESTEM MAI 
(apunts d'un concert) 

Ahir, l'Assumpta ho deia a 

mig assaig, mirant el full d'assistèneia als 

assaigs d'aquest mes de Marc, "dels 31 

dies que té el marc N'HEM ASSAJAT 

15". A x ô vol dir que segurament ens 

hem vist més que no pas amb els de 

casa, que morts dies hem "sopat" com 

hem pogut, que hem anat a dormir 

"tard" almenys la meitat dels dies de 

marc... 

Mirât fredament fa una mica 

de respecte, sî, aquesta mena de com

promis amb la Cantiga 

Llavors, perquè diumenge a la 

tarda, quan me n'anava altre cop al 

Teatre Nacional per a fer el darrer dels 

CONTENTS . . . 

concerts amb la Maria del Mar Bonet 

em sentia trist? No hauria de ser com 

un alliberament? A veure, matisem: no 

era tristesa-tristesa, sino més aviat 

aquell cuquet que et ve quan saps que 

segurament será la darrera vegada que 

cantarás una obra o farás un espectacle 

concret que t'ha aportat moltes satis-

faccions. Pero com que no hi ha res 

que duri tota l'eternitat, vaig decidir 

somriure i gaudir del concert tant com 

pogués. 

(I és que per patir, ja hi ha 

els assaigs. I mai millor dit, perqué de 

patir ens en vam fer un fart). 

CICLE DE PROGRAMES PER 
RÀDIO CLÀSSICA (RNE) 

Dissabtes de les 14.30 a les 

16.00 h., des del 4 d'octubre del 2003 

fins el 26 de juny del 2004 

Títol del cicle: "La música a 
Sant Petersburg". Escrit i presentat per 
Eugeni Malm 

Aquest cicle de programes 

radiofónics, es transmetrá amb motiu 

del 300 aniversari de la ciutat russa, i 
comprendra el période comprès entre 
els anys 1703 i 2003 i inclourà, a més a 
més d'alguns ternes tan poc coneguts 
com l'opera russa en el période anterior 
a Glinka, obres d'Anton Rubinstein, 
romanços de nombrosos compositors 
russos de pincipis del s. XIX i també 
molta musicacoral "a cappella". 

dones, "pagana", amie Fontanilles, 

sino que té la profunda religiositat 

dels gospels. Tal vegada la manca 

d'una referencia cristiana explícita 

ha permès que tothom pugui can

tar-la segons el propi sentiment: 

un cristià, com a expressió de la 

seva fe en la resurrecció. Ignorava 

que les Brigades Intemacionals se 

n'haguessin apropiat canviant-li la 

lletra: cree que no fa al cas. 

El nom de "riu vermell" és 

degut a la mera traducció, però 

per a mi té un sentì més fondo: 

el nostre "riu vermell" és el 

Llobregat Rubricatus, en Nati, és a 

dir, roig, vermell-, l'eix cardinal de 

Catalunya. Per això, per a mi, "la 

vali del riu vermell" és, en realitat, 

Catalunya. 

Joan Soler i Amigó 
Badalona 

Som així els humans: no 

estem mai contents quan ens toca assa-

jar anñunt i avall, cada día i cada nit, 

anar una hora abans a algún assaig per

qué cal revisar aixó o alió ... ens quei-

xem. I quan tot aixó s'acaba, llavors 

estem tristos i no sabem qué fer. 

En fi, sempre ens quedaran 
els clássics: Bach i la Passió segons Sant 
Joan, a l'Església del Pi, el dimecres 16 
d'abril. 

Xavier Fernández 
Coral Cantiga 

(extret de la Revista Des del Nord dels 
Lluisos de Gracia, any 7, n. 27) 

S'hi il-lustrarà el Barroc coral, 

tant liturgie com profà, el période 

Classic, es podran escoltar cors del 

Grup dels 5, de compositors del s. 

XX, etc., etc. 
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2 0 0 3 si voleu anar oel mon.. 
SETMANES CANTANT D'EUROPA CANTAT 

Dates Lloc Informado Comentaris 

12-18/7/2004 Köpavogur, Isländia martein(5)mmedia.is Setmana Cantat 
per a cors infantils 

26/6 4/7/2004 Tartu i Tallin, Estonia kooriyhine@kul.ee 

25-31/7/2004 Nevers, Franca ¡ean-claude.boyer@ville-nevers.fr 

15-22/8/2004 Ljubljana, Eslovenia ereeor.lotric@guest.arnes.sl 

29/8 - 5/9/2004 Lido di Jesolo Venecia, Italia asac.cori@usa.net 

21-27/8/2004 Soesterberg, Holanda walterf(5)worldonline.nl Vocal Jazz Days 

24-30/8/2004 Praga i Bohemia, Txequia jakub.zicha@centrum.cz Antonin Dvorak 

7-14/2/2004 Timmendorf near 
Lübeck, Alemanya 

info@saengerbund.de Academia Europea 
per a Joves Director 

7-10/10/2004 Viena, Austria info@saengerbund.de 3 Concurs Internacional 

per a loves Directors 

26/6 4/7/2004 Tartu i Tallin, Estonia kooriyhing@kul.ee International Study Tour 

25-31/7/2004 Aosta, Italia feniarco@tin.it Seminari Europeu 
per a joves Compositors 

CONCERTS I CONCURSOS ORGANITZATS PER 

COURTIAL INTERNATIONAL 

29/9/04 3/10/04 

Barcelona 

7* International Folksong Choir Competition & Concerts "Europe and its songs" 

28/5/04 31/5/04 

Marche - Italia 

1 I t h International Choir Competition & Concerts "Orlando di Lasso" 

2/4/04 5/4/04 

Fiuggi - Roma 

10 th International Sacred Music Choir Competition & Concerts "Giovanni Pierluigi da Palestrina" 

Per a mes informado: info@courtial-international.it 

Welcome Willkommen Bienvenue 

r 4 XVI Euiftpâ Cantat 
w Mainz 2006 

Germany, 28.7. - 6.8.2006 

EL XVI FESTIVAL EUROPA CANTAT 

SE CELEBRARÁ 

DEL 28 DE JULIOL AL 6 D'AGOST DE 2006 

A MAINZ, ALEMANYA 
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si voleu anar el món... octul 

MÉS FESTIVALS 

X X I I I Cer tamen Coral "Fira de 

Tots Sants" 

Cocentaina, Espanya Novembre 2003 

Homepage: 

http://Wvw.firadecocentaina.org 

12th International Choral Forum 

Aschaffenburg, Alemanya • 30.10-

02.1 1.2003 

E-mail: 

AMJMusikinderJugend@t-online.de 

Homepage: http://amj.allmusic.de 

2 a Edición del Encuentro Coros 

en el Bosque 

Pinamar (Buenos Ares), Argentina • 

13.1 1-16.1 1.2003 

E-mail: info@corosenelbosque.com.ar 

Homepage: http://vvww.pinamar.gov.ar 

Jazzworkshop wi th Anne Kohler, 

Vivid Voices (Hannover) 

Bonn, Aemanya • 22.1 1.2003 

E-mail: peterhennboka@t-online.de 

13th International Festival of 

Advent and Christmas Music 

Praga, República Txeca 28-30.1 1.2003 

E-mail: artama@volny.cz 

Homepage: www.ipos-mk.cz 

International Choir Festival 

(Advent & Christmas songs) 

Budapest, Hongria • 04-07.12.2003 

E-mail: mwsfestivals@axelero.hu 

Homepage: www.mwsfestivals.com 

11 th Sacred Music Choir 

Competition (G. P. da Palestrina) 

Roma i Ciutat del Vatica, Italia 

15-18.02.2004 

E-mail: aiams@pronet.it 

Homepage: www.amicimusicasacra.com 

4th America Canta i 

Ciutat de Mèxic, Mèxic 05-14.04.2004 

Email:americacantativ@fundacioncoral 

mexicana.com 

Homepage: 

www.fundacioncoralmexicana.com 

7th International Choral 

Competition Maribor 

Manbor, Eslovenia • 23-25.04.2004 

E-mail: mihela.jagodic@slkd.si 

Homepage: www.slkd.si 

50th Cork International Choral 

Festival 

Cork, Irlanda • 29.04-02-05.2004 

E-mail: chorfest@iol.ie 

Homepage: www.corkchoral.ie 

Canticum Novum Internacional 

2004 

Caracas, Venezuela • I 1-25.05.2004 

E-mail: amus@etheron.net 

5th European Festival of Youth 

Choirs 

Basel, SuTssa-18-23.05.2004 

E-mail: k.renggli@ejcf.ch 

Homepage: www.ejcf.ch 

T h e 5th International Choir 

Festival 

Párnu, Estonia • 26-30.05.2004 

E-mail: kooriyhing@kul.ee 

22th International Festival and 

9th Competit ion of Sacred Music 

Prevesa 

Prevesa, Grecia • 01 -04.07.2004 

E-mail: armonia4@otenet.gr 

Homepage: 

www.users.otenet.gr/~armonia4 

9th Tuscany International 

Children's Chorus Festival 

Florencia, Italia • 5-13.07.2004 

E-mail: tours@musicamundi.com 

Homepage: www.musicamundi.com 

5th International Youth Chamber 

Choir Meeting 

Usedom, Aemanya 29.07-08.08.2004 

E-mail: 

AMJMusikinderJugend@t-online.de 

Homepage: http://amj.allmusic.de 

20th ZIMRIYA 

Jerusalem, Israel • 02-12.08.2004 

E-mail: harzimco@netvision.net.il 

Homepage: www.zimriya.org.il 

Vivace 2004 

Veszprem, Hongria • 06-09.08.2004 

E-mail: vmkl@veszprem.hu 

Homepage: 

www.vmk.veszprem.hu/Vicf.html 

Polyfollia - I International 

Showcase 

La Manche, Franca • 28.10-1.1 1.2004 

E-mail: polyfollia@wanadoo.fr 

Homepage: www.zimriya.org.il 

10th Athens International Choir 

Festival, Choirs Olympiad 

Athens, Grecia • 10.-14.1 1.2004 

E-mail: rama@compulink.gr 

3rd Internatinal Choir Festival 

"Advent & Christmas Songs" 

Budapest, Hongria • 27-30.1 1.2004 

E-mail: mwsfestivals@axelero.hu 

Homepage: www.mwsfestivals.com 

10th International Choir 

Competi t ion 

Budapest, Hongria • 20-24.03.2005 

E-mail: mail@musica-mundi.com 

Homepage: www.musica-mundi.com 

4th International (Johannes 

Brahms) Choir Fetival and 

Competit ion 

Wernigerode, Alemanya • 07-

10.07.2005 

E-mail: mail@musica-mundi.com 

Homepage: www.musica-mundi.com 

\ s ^ y a q u a f r e v e u s 
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I CLAU D'HUr 

entreten icors 

Fragments humoristics extrets del Barcelona Notes a l'EC-2003 de Barcelona 

ELS N O U T I P U S D E C A N T A I RES 

T I P U S 

Pilota 

Espectacle 

Setciències 

Astronauta 

Treballador 

Sense talent 

Grinyolaire 

Estoic 

Seductor 

C A P T E N I M E N T 

sempre parla amb el director 

crida l'atenció 

busca errades d'impressió 

l'esguard perdut en l'espai 

practica abans, durant i després 

dels assajos 

és negat i no té gens d'oïda 

sempre s'esta queixant 

canta i se'n va casa 

somriu amb picardía 

AVANTATGES 

sempre té un llapis a mà 

mai no t'avorriràs 

de vegades és conscient 

és inofensiu 

té molta energia 

és mort confiât 

el fas callar fàcilment 

canta i se'n va a casa 

es ficaria al Hit amb tu 

I N C O N V E N I E N T S 

rep favors de la direcciô 

et pot crear problèmes 

t'assenyalarà els errors 

t'explica el que pensa 

mai no para de cantar 

mai no plegarà 

segur que seu al teu costat 

pateix en silenci 

ho explicaria a tothom 

G U I A D E L A C O R A L PER A L S C A N T A I RES N O V E L L S 

Les S O P R A N O S son les que 
canten mes agut, i a causa d'això es 
creuen que dominen el món. Teñen els 
cabells mes llargs, les joies mésfantasio-
ses, i les bruses mes fines que ningú mes, 
i es consideren insurtades si no se'ls per
met arribar com a minim al Fa més art a 
cada moviment de qualsevol obra. 
Quan arriben a les notes artes, les aguan
ten com a minim la meitat més del 
temps que demana el compositor i/o el 
director, I es queixen que el coll els fa mal 
i que el compositor i el director son uns 
sàdics. 

Les sopranos teñen diverses 
actituds en relació a les artres cordes. 
Les consideren a totes com a inferiors. 
Les contraltos són a les sopranos com 
els violins segons ais violins primers: 
veu bonica com a harmonía, però reai
ment no necessària. Les sopranos 

teñen un sentiment secret: que les con
traltos podrien desaparéixer i l'obra 
sonaría essencialment igual, i no ente-
nen perqué ningú pot cantar en aques
ta tesitura com a primera opció és tan 
a avorrit! Quant ais tenors, per artra 
banda, pot resultar ben agradable 
tenir-los al voltant; a més a més de les 
possibilitats de flirteíg (és un fet ben 
conegut que les sopranos no flirtegen 
mai amb els baixos), a les sopranos els 
agrada cantar duets amb els tenors per
qué els tenors treballen durament en 
la tesitura de baixa-mitja soprano, men-
tre que les sopranos están per sobre 
d'ells a íestratosfera fent el fatxenda. 
Per a les sopranos, els baixos són la 
purria de la térra: canten massa fort, 
és inútil fer-los afinar perqué están allá 
baix, tan avall- i, de totes maneres, hi 
ha d'haver alguna cosa errónia en qual
sevol que canti en clau de Fa. 

Les C O N T R A L T O S són la 
sal de la térra, com a mínim segons 
elles mateixes! Les contraltos són gent 
sense pretensions, que anirien a can
tar els concerts amb texans si els ho 
permetessin. Les contraltos són les úni-
ques dins la coral incapaces de queixar-
se d'haver de cantar massa agut o mort 
baix, i saben que totes les altres cordes 
pensen que la veu de contralt és pale-
sament fácil. Pero les contraltos saben 
més coses. Saben que mentre que les 
sopranos están estripant el La agut, 
elles es veuen forcades a cantar passat-
ges elaboráis, plens d'aguts i melodies 
planes i ritmes traidors, i que no ho 
nota ningú perqué les sopranos les 
tapen (i sovint els baixos també). 

Les contraltos teñen el plaer 
secret i profund de connectar amb 
el to de les segones sopranos. Les con-
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entreten icors octubre 

trartos teneri un innat recel cap als 

tenors, ja que acostumen a cantar en 

la mateixa tesitura i sonen mlllor. Els 

agraden els baixos, i gaudeixen cantant 

duets amb ells els baixos sonen com 

un retruny, i és l'unica ocasió en què 

la veu de contralto se sent-. Una altra 

queixa de les contraltos és que són 

moltes i, tot i això, no aconsegueixen 

mai cantar fort. 

Els T E N O R S estan mala-

costumats. Això és tot. Per una banda, 

no són mai prou, i el director preferi

ría vendre-se'n alguns i canviar-los per 

un tenor mitjanament bo, mentre que 

ells estan sempre a punt de desfer-se 

d'unes quantes contraltos a mig preu. I 

després, per alguna causa, els pocs 

tenors són realment bons és una d'a-

quelles coses enutjoses de la vida-. Per 

això no és sorprenent que els tenors 

sempre siguin orgullosos. Després de 

tot, qui fa desmaiar les sopranos? 

L'unica cosa que fa que els 

tenors se sentin insegurs, és l'acusació 

(generalment per part dels baixos) 

que ningú que canti tan agut pugui ser 

realment un home. En la seva faceta 

més perversa, els tenors no ho con-

fessaran mai això, però la seva queixa 

més forta és acusar el compositor de 

sàdic per fer-los cantar tan maléída-

ment agut. 

Els tenors teñen una relació 

d'amor-odi amb el director, també, 

perqué sempre els esta demanant de 

cantar més fort, ja que són massa 

pocs. No hi ha en la historia cap direc

tor que demani menys tenors en un 

passatge fort. 

Els tenors se senten manipu

láis per les altres cordes les sopranos 

perqué poden aconseguir aquelles 

notes ¡ncreíblement altes; les contral

tos perqué no teñen problema amb 

les notes que maten els tenors; i els 

baixos perqué, encara que no poden 

cantar per damunt del Mi, canten 

prou fort com per ofegar-los. 

Naturalment, els tenors pre-

feririen morir-se abans d'admetre 

res d'aixó. Es una realitat una mica 

coneguda que els tenors mouen les 

celles més que ningú més quan can

ten. 

Els B A I X O S canten mes 

greu que ningu. Aixo basicament ho 

explica tot. Son solids, flables, segurs, i 

tenen mes cabells facials que ningu. Els 

baixos se senten perpetuament 

menyspreats, pero tenen una convic-

cio profunda: que actualment son la 

part mes important (un punt de vista 

recolzat per musicolegs, pero certa-

ment no per sopranos o tenors), mal-

grat el fet que tenen la part més avo-

rrida de totes i sovint canten la matei

xa nota (o inacabables quintes) durant 

una página sencera. Compensen aixó 

cantant tan fort com els és possible en 

el fons molts baixos són instrumentis-

tes de tuba. La de baixos és Túnica 

corda que es queixa habitualment que 

la seva tesitura és massa baixa, i fan 

cares horribles quan intenten arribar a 

les notes més greus. 

Són gent caritativa, pero la 

seva caritat no s'estén més enllá dels 

tenors, als quals consideren deca-

dents.. Els baixos odien haver de 

donar la nota correcta als tenors més 

que cap altra cosa. 

As baixos els agraden les 

contraltos excepte quan tenen duets i 

les contraltos tenen la millor part-, 

Quant a les sopranos, estan senzilla-

ment en un artre univers, que els bai

xos no entenen en absolut. N o es 

poden imaginar per qué algú hauria 

de voler cantar tan agut i sonar tan 

malament quan s'equivoca. Quan un 

baix s'equivoca, les altres tres cordes 

el tapen, i ell pot continuar en el seu 

divertit camí, sabent que alguna vega

da, d'alguna manera, s'acabará. 
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Solucié als Encreuats musicals de Aquatreveus num. 18. Soluciô als encreuats musicals d'aquest numéro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 

Mélodiques. 

I.Europacantat. 2. Clarinets. Ne. 3. Libitum. OAM. 

4. Esis. LBM.UTR 5. SSNC. AAA. Que . 6. IE. UCRL. 

Verr. 7. Ases. Sis. Xaa. 8. S. N. S. I. Elm. 9. TTTM. 

ereP. E. 10. luri. Atrauen. I I . Crater. Test. 12. 

Abreviacions 

Harmoniques. 

I. Eclesiástica. 2. Ulisses. Turb. 3. Rabin. Entrar. 

4. Oriscus. Mite. 5. Pit. C. S. eV 6. Anulars. earl. 

7. Cembali. RT A. 8. AT Mà. sieR. C 9. NS. V Pati. 

10. T. ouquexE. U E O . I I . Ana tu ra l . ESN. 

12. Temperaments. 
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Exposició 

Henri 

Cartier-Bresson. 

Retrospectiva 
del 19 de setembre al 4 de gener 

rann estival de Musiques 
del Món 
Concerts 
Concerts familiars 
Conferencies 
Classes magistrals de cant árab 

del 3 al 26 d o c t u b r e 

Exposició 
Rubens, 
Van Dyck, 
Jordaens... 
Mestres de la pintura 
flamenca del s.XVII 
a les col leccions 
del Museu Ermitage 

del 8 d 'octubre al 18 de gener 
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