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FCECnotes.8           novembre 2014 
 

 

1. NOTES DE PRESENTACIÓ 

Els valors i el treball de les nostres entitats 

Aquest any s’escauen diversos aniversaris importants de corals membres de la FCEC. 

En el cicle Catalunya Coral trobem reflectits alguns d’aquests aniversaris, ja que les 
corals han volgut organitzar un dels concerts com un acte de les seves celebracions: un 
110è aniversari, un 90è, un 60è, un 40è i un concert amb quatre corals centenàries. 

Els aniversaris són moment per a mirar enrere. És on trobem una magnífica feina feta 
per totes les persones que han format part de les entitats, que han sabut transformar-
les i adaptar-les als canvis que la societat ha experimentat al llarg dels anys. Aquesta 
tasca no ha estat fàcil –sobretot en alguns moments–, i al costat de la feina i els 
esforços de directors i cantaires, cal destacar les persones que han ocupat les presi-
dències i les que han participat en les juntes. A tots, moltes gràcies. Amb el seu i el 
nostre treball hem fet que el nostre país, Catalunya, sigui un punt de referència del cant 
coral a escala internacional i que aquesta sigui l’activitat cultural que més gent 
practiquem. 

Però també és el moment de pensar en el futur i posar les bases perquè durant molts 
anys més les nostres entitats continuïn ben vives i posant en relleu la gran quantitat de 
valors que el cant coral aporta a les persones, a les nostres entitats i al nostre país. I ho 
hem de fer apostant per la qualitat, la formació i la nova creació, la recuperació, la 
difusió del patrimoni... 

 
Montserrat Cadevall i Vigués 

Presidenta de la FCEC 
novembre del 2014 
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2. FCEC - ACTIVITATS  
Catalunya Coral, cicle de concerts de la FCEC  
Volem destacar ara aquesta activitat anual tan significativa: el cicle Catalunya Coral, 
organitzat per la FCEC, en el qual participen les onze demarcacions territorials de la 
Federació i, cada dos anys, també el Departament de Cant Gregorià. 
És un cicle que abasta tot el territori i que implica la realització d’un concert a cada una 

de les onze demarcacions. Una coral de cada una d’aquestes 
fa de coral acollidora i organitza un concert en el qual canta 
ella mateixa (tot i que en alguna ocasió l’organitzadora només 
ha participat en el cant comú) i n’acull dues d’altres demar-
cacions. Aquest cicle té lloc des de mitjans d’octubre fins a 
finals de novembre o principis de desembre. Els concerts se 
celebren en caps de setmana. 

L’activitat s’inicia el mes d’abril de cada any amb la convoca-
tòria que en fa la FCEC i que s’envia a totes les entitats mem-
bres per tal que s’hi apuntin, sigui com a organitzadores o com 
a participants. El termini d’inscripció s’acaba a començament 
de maig, i en el full de sol·licitud ja s’ha de detallar el programa 
que s’interpretarà i els dies que, entre els proposats, a la coral 

no li serà possible de fer d’organitzadora o de participant. 

Un cop acabat aquest termini, s’analitzen les propostes rebudes i es classifiquen per 
demarcacions. Tal com hem dit, cal una 
coral organitzadora a cada una de les onze 
demarcacions, i cadascuna d’aquestes tam-
bé té, com a mínim, una coral participant de 
les vint-i-dues que podran fer-ho. D’acord 
amb el nombre de corals pertanyents a 
cada demarcació, el Consell de la FCEC 
aprova la quantitat de corals participants 
que corresponen a cada una d’elles. 

La FCEC té un fitxer històric on consta 
quines corals han participat a cada una de les edicions i també les que s’hi han inscrit 
cada any. 

Pel que fa a les corals organitzadores, si només n’hi ha una d’inscrita, aquesta serà 
l’organitzadora, i ja es fixa la data del concert. Si n’hi ha més d’una, es prioritzen els 
elements següents: 

- no haver estat mai organitzadora; 
- si aquell any celebren algun aniversari; 
- el programa que presenten, 

i si no hi ha candidata a organitzar l’acte, s’ofereix primer a les corals que s’han inscrit 
per participar, i després a totes les entitats de la demarcació corresponent. 

La tria de les corals participants es fa atenent els aspectes següents: 
- cada demarcació ha de tenir, com a mínim, una coral participant; 
- la inscripció ha de complir els requisits de la convocatòria: presentació a través 

de correu electrònic, inscripció degudament emplenada, programa detallat; 
- les dates proposades han de coincidir amb les previstes per les corals 

organitzadores; 

Coral Arpa, de Taradell 
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- es prioritza que una coral hagi estat organitzadora alguna vegada i no hagi estat 
mai participant; 

- l’interès i l’atractiu del programa que presenten; 
- si l’entitat no ha estat mai participant; 
- si l’entitat no ha estat participant el darrer o els darrers anys. 

D’aquesta manera es promou 
que totes les corals hi puguin 
prendre part almenys una vega-
da. I segons el nombre d’entitats 
de cada demarcació que s’hi 
inscriuen cada any, les corals 
tenen més o menys probabilitats 
de participar-hi. 

Enguany se’n celebra la dissete-
na edició, i fins ara s’han fet con-
certs, almenys en una ocasió, a 
109 poblacions en els quals han 

intervingut més de 225 corals diferents, algunes en diverses ocasions. 

Creiem que aquesta és una de les millors maneres de promoure i facilitar el contacte 
entre corals i cantaires de les diferents comarques de Catalunya i de poder sentir una 
tria del repertori de corals que ens són llunyanes en la distància però molt properes en 
l’afició que ens agermana. 

Els concerts comencen amb l’actuació de la coral organitzadora i, després de les 
intervencions individuals de les dues corals participants, per acabar s’interpreten tres 
peces de cant comú, una de les quals ha de triar-se entre les que proposa la FCEC, 
amb la finalitat que les corals comparteixin cada vegada més repertori comú. Aquestes 
peces són part del repertori comú que l’Equip Tècnic de la FCEC suggereix anualment, 
i també s’hi inclouen obres de compositors dels quals se celebren aniversaris o han 
mort recentment. 

Poblacions on s'han celebrat fins ara concerts del cicle Catalunya Coral  
Agramunt, Albelda, Alella, Alforja, Amposta, Argentona, Avià, Badalona, Balsareny, 
Barcelona, Bescanó, Cabrils, Calella, Calonge, Camarles, Camprodon, Canyelles, 
Capellades, Cardedeu, Casserres, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, 
Castellbisbal, Castelldefels, Castelló d’Empúries, Centelles, Corbera de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Cunit, L’Esquirol, Figueres, Fornells de la Selva, Gandesa, la 
Garriga, Gavà, Gelida, Girona, Gironella, La Granada, La Granja d’Escarp, Granollers, 
L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, La Jonquera, Lleida, Llorenç del Penedès, Maçanet 
de la Selva, Manresa, Marçà, Martorell, El 
Masnou, Mataró, Monistrol de Montserrat, 
Montblanc, Montserrat, El Morell, Navàs, Olot, 
Ordis, Organyà, Palafrugell, El Perelló, Ponts, 
Premià de Dalt, Puigcerdà, Reus, Riells del Fai, 
Ripoll, Roquetes, Sabadell, Saidí, Sallent, Salou, 
Santa Coloma de Queralt, Santa Cristina d’Aro, 
Santa Margarida de Montbui, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Carles de la Ràpita, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Feliu de Guíxols, Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze del Vallès,  

Dríade Grup Vocal de 
Terrassa  
cantant a El Perelló 

Cabrils. Cant comú 
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Sant Vicenç dels Horts, La Sénia, El Soleràs, Súria, Taradell, Tarragona, Tàrrega, 
Terrassa, Torredembarra, Tortosa, Tremp, Valldoreix, Vallirana, Valls, El Vendrell, 
Verdú, Vic, Viladecans, Viladomiu Nou (Gironella), Vilanova de Bellpuig, Vilanova i la 
Geltrú, Vila-seca, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
 
 

3. LES CORALS  

DEMARCACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ 

La Coral Talamanca canta a l’Equitrobada 2014  
El cap de setmana del 2, 3 i 4 de maig del 2014 es va 
celebrar a Talamanca (Bages) l’Equitrobada 2014, un 
dels actes més rellevants de la qual va ser l’ofrena 
floral al monument que la vila té dedicat a la batalla de 
Talamanca, l’última que va lliurar l’exèrcit català.  

Els organitzadors de l’Equitrobada, l’Associació de Marxes a 
Cavall de Catalunya, va demanar a la Coral Talamanca que 
l’acompanyés amb unes cançons. En acabat, tots els assistents 
es van afegir al cant d’“Els Segadors”. La Coral va rebre el 
reconeixement per la seva participació i l’encoratjament per a 
continuar l’esforç de superació i perfeccionament que represen-
ta, per als seus components, el fet de mantenir aquesta formació 
de manera autònoma en un poble tan petit. 

La Coral Talamanca participa plenament en l’activitat cultural del poble, i ho fa espe-
cialment amb motiu de les festes assenyalades, durant les quals organitza concerts de 
cant coral tant de la mateixa Coral com d’altres de foranes. A més, també organitza els 
Concerts d’Estiu a Talamanca. 
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Agrupació Coral Talamanca: colònies musicals 

Els dies 26, 27 i 28 de setembre d’enguany, l’Agrupació 
Coral Talamanca va portar a terme la segona edició de les 
colònies musicals, en un entorn magnífic com és la casa de 

la Llobeta, a Aiguafreda. 

Aquests dies, sense presses ni altres 
afers que distraguessin els participants, 
van permetre assajar amb més intensitat 
allò que els és propi, el cant coral. A més, 
les sessions es van completar amb clas-
ses de tècnica i aprenentatge conceptual 
pràctic o llenguatge musical, entre d’al-
tres, que han estat molt profitoses. Tot 
sota el mestratge del seu nou director, 
Pere Díez. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Orfeó Monistrolenc: concert del centenari 
El dissabte 15 de novembre, l’Orfeó Monistrolenc va cloure els 
actes del seu centenari amb un concert que va repassar el repertori 
que el conjunt coral ha interpretat durant els darrers vint-i-cinc anys 
conduït pels directors que han estat al capdavant del cor durant 
aquest període. El concert, que va tenir lloc a l’església parroquial 
de Sant Pere, de Monistrol de Montserrat, es convertí en una 
ul lada a la història de l’entitat, fundada l’any 1913.  

L’acte va comptar amb la pre-
sència de la delegada de la 
FCEC a la demarcació Bages-
Berguedà, Carme Quintana, i 
dels representants del teixit as-
sociatiu de la vila, com també de 
l’Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat. 

Amb aquest concert, l’Orfeó va 
posar fi al seguit d’actes que es 
van iniciar l’any passat amb 

l’objectiu de festivar els cent anys de trajectòria de l’entitat, que, malgrat haver estat 

Fotògraf Coraler 
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fundada l’any 1913 per mossèn Jaume Barberà, llavors rector de la parròquia de Sant 
Pere, va tenir un període d’inactivitat fins a  la represa. L’Orfeó renasqué el 27 de 
setembre del 1989, quan un grup de cantaires de la Passió de Monistrol de Montserrat, 
desitjant reprendre la tradició coral existent a la vila des del 1913, va fer-se el propòsit 
de col·laborar en la difusió de la coneixença i estima de la vila de Monistrol i de 
practicar el cant coral sota la direcció del també monistrolenc Joaquim Piqué.  

Cal comptar-hi cinc etapes, coinci-
dents amb els períodes marcats pels 
mestres titulars: del 1989 al 1996, 
sota la direcció de Joaquim Piqué i 
Calvo –fill de la nostra vila–; des del 
1996 fins al 1999, amb el director 
Lluís Yera i Briones; del 1999 al 
2007, amb Jordi Usan Tudela; del 
2007 al 2014, amb  Francesc Vallès 
i Fuster, i actualment, amb la direc-
tora i soprano Olga Castillon. 

Durant aquest 2014, l’entitat ha desenvolupat una desena d’activitats, entre concerts i 
participacions a Rodes Corals, a Sallent i a Castellbell; ha cantat en les misses de la 
Festa Major, de la Setmana de la Gent Gran i del Centenari dels Gegants de 
Viserta, a Monistrol de Montserrat, i ha protagonitzat sengles actuacions en el marc 
de la Festa dels Romeus, del Concert de Primavera i de la  tradicional cantada de la 
Passió, que es porta a terme la nit de Divendres Sant pels carrers de la vila. 
El juliol del 2013, l’entitat també va organitzar una xerrada retrospectiva sobre el 
món coral a Catalunya, a càrrec del pare Daniel Codina, monjo de la comunitat bene-
dictina de Montserrat, que va ser seguida per l’actuació de la soprano Queralt 
Aymerich i la concertista de piano Mariona Casellas. 

La primera part del concert es va centrar en el període 1912-1989 i va anar a càrrec 
de les veus del Cor Juvenil del Conservatori Municipal de Música de Manresa, acom-
panyat al piano per Lluís Roselló i dirigit per Francesc Vallès, director de l’Orfeó 
Monistrolenc entre els anys 2007 i 2014. El programa comprenia les obres següents: 
Pater noster    Xavier Sarasola 
Ave verum, op. 65  núm. 1  Gabriel Fauré 
Laudate pueri   Felix Mendelssohn 
Bonse Aba    Popular de Zàmbia 
No man is an island   Gospel tradicional 
Bo yabo haboker   Josef Haddar 
Goza mi calipso   Albert Hernández 
Donna, donna   Popular d’Israel 

Durant la segona part del concert es 
van interpretar fins a una desena de 
cançons corresponents a la música 
tradicional i popular catalana i del Re-
naixement, a banda de les partitures 
pròpies que relaten la passió de Crist, 
i obres del mestre Francesc Vila que 
han caracteritzat el cançoner de l’Orfeó 
durant els darrers vint-i-cinc anys. 
Cada un dels directors d’aquest 

Fotògraf Coraler 

Fotògraf Coraler 
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període, exceptuant el ja desaparegut Jordi Usan, dirigiren dos temes per cada una 
de les cinc etapes posteriors a la represa de l’any 1989. El programa fou aquest: 
- Dirigit per Joan Piqué:  
 Nit a muntanya                         L. van Beethoven 
 Nit de Moscou                          Vasili Soloviov 
- Dirigit per Lluís Yera: 
 Al meu cor                                L. Yera 
 Swing low, sweet chariot          Josly 
- In memoriam Jordi Usan:  
 Senyor Sant Jordi                     Francesc Vila 
- Dirigit per Francesc Vallès 
 Vestida de nit                            Gloria Cruz 
 Bon menú                                 Zöller 
- Dirigit per Olga Castillon  
 Moon river                                 Henry Mancini 
 What a wonderful world            G. Davis Weis 
Cant final 
 Piensa en mí                             A. Lara 

La Junta Directiva actual, que encapçala Elvira 
Lladós, pretenia fer un repàs de la història de 
l’entitat amb una clara vocació d’homenatge a totes 
les persones que “d’una manera o una altra, han fet 
possible que l’Orfeó arribés al segle XXI”. És per 
aquest motiu que el concert “va permetre sentir les 
veus, però també veure les cares de tants i tantes 
cantaires que, amb la seva il·lusió i dedicació, han 
fet possible la pervivència d’una tradició tan nostra 
com és el cant coral”. 
 
  
DEMARCACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT 

La Coral Ressò de Sant Boi de Llobregat celebra el 30è aniversari 

Per bé que amb una mica de retard, la Coral Ressò, 
fundada el 1982, va celebrar el seu aniversari el dia 23 de 
maig passat a la sala Cal Ninyo, de Sant Boi de Llobregat. 
Malgrat les dificultats d’aquests darrers anys, la Coral es 
manté ferma i 
amb ganes de 
continuar fent 
música, encara 

que sigui en grup reduït.  

En l’actualitat, el grup coral està format per 
set cantaires: tres sopranos, dues contralts, 
un tenor i un baix. Això no priva que facin 
molt bona música i que els temes que inter-
preten no estiguin exempts de dificultat, la 
qual superen fàcilment, sota l’experta direc-
ció de Jaume Valero.  

L’Orfeó. Anys 50 
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El concert titulat “Coral Ressò: trenta anys més v(b)ells..., dos anys després” integrava 
el programa següent, molt variat i atractiu: a la primera part, “Tristeza”, d’Haroldo Lobo i 
Niltinho; “Collarets de 
llum”, de Miquel Martí i 
Pol i Francesc Vila; 
“Pare”, de Joan Manuel 
Serrat i F. Vila; “País 
petit”, de Lluís Llach; 
“Aquellas pequeñas co-
sas”, de J. M. Serrat i J. 
Arnán Arango; “Maria la 
portuguesa”, de Carlos 
Cano, i “Déjame”, d’En-
rique Urquijo; a la sego-
na part, “Love of my 
life”, de Freddie Mercu-
ry; “Stand by me”, de J. 
Leiber, M. Stoller i E. 
King; “Fever”, de Da-
venport i Cooley; “Something”, de George Harrison; “Big Spender”, de Field i Cy Cole-
ma; “Jada drive”, de Carlton i Malerhofer; “La llorona”, tradicional d’Oaxaca; “Y...”, de 
Marí de Jesús; “Color esperanza”, de Diego Torres, i “Bullerengue”, d’Artel i A. Rincón.  

El concert s’acabà amb un simpàtic i meritori popurri de cançons “de tota la vida”, que 
fou llargament aplaudit pel públic assistent. 

Tot seguit, la regidora de 
Cultura, Montserrat Mira-
bent, va oferir un obsequi 
a la presidenta del grup 
coral, Judit Jerez, i va 
encoratjar els membres 
del cor a continuar fent 
bona música per molts 
més anys. 

Després, el delegat de la 
FCEC a la demarcació del 
Baix Llobregat, Jaume 
Gavaldà, felicità la Coral 
pel seu aniversari i l’ani-
mà a continuar cantant, 
sempre amb l’exigència 

musical que ha tingut fins ara. 

L’acte es va cloure amb les esperades paraules de Montserrat Cadevall, presidenta de 
la FCEC, la qual, en nom propi i de les més de cinc-centes entitats que formen la 
Federació, entregà a la Coral la col·lecció completa de partitures editades per la FCEC 
perquè disposi de més material per a continuar fent música i fent país, uns altres trenta 
anys i més i tot. 
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Coral Àuria, de Cornellà de Llobregat. Concert del 30è aniversari  

El dia 15 de juny, dins dels actes de la Festa Major de Cornellà de 
Llobregat i amb la col·laboració del Patronat Cultural i Recreatiu, del qual 

forma part com a secció musical, la Coral Àuria va 
celebrar el concert commemoratiu dels seus primers 
trenta anys de vida musical i coral. A la sala Ramon 
Romagosa del Patronat, la Coral, dirigida per 
Meritxell Gallés, interpretà una selecció del seu 
repertori. Molts antics cantaires volgueren afegir-se a la festa, 
tot rememorant temps, amistats i melodies. També hi hagué un 
sentit record per als cantaires que per motius de salut no podien 
intervenir-hi i per als que ens han deixat per sempre al llarg 
d’aquests anys.  

El programa estava format per un recull de composicions 
escollides entre totes les que la Coral ha interpretat al llarg dels 
trenta anys. La pianista Lali Solà acompanyà algunes de les 
peces corals. 

I fent costat a 
la Coral en el 
seu aniversari, 
es comptà amb 

la presència i l’actuació de la Coral 
Xalesta, de l’Hospitalet de Llobregat, 
que volgué afegir-se musicalment a 
l’esdeveniment i que fou dirigida per 
Joaquim Miranda, el seu titular. 

Hi foren presents, unint-se igualment al nombrós públic amic en la celebració del 
concert d’aniversari i de festa major, Emília Briones Matamales, tinenta d’alcalde i 
regidora delegada de l’àrea de Presidència, en representació de l’alcalde; Gemma 
Gallofré, presidenta del Patronat, i, per part de la FCEC, la seva presidenta, Montserrat 
Cadevall, i el delegat territorial, Jaume Gavaldà. 

 

Coral Àuria 
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Coral Heura, de l’Hospitalet de Llobregat: concert del 30è aniversari 

El monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona fou un magnífic 
marc perquè la Coral Heura, de l’Hospitalet de Llobregat, celebrés el 
seu concert d’aniversari. 

Aquest concert tingué tres parts: a la 
primera, la Coral interpretà a capella una 
sèrie de partitures escollides entre totes 
les cantades al llarg d’aquests trenta 
anys; la segona va anar a càrrec del prestigiós Trio de 
Clarinets Banús, format per Mateu Farré, Jordi Gallart i 
Joan Alfred Noll, que interpretà tres trios Klezmer: “Búlgar”, 
“Chassidic Nigunim” i “Freylach”. A la tercera part, la Coral 
i el Trio interpretaren els sis Notturni de W. A. Mozart. 

La Coral Heura va iniciar la seva activitat l’any 1984, quan 
un grup de persones de l’Hospitalet de Llobregat que 
sentien amor per la música es reuniren i, sota la direcció 
de l’insigne mestre Josep M. Castelló i Puente (a.c.s.), 
formaren una coral que prengué el nom d’Heura. 

La Coral té un variat i extens repertori que comprèn música 
del Renaixement, religiosa, polifònica, tradicional i moderna, i l’ha ofert en els seus 
concerts a diversos indrets de Catalunya i més enllà. 

El seu projecte de futur és de continuar treballant amb el màxim entusiasme per 
difondre arreu la bellesa de la música i, de manera especial, la del cant coral, de llarga 
tradició a la nostra terra. 

La seva directora actual, des del 2002, és Gemma Andreu i Bofill. Nascuda a l’Hospi-
talet, cursà els estudis de piano al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on 
obtingué el títol de professora d’instruments. Ha realitzat estudis de cant i ha 
acompanyat com a pianista nombrosos grups i solistes. Es dedica a l’educació musical i 
dirigeix diverses corals infantils i juvenils. 
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L’Agrupament Coral La Lira, de Viladecans, rep el p remi Joan 
Cererols i Fornells de música.  

El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat ha 
concedit els VIII Premis de Reconeixement Cultural 
del Baix Llobregat. 

Aquests guardons del CECBLL es lliuren cada dos 
anys, des del 1999, i van néixer amb motiu del 25è 
aniversari de l’associació. L’objectiu és el reconeixe-

ment de persones, institucions, col·lectius i empreses vinculades al 
Baix Llobregat que han destacat per les seves aportacions a 
qualsevol de les categories establertes. Aquests són simbò-
lics i honorífics i no són remunerats. 

En aquest 2014, l’Agrupament Coral La Lira, de Viladecans, 
ha estat el guanyador del premi Joan Cererols i Fornells de 
música. La presidenta de l’entitat coral, Idoia Baixench, va 
recollir el guardó que simbolitza aquest premi al saló d’actes 
de l’auditori Atrium, de Viladecans, el dia 14 de novembre 
passat. 

Va quedar finalista d’aquest premi una altra entitat coral de 
gran mèrit, l’Orfeó Vicentí, de Sant Vicenç dels Horts, que 
aquest any celebra el seu centenari. 
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DEMARCACIÓ DEL BARCELONÈS 

Cor Ariadna de l’Agrupació Cor Madrigal:                                                            
Concert del 40è aniversari 

A les set de la tarda del diumenge 25 de maig proppassat va celebrar-se 
el concert commemoratiu del quarantè aniversari del Cor Ariadna, entitat 
que pertany a la família coral de l’Agrupació Cor Madrigal. Aquest concert 
tan especial i emotiu va tenir efecte a l’Església Adventista del Setè Dia 
del carrer d’Urgell de Barcelona. I fou aquí on cantaires, excantaires, 
familiars i seguidors es van retrobar. 

El concert, precedit per una sentida 
presentació per part de Mina Comas 
i per un muntatge audiovisual que 
repassa breument la història del Cor, 
es va estructurar en tres parts ben 
diferenciades, sota la direcció de 
Júlia Sesé. La primera constava de 
les següents peces a capella de 
compositors del segle XX: “Willow 
song”, de John Rutter; “The Willow 

song” i “O Mistress mine”, de Ralph Vaughan-Williams; “Full fathom five”, de Charles 
Wood, i “It was a lover and his lass”, de Matthew Harris, totes les quals tenen com a 
denominador comú el fet 
de basar-se en textos del 
prolífic escriptor anglès 
William Shakespeare, amb 
la intenció de commemo-
rar el 450è aniversari del 
seu naixement, i que van 
ser recitats per Joan Rim-
bau, cantant del Cor 
Ariadna. 

La segona part, que va ser acompanyada per Pau Casan al piano, comprenia tres 
obres d’estils ben diferents: “Les Djinns”, poema de Victor Hugo musicat per Gabriel 
Fauré; “Zigeunerleben”, del compositor alemany Robert Schumann sobre un poema 
d’Emanuel Geibel, i “Sure on this shinning night”, un poema del nord-americà James 
Agee musicat pel seu compatriota Morten Lauridsen.   

Per últim, a la tercera part, la directora 
Júlia Sesé va cedir simbòlicament la 
direcció del Cor Ariadna als qui n’han 
estat directors al llarg d’aquests quaran-
ta anys d’història i va convidar els 
excantaires presents en el concert a 
unir-se novament al Cor. Una trentena 
d’excantaires van sumar-hi les seves 
veus per cantar “Bosc nocturn”, de 
Johannes Brahms, sota la direcció de 
Montserrat Bonet (primera directora del 

Cor Ariadna i una de les seves fundadores); “Dóna’m la mà”, de Josep Crivillé, sota la 
direcció de Mireia Barrera, i “Abendlied”, de J. G. Rheinberger, dirigida per Xavier Puig. 
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Gemma Tatay, que va ser directora del Cor Ariadna durant dotze anys, va excusar la 
seva assistència per motius personals. 

Per acabar, la presidenta de l’Agrupació Cor Madrigal, Maria Àngels Solà, i la presi-
denta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, Montserrat Cadevall, van obsequiar el 
Cor amb uns presents, en reconeixement de la trajectòria de quaranta anys del Cor 
Ariadna dintre del món coral català. 

 
 
Una nova experiència del Cor Llevant, de Barcelona 

Per segona vegada hem pres part en un encuentro amb cors 
de Castella: el dia 18 d’octubre hem participat en el XV 
Encuentro Coral Cervantino, que s’ha celebrat a Alcalá de Henares amb motiu de la 
Semana Cervantina, organitzat per la Schola Cantorum de Alcalá. Les tres corals 
participants –Schola Cantorum de Alcalá de Henares, Coro Villa de Las Rozas i Cor 
Llevant, de Barcelona– hi vam interpretar música de l’època de Cervantes. 

La veritat és que aquesta mena de trobades sempre ens ha agradat de viure-les, 
perquè ens aporten noves experiències, tant musicals com personals, coneixences i 
maneres de fer diferents i l’oportunitat d’aprendre noves músiques sempre que s’escau.  

La nova experiència, la del diumenge dia 19 d’octubre, va ser idea del nostre director, 
Antoni Jorquera: organitzar per compte 
nostre una “visita musical i guiada” per 
diverses sales del Museo del Prado. Vam 
tenir el goig que la idea va ser acollida amb 
entusiasme per part de la direcció del 

Museo, que ens va donar tota mena de 
facilitats. Es tractava de combinar una 
explicació dels quadres d’algunes sales 
amb la interpretació d’obres corals de la 
mateixa època o de la mateixa temàtica. Un 
acte d’aquesta mena –segons ens van 
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comentar– no havia tingut mai lloc en aquell recinte –o, almenys, tal com va ser 
preparat i presentat.  

Primera actuació: Sala Várez Fisa. Pintures del romànic i principi del Renaixement (i un 
enteixinat preciós al sostre!). La María, la nostra guia, presentava la pintura més 
interessant, fent-ne observar els detalls més remarcables, i les obres que interpretaríem 
(Llibre Vermell de Montserrat, obres catalanes de l’època...) donant-ne la traducció al 
castellà... I nosaltres, fent a la vegada de “grup de turistes cantaires”, seguits d’un 
públic agradablement sorprès...  

Segona actuació: Sala 49. Obres 
del Renaixement espanyol i italià. 
Naturalment, després de cada inter-
venció de la María –que comentava 
tan encertadament– venia la nostra, 
interpretant obres adients al mo-
ment històric: “Ay, linda amiga”, 
“Bella, de vós som amorós”, “Teresi-
ca, hermana”, “E la don don”, “El 
Jubilate”... El públic anava obser-
vant els quadres que il·lustraven les 

nostres intervencions, i l’interès i l’entusiasme anaven in crescendo... Els costava d’en-
tendre que era quelcom fora del comú i que no passava “cada diumenge”, com algú 
insinuava...  

I, en acabar, vàrem anar desapareixent de la sala bo i cantant espontàniament, sense 
direcció, com a comiat, el nostre “Rossinyol que vas a França“, entre els aplaudiments 
del seguici que s’havia organitzat, tot acompanyant-nos... I els responsables del Museo, 
més que satisfets i alhora sorpresos per la novetat i l’excel·lent acollida que havia tingut 
la idea que se’ls havia ofert! 

Estem molt contents de l’experiència viscuda... i ens agradarà molt de repetir-la –a El 
Prado o en altres museus– sempre que se’ns en presenti l’ocasió!  

M. Teresa Giménez i Morell 
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El Cor Anton Bruckner, segon premi de la 34a edició  del Certamen 
Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina 
El dia 8 de novembre passat es va celebrar la 34a edició del 

Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina, un 
concurs prestigiós que en aquesta ocasió va traspas-
sar l’àmbit estatal, ja que per primera vegada hi va 
prendre part un cor provinent d’Itàlia, fet que, sens dubte, demostra la 
qualitat i el nivell del Certamen, així com la feina ben feta que la Comissió 
Organitzadora ha realitzat al llarg d’aquests trenta-quatre anys. 

L’organitza l'Associació Certamen Coral Fira de Tots Sants amb el 
suport humà del Cor de Cambra Discantus, de Cocentaina, el qual 
fa possible una organització perfecta que s’ocupa fins dels mínims 
detalls per tal que els coralistes es trobin a Cocentaina com a casa 
seva. Patrocinat per l'Ajuntament de Cocentaina i l'Àrea de Cultura de la Diputació 
d'Alacant, en aquesta edició comptava amb la col·laboració de la Fundació Costa 

Blanca, la Unió Alcoiana Segurs, Ante-
cuir i Textisol, entre altres empreses.  

L'esdeveniment tingué lloc al Centre 
Cultural El Teular, emblemàtic auditori 
d'aquesta localitat, i va tancar la que va 
ser la 668a edició de la Fira de Tots 
Sants (des del 1346, per privilegi real de 
Pere III -Pere II de València- a Roger de 
Llúria, comte de Cocentaina). 

El Coro de Cámara Ainur, de Las Pal-
mas de Gran Canària, va ser el guanyador de la 34a edició del Certamen Coral Fira de 
Tots Sants. 

El Centre Cultural El Teular de Cocentaina (Alacant) vibrà amb les veus del Coro de 
Cámara Ainur i dels altres dos que hi participaren: el Cor de Cambra Anton Bruckner, 
de Barcelona, dirigit per Júlia Sesé, que hi aconseguí el segon premi, i el Coro 
Decanter, de Frascati (Roma), que hi fou tercer. Els italians van ser distingits, a més, 
amb el premi del públic. Els premis atorgats eren de 3.000 euros al primer, 1.800 al 
segon i 1.200 al tercer, mentre que el del públic era de 600 euros.  

Dins la tasca de difusió de la música coral que 
efectua l'organització del Certamen, per a 
aquesta edició l'obra obligada va ser enca-
rregada a Josep Robert Sellés i Camps. La 
peça és un arranjament de la cançó popular 
“El frare d’Agres”. D'aquesta manera s'han 
cobert dues vessants: la difusió de la música 
coral escrita en llengua pròpia i la difusió de la 
música tradicional valenciana. L'autor ha 
dedicat l’obra a don Eduardo Xifre Gallego. 

Des de fa uns quants anys, el Certamen també és solidari i ajuda, en la mesura de 
seves les possibilitats, diferents associacions o entitats de la població; en aquesta 
edició, el Certamen Coral lliurà la totalitat de la recaptació de taquilla a TAPIS 
Cocentaina (Programa per a la Prevenció i Inserció Social, que promou el desenvolu-
pament personal i la interacció social de persones amb problemes d’integració i 
marginació). 

Cor de Cambra Anton Brukner 
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Cors participants: 
Entre totes les agrupacions corals que van sol·licitar la inscripció, el Comitè Tècnic de 
l'organització va seleccionar cinc cors finalistes, d'entre els quals van eixir els tres cors 
que concursaren en la fase final. En aquesta selecció van participar els seguidors del 
Certamen de tot el territori nacional i internacional mitjançant les votacions on line 
penjades en el seu moment a la seva pàgina web. El cor que més vots va obtenir va ser 
el Cor Decanter, de Frascati (Roma, Itàlia), que va passar directament a la final junta-
ment amb els altres dos participants que el Comitè Tècnic va determinar: el Cor de 
Cambra Anton Bruckner, de Barcelona, i el Coro de Cámara Ainur, de Gran Canària. 

Cartell de la 34a edició 
Amb la  finalitat de promocionar dissenyadors joves, l'organització 
del Certamen Coral va encarregar la realització del cartell d'aques-
ta edició a Jaume Sanfrancisco Alba, dissenyador i tècnic en 
disseny industrial. El cartell uneix el fet de tractar-se de l'edició 
número 34 del Certamen amb el fet que un dels compassos 
musicals més usats és el de 3/4. Un cartell vistós i no massa seriós 
que no per això perd gens l'elegància. 

La conducció d'aquesta edició fou a càrrec del presentador de tele-
visió Loren Donat. 

El Certamen va finalitzar amb l’actuació de Jana Sustersic, jove cantant i pianista 
establerta a València des de fa dos anys. Graduada al Berklee College of Music i 
professora de cant, ha compartit cartell amb grans músics (Lenny Kravitz, Toto, etc.) i 
ha conreat la seva veu treballant amb els millors músics internacionals. Fou acom-
panyada pel percussionista Sebastián Laverde, productor i músic graduat en el Master 
of Contemporary Performance de Berklee a València, i que actualment cursa el Master 
of Music Technology Innovation, i pel pianista i teclista italià Federico Zanetti. Oferiren 
una selecció acústica de temes que es mouen al voltant del rythm’n’blues, el soul i el 
jazz.  

 

DEMARCACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA 

Cinquanta anys del Cor Al·leluia, de Tarragona:            
Gràcies, Pepa!  

El dissabte 22 de març va tenir lloc al Teatre 
Metropol de Tarragona un emotiu homenatge 

a Pepa Roselló, funda-
dora i directora del Cor 
Al·leluia, que ens va deixar l’any 2008. 

Aprofitant els cinquanta anys del Cor, l’Ajuntament de Tarragona, 
amb el vistiplau de la família de l’homenatjada, va aprovar de 
posar el nom d’aquesta il·lustre tarragonina als jardins del Teatre 
Metropol. 

L’acte va començar amb la interpretació de “Let the river run” a 
càrrec del Cor Al·leluia actual, integrat exclusivament per veus 
femenines, sota la direcció de Lucia Béresová, i va prosseguir amb 

unes paraules de Marta Arjona, presidenta del Cor, que va reconèixer la vida i la 
trajectòria de la Pepa, durant la qual va transmetre, sense límit, l’amor per la música, 
amor que va encomanar a tots els que van compartir la seva vocació. Alhora, va 

Directora Pepa Roselló 
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reivindicar el valor que significa per a 
Tarragona el fet de tenir un cor amb 
cinquanta anys d’història, i el valor 
immaterial que hi aporta. 

A continuació va arribar el torn per a la 
família de Pepa Roselló. La seva filla, 
Elisabet Abelló, va dedicar les primeres 
paraules a la seva mare i un record a 
tots els cantaires que, prematurament, 
ens han deixat. També va destacar que 
el llegat més important de la seva mare 
va ser de fer estimar la música. A tall 
d’anècdota, va explicar que els seus pares, quan es van casar, van fer un pacte: els 
divendres, la Pepa tenia assaig amb el Cor Al·leluia, i el Josep Enric anava a jugar al 
bridge amb els amics. L’Elisabet va assegurar que els seus pares van complir el pacte 
fins que les forces els ho van permetre. La seva intervenció va acabar esmentant 

l’escrit que la seva mare va 
redactar amb motiu del quarantè 
aniversari del Cor, en el qual 
parlava de la riquesa d’amistat, 
afecte i comunicació entre els 
cantaires i ella que va anar 
acumulant al llarg de la seva 
vida, i que aquest era el seu 
tresor personal i intransferible. 
“Jo crec que s’equivocava; 
aquest no és el seu tresor, sinó 
que ens en va deixar una mique-
ta a tots i a cadascun de nosal-

tres”, va concloure l’Elisabet, que va deixar pas a la consellera de Cultura de 
l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, que va defensar el coratge de l’homenatjada 
en uns temps en què, injustament, el paper de la dona havia de quedar relegat a la 
cura de la família i poca cosa més. 

Per la seva banda, Josep 
Fèlix Ballesteros, alcalde de 
la ciutat, que va tenir una 
vinculació molt especial amb 
el Cor quan era conseller de 
Cultura (1986), no va poder 
ser present a l’acte per mo-
tius d’agenda, però va deixar 
un enregistrament que el 
públic assistent va poder veu-
re i escoltar a través d’una 
pantalla habilitada als jardins 
del teatre tarragoní. 

Tot seguit, autoritats i fami-
liars van descobrir una placa 
instal·lada en un faristol, a manera de partitura, que deixa constància del 
reconeixement. En aquest moment, la música es va tornar a fer present per partida 

Foto a l’Ajuntament 
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doble: la Clea, néta de la Pepa, va interpretar una bourrée de Bach al violoncel i, 
immediatament després, el Cor Al·leluia actual va oferir la cançó “I will follow him”. 

La cirereta del pastís va tenir lloc a l’interior del teatre, quan gairebé un centenar 
d’antics cantaires del Cor Al·leluia de totes les èpoques van unir les seves veus per 
cantar, davant d’un teatre ple de gom a gom, grans èxits del Cor, com ara alguns corals 
de la Missa alemanya de F. Schubert, “A la plaça hi ha sardanes”, “La fanfare du 
printemps”, “El cavaller enamorat” o “Pitchou ome” (Petit maridet), de Baltasar Samper. 
Cal destacar l’inestimable treball dels directors invitats –Miquel Barbarà, Lucia 
Béresová, Carme Domingo, Núria Francino, Josep Navàs, Eduard Pàmies, Montse 
Rios i Francesc Rius–, que, amb tan sols tres assajos, van aconseguir empastar les 
veus de diferents generacions de cantaires. 

Al final del concert hi va haver repartiment de rams per als directors, per als membres 
de la comissió organitzadora, per al mestre Manel Cabero i el darrer, a títol pòstum, per 

a la Pepa. A l’homenatge també hi va col·laborar la FCEC, 
i la seva presidenta, Montserrat Cadevall, fou present al 
concert.  

A la roda de premsa prèvia, celebrada pocs dies abans, 
l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, havia decla-
rat que “ha arribat el moment de retre homenatge a una 
dona emprenedora, valenta i tenaç que va forjar les arrels 
d’una entitat que, cinquanta anys després, ens demostra la 
seva fermesa i solidesa”. 

El Cor Al·leluia va néixer el Nadal del 1962 sota el guiatge 
de Josepa Roselló i García, amb la vocació de fer bona 
música a partir de les veus d’un grup de joves. Ha cantat 
obres d’envergadura i ha estat present en diversos països 
d’Europa. Actualment la directora del Cor és Lucia 
Bérešová. 

 

Coral Santa Rosalia de Torredembarra:  
Espectacle musical “De Broadway a Barcelona” 

La Coral Santa Rosalia, 
de Torredembarra, va in-
terpretar l’espectacle mu-
sical De Broadway a Bar-
celona, els dies 10 de juliol i 3 d’octubre 
del 2014, a l’església de Sant Pere 
Apòstol, de Torredembarra. I el passat 30 
de novembre del 2014 també presentà 
aquest muntatge a l’Auditori Tarragona (C. 
de Pere Martell, 2) a les 19 hores, en un 
concert benèfic per a Mans Unides. 

Els cantaires de la Coral Santa Rosalia 
s’han endinsat en una nova i emocionant 
aventura amb la interpretació d’unes 
quantes pinzellades dels musicals de 
Broadway més famosos. Així mateix, 

també homenatgen el musical de més èxit al nostre país en aquests darrers anys, Mar i 

El seu faristol 
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cel. Tot plegat, amb l’acompanyament de quatre grans músics que enriqueixen les 
versions corals dels grans hits de Broadway: Jordi Soler (piano), Francesc Pagès 
(piano), Gilberto Rivero (saxo) i Siscu Aguilera (bateria); tots sota la direcció de Natàlia 
Casasús i Jordi Boltà. 

 

El diari El Mònic es va fer ressò del primer concert amb aquestes paraules: “De l’espec-
tacle sobre els musicals de Broadway ens  van emocionar gairebé totes les peces, però 
per damunt de tot les cançons de Mar i cel i la versió en català d’Els miserables. Quines 
veus!!! [...] Una vetllada que quedarà en la memòria dels qui van assistir-hi. Un públic 
[...] que va correspondre a l’espectacle amb llargs aplaudiments, molt cops a peu dret.”  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coral Santa Rosalia de Torredembarra 
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Cor Mestral de Reus: Concert del seu 25è aniversari  

El dia 27 de juny es va celebrar al Teatre For-
tuny de Reus el concert extraordinari amb el 
qual es festejaven les noces de plata del Cor 
Mestral, que va preparar un programa de música 
coral amb acompanyament de cobla que també incloïa l'estrena absoluta de l’obra La 
dama de Reus, del compositor Francesc Rius, escrita per a cor, narrador, contratenor 
solista, cobla i percussió. La direcció general anà a càrrec de Núria Francino.        

El programa fou el següent:  
Primera part  
* Cobla Reus Jove: 
1) “Aquarel·la renaixentista” (danses europees del 
segle XVI, en adaptacions per a cobla del mestre 
Jordi León i Royo). 
 I) “Allemande”, de Pierre Phalèse. 
II) “Bransle”, de Michael Praetorius. 
2) “Juny”, sardana de Juli Garreta i Arboix.  

* Cor Mestral i Cobla Reus Jove:  
3) “Sant Jordi triomfant”, de Francesc Pujol i Pons 
(poema en forma de sardana per a cor i cobla). 
4) “La birondó”, de Manuel Oltra i Ferrer (suite cata-
lana per a cor, cobla i percussió que conté “El pobre 
alegre”, “La filla del marxant”, “Margarideta”, “El 
testament d’Amèlia” i “Cap a Betlem”). 

Segona part  
* Cobla Reus Jove:  
5) “Lullaby of Birdland”, de George Shearring (estàndard de jazz), en arranjament per a 
cobla de Joan Josep Blay i Máñez.  Saxo alt solista: Jordi Grifoll. Bateria: Eduard Antolí. 
* Cor Mestral i Cobla Reus Jove:  
6) “El cavaller enamorat”, sardana de Joan Manén i Planas. 
7) “Un feix de poemes”, cançó per a cor i cobla de Francesc Cassú i Jordi.   
 
8) La dama de Reus, de Francesc Rius i Mur (estrena). (Glossa sobre la cançó popular 

catalana per a cor, contratenor so-
lista, narrador, cobla i percussió.)     

Protagonistes de l’espectacle, dirigit 
per Núria Francino:  
Cor Mestral. 
Cobla Reus Jove: Marina Garcia de 
Mateos (flabiol i tamborí), Jordi 
Grifoll i Natàlia Segura (tibles), 
Núria Font i Josep Secanell (teno-
res), Joan Carles Julio i Andrea 
Mirado (trompetes), Xavi Idiarte 
(trombó), Aureli Andrés i Joan 

Ballart (fiscorns), Eduard Sendra (contrabaix), Eduard Antolí (percussió).  
Contratenor solista: Marc Guerris.  
Narrador: Xavier Grasset. 

Cor Mestral, de Reus 
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La presidenta de la FCEC, Montserrat Cadevall, assistí al concert i dirigí als presents 
unes paraules de felicitació; posteriorment va fer entrega de la col·lecció de partitures 
editades per la FCEC. 

El Cor Mestral de Reus  va néixer el 
mes de març de l’any 1988 a partir de 
l’Escola de Música del Centre de Lectu-
ra de Reus, i està constituït com a asso-
ciació des de l'any 2006. Des del 
començament de les seves activitats 
s’interessa especialment pel repertori 
del Renaixement, del barroc i del classi-
cisme, els compositors del segle XX i la 
cançó tradicional. Ha protagonitzat di-
versos intercanvis i experiències musi-
cals amb altres corals, i l'any 2009 va 
participar en l’enregistrament del tercer volum del disc de les diferents parles catalanes, 
en el qual interpreta cançons tradicionals del Baix Camp i del Priorat.  

Dins dels actes del seu aniversari, el Cor Mestral va organitzar un cicle de nou 
conferències, des del 17 d’octubre del 2013 fins al 19 de juny del 2014, que duia el títol 
general de “La música: emocions i sentiments”. Cada conferència va acabar amb l’ac-
tuació d’un grup musical convidat. 

Amb el mateix motiu, va organitzar una exposició commemorativa, configurada com 
una retrospectiva de la història del Cor Mestral, que es pogué visitar durant el mes de 
desembre del 2013 al Centre d’Amics de Reus (lloc d’assaig del Cor). 

La dama de Reus  

Aproximació al context històric per a situar l'argument de l'obra: 

Segons algunes fonts, els fets podrien haver passat durant la guerra de Successió. En 
aquest període, i des del 1705, Reus canvià diverses vegades de bàndol, dels filipistes 
als austriacistes, fins que el 1713 caigué definitivament en mans de les tropes 
borbòniques i filipistes, i s'hi van produir moltes revenges i represàlies. Però altres fonts 
parlen de la guerra dels Segadors. 

Concretament, la Viquipèdia, en l’article sobre la història de Reus, diu el següent: "Al 
començament de la guerra dels Segadors, Reus tenia 1.200 cases habitades, però es 
reduïren a 800 al final de la guerra. El segle XVII, l'emigració prové de Castella i d'altres 
llocs del Principat. El 16 de desembre del 1640 fou declarada enemiga de la pàtria per 
les Corts i els béns dels seus habitants foren confiscats, com a resposta a la manca de 
participació activa en la guerra. El 1641 va ser ocupada pel militar francès La Mothe, i 
el banquer Pere Mancha va comprar el fet de no ser saquejada. Els soldats francesos 
es comportaren com a ocupants, i Reus es va lliurar als castellans el gener del 1642. 
Sembla que aquests repetiren les accions dels francesos (violacions, exaccions). Una 
història popular diu que una dama que tenia el marit pres va obtenir la llibertat de l'es-
pòs a canvi de dormir una nit amb el capità dels ocupants; el marit ho va acceptar i la 
dama va cometre adulteri, però l’endemà el presoner va aparèixer penjat. La dama es 
va fer soldat i va acabar matant en combat el capità". 

Així que, tant si els fets van ocórrer el 1640 com el 1713, aquell capità anomenat 
Capitel·lo, que surt a la cançó, hauria estat el cap a Reus de les forces espanyoles 
d'ocupació, que arreu del país van cometre tota classe d'excessos. 
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Basant-se en aquest argument, el compositor i bon amic de la Cobla Reus Jove, 
Francesc Rius i Mur, ha creat una obra de gran format (de prop de 20 minuts de 
durada) per a cor, cobla, narrador, contratenor solista i percussió. 

 

El Cor Femení Scherzo fa reviure l’Ospedale della P ietà 

La primera setmana de novembre, el Cor de Cambra Femení 
Scherzo, de Vila-seca, juntament amb l’Orquestra Barroca Catalana i 
sota la direcció de Jordi Casas Bayer, ens va obsequiar amb una 
perla musical. La idea del director –que, segons les seves paraules, 
es remunta a quinze anys enrere– s’ha traduït, de moment, en dos 

magnífics concerts, un al Palau de la 
Música de València, el 4 de novem-
bre, i l’altre a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, el 7 
de novembre. I l’agenda segueix oberta, amb més 
concerts confirmats, entre els quals, el 16 de novembre, 
a la cripta de l'ermita de la Verge del Camí, de 

Cambrils, i el dia 22 de novembre, al Teatro Principal de Burgos. I per a l’any vinent, el 
3 d’abril del 2015, al Teatro Auditorio San Lorenzo d’El Escorial. 

Les crítiques de la premsa especialitzada i del públic estan fent d’amplificador del que 
ha estat una de les principals propostes del món coral català d’aquesta temporada: la 
recuperació del so de la música tal com es devia sentir a l’Ospedale della Pietà de 
Venècia quan Vivaldi en va ser professor. La singularitat rau en la interpretació d’obres 
d’il prete rosso amb veus exclusivament femenines, que, si bé requereixen un treball 
molt precís pel que fa a dinà-
miques i timbres, resulten 
molt més entenedores i real-
cen la bellesa harmònica d’un 
Vivaldi menys conegut. Un 
repte que Jordi Casas, gran 
expert d’aquesta professió i 
un dels més grans directors 
corals que ha donat el nostre 
país, va assolir amb ex-
cel·lent nota, amb aquesta 
producció tan singular, que pretén acostar-nos al so real de les audicions que es feien a 
l’Ospedale della Pietà de Venècia a càrrec, exclusivament, de les noies que hi 
estudiaven. En definitiva, un Vivaldi diferent tímbricament, però també una descoberta 
harmònica que encara el fa més interessant i que no hauria estat possible sense el 
treball virtuós del director. 

Programa 
Tre Salmi    In exitu Israel, RV 604 
  Laudate Dominum, RV 606 
  Laetatus sum, RV 607 
Sonata al Santo Sepolcro, RV 130 
Kyrie en sol menor, RV 587 
Credo en mi menor, RV 591 
Gloria en re major, RV 589 

Foto: Ram Giner 
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Les veus angelicals d’Antonio Lucio Vivaldi 
Després de tres-cents anys, el "cant dolç i harmoniós" de les veus del Cor de Cambra 
Femení Scherzo recupera, sota el guiatge de Jordi Casas Bayer, les obres de Vival-
di tal com el compositor les va concebre originalment per al cèlebre Ospedale della 
Pietà de Venècia. 

Els ospedali eren unes institucions religioses a mig camí entre orfenats i conservatoris 
que  a Venècia, al començament del segle XVIII, havien desplaçat les esglésies com 
a centres d'ensenyament musical. El seu prestigi –especialment, el de l'Ospedale della 
Pietà, on Vivaldi va ser professor de violí i mestre del cor i del conjunt instrumental– 
va fer que moltes famílies adinerades hi enviessin les seves filles a estudiar música. 

La Pietà va formar un bon 
nombre de virtuoses, noies 
destres en més d'un instru-
ment, que també cantaven 
els concerts de música sa-
cra. La fama del conjunt 
instrumental i vocal va créi-
xer sota la direcció de 
Vivaldi; d’aquí ve que es-
coltar tocar i cantar les 
noies de la Pietà es con-
vertí en cita ineludible per 
als viatgers que arribaven a 
Venècia. "No es podia tro-
bar un cant tan dolç i 
harmoniós en tot el món. 
Per aquest motiu, gent de 
tot arreu venia a Venècia 
amb el desig de refrescar-se amb els seus cants angelicals...", va escriure el maig 
del 1698 el viatger rus Petr Andreevitx Tolstago. També van deixar testimoni del seu 
pas el filòsof Jean-Jacques Rousseau i el poeta Goethe. El conservatori de l'Ospeda-
le della Pietà va romandre actiu fins al 1830, aproximadament. 

L'edicte que prohibia a les dones de cantar a les esglésies, dictat pel papa Pau IV a 
mitjan segle XVI, es va estendre als escenaris d’una bona part del món catòlic, 
impulsant l'èxit dels castrati. En aquest context, les orquestres i els cors femenins 
dels quatre ospedali que hi havia a Venècia constituïen una singularitat en una època 
en la qual la dona era exclosa de la pràctica de la música en públic. 

El concert volia reviure les vetllades musicals de l'Ospedale della Pietà que tant 
admiraven els viatgers i en les quals les veus angelicals interpretaven les obres que 
Vivaldi va compondre per a elles. 

El Cor de Cambra Femení Scherzo  
El Cor de Cambra Femení Scherzo és un conjunt vocal femení de Vila-seca 
(Tarragonès) creat l’any 1989. 
La majoria de les seves components, moltes d’elles formades al Conservatori 
Professional de Música de Vila-seca, es dediquen professionalment a la docència 
musical. 

L’acurat resultat vocal és fruit del treball específic de cadascuna de les cantaires amb 
professores com Enriqueta Tarrés, Mercè Obiol o Maria Teresa Garrigosa. 

Foto: Ram Giner 
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Ha actuat arreu de Catalunya i a diverses localitats de l’Estat espanyol i ha participat en 
produccions en què ha col·laborat amb orquestres com l’OBC o l’Orquestra Simfònica 
del Vallès. 

Ha enregistrat per al  programa “A quatre veus” del Canal 33 de Televisió de Catalunya 
i ha editat els CD Cançó de finestra, íntegrament a cappella; Scherzo, amb obres de 
jazz i musicals, i Nadales Scherzo. 

Ha obtingut diversos premis, com ara el 
primer premi i la medalla d’or del II Concurs 
Internacional de Cant Coral Orlando di 
Lasso, a Roma, o la medalla d’or en el III 
Concurs Internacional de Cant Coral “Euro-
pa i els seus cants”. 

Regularment compta amb la col·laboració 
de directors de prestigi, com Jordi Casas, 
Òscar Boada, Carles Josep Comalada, 
Josep Vila, Xavier Pastrana o Salvador 
Brotons, qui va confiar en el Cor per a 
l’estrena mundial de la versió per a orques-
tra de la seva Missa Brevis (abril del 2014). 

El Cor Scherzo ha estat dirigit per Sílvia Gil-Pérez des de l’any 1989 fins al 2003, i per 
Alan Branch fins al 2011. Actualment, el Cor és dirigit novament per Sílvia Gil-Pérez i 
treballa assíduament, com a director convidat, amb Jordi Casas, amb qui recentment 
ha actuat al Palau de la Música de València amb la producció "Vivaldi a la Pietà". 

El Cor Femení Scherzo homenatja Alejandro Yagüe 

Les dues darreres actuacions del Cor de Cambra Femení Scherzo, de 
Vila-seca, van servir per a homenatjar el prestigiós compositor burgalès 
Alejandro Yagüe. La primera va tenir com a escenari la cripta de l’ermita 
de la Verge del Camí, de Cambrils, i es va efectuar el dia 16 de novem-
bre; la segona es va celebrar al Teatro Principal de Burgos el 22 de novembre, 
festivitat de Santa Cecília, patrona de la música.  



 25

Dirigit per Jordi Casas Bayer, i acompanyat al piano per Diana Baker, el Cor de 
Cambra Femení Scherzo va interpretar obres de Schubert, Schumann, Rossini, 
Toldrà, Dvořák i de l’homenatjat Yagüe, un dels compositors més reconeguts de tot 
l’Estat. Aquest, que va assistir al segon concert, es va mostrar molt agraït pel gest 
del cor i del seu director invitat, i va elogiar especialment la qualitat tècnica i 
interpretativa que la formació vila-secana va demostrar en l’execució de la seva obra.  

Un cop acabat el concert, el 
compositor va esperar la 
sortida de les components del 
Cor Scherzo per tal de 
felicitar-les personalment per 
la interpretació de les seves 
Historietas del viento. Aquesta 
obra, dedicada al director 
basc Javi Busto i el seu cor 
femení, mai no havia estat 
cantada a Burgos, la ciutat del 
compositor. Era, per tant, una 
"estrena" especial per a ell, i 
més veient la reacció del seu públic, que va ser extraordinàriament calorosa.  

Alejandro Yagüe va comentar que era la millor versió que havia sentit mai de les se-
ves cançons,  que estaria encantat de poder escriure més composicions per al Cor 
Femení Scherzo i que seria una satisfacció que aquest conjunt les volgués incorporar 
al seu repertori. Va ponderar-ne especialment l'afinació, la claredat en l’emissió del text 
i la interpretació detallista de totes les figures musicals amb què havia il·lustrat les 
diverses imatges de la poesia de García Lorca. També va confessar al director Jordi 
Casas que, quan va pujar a saludar a l'escenari, estava tan emocionat que no va ser 
capaç d’articular ni una sola paraula, limitant-se a llançar un petó a les cantaires. 

El programa del concert fou el següent: 

Primera part 
Franz Schubert Gott ist mein Hirt  
Robert Schumann Romanzen für Frauenstimmen, op. 69 

Tamburinschlägerin  
Waldmädchen 
Klosterfräulein 
Soldatenbraut  Meerfey 
Die Capelle 

Gioacchino Rossini La Fede 
 La Speranza 
 La Carità (àudio) 
Solista: Ana Gil-Pérez, soprano 
 
Segona part 
Alejandro Yagüe Historietas del viento (textos de F. García Lorca) 

El viento venía rojo 
Viento estancado  
La brisa 
¿Qué doncella se casa con el viento? 

El director Jordi Casas i l’autor Alejandro Yagüe 
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Eduard Toldrà Cançó de passar cantant  
 Cançoneta incerta  
 Después que te conocí 
 Menta, farigola, ruda i romaní 
 
Antonín Dvořák Sis cançons de Moràvia: 

Dyby byla kosa nabróseňá  
Slavíkovský polečko malý  
Holub na javoře 
V dobrým sme se sešli  
Sípek 
Zelenaj se, zelenaj 

 

DEMARCACIÓ COMARQUES DE GIRONA 

Coral Mestre Sirés: 35è aniversari 

La Coral Mestre Sirés va ser fundada l’any 1979 pel seu actual direc-
tor, Félix Pérez Diz. Porta el nom del músic begurenc Frederic Sirés, 
que va dedicar molts anys a ensenyar música, de manera desinteres-
sada, al jovent de Palafrugell. 

La Coral ha actuat arreu de 
les comarques gironines i a la resta del 
Principat de Catalunya; també al País 
Gallec, Astúries (Avilés), La Rioja (Alfaro), 
Aragó (Ejea de los Caballeros), Euskadi 
(Deva), diverses poblacions de la Catalunya 
del Nord (Prada de Conflent, Perpinyà...), 
França (París i Marsella), Holanda (Bussum 
i Utrecht), Itàlia (Sprasiano-Veneto), i altres. 

La Coral Mestre Sirés és membre de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals 

(FCEC) i de l’Agrupació Coral de les Comarques Gironines; participa activament en 
totes les Rodes Corals, com també en les Campanyes de Dinamització Cultural de la 
Diputació de Girona. 
Interpreta cançons populars i  tradicionals 
catalanes, gallegues, basques, castellanes, 
nadales, composicions litúrgiques, espiri-  
tuals negres, música de pel·lícules, algun 
clàssic... 

El dia 4 de juny, dins les Festes de Primave-
ra, va celebrar el concert del 35è aniversari, 
que va tenir lloc al Teatre del Centre Frater-
nal de Palafrugell. La presidenta de la 
FCEC, Montserrat Cadevall, va ser-hi pre-
sent i, tot dirigint unes paraules de felicitació 
als membres de la Coral homenatjada, els 
va fer entrega de la col·lecció de partitures editades per la Federació.  
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La Coral va presentar el programa següent: 

Primera part 
“Gavina” (havanera), de Frederic Sirés; arranjament de Ricard Viladesau. 
“Cançó de la pau”, de Jean Sibelius; arranjament de Joan Casas (s. XIX-XX). 
“Canción del viejo poeta”, de Luis Iruarrízaga Aguirre (s. XX). 
“Girona m’enamora” (sardana), de Ricard Viladesau (s. XX). 
“Ave verum”, de Wolfgang Amadeus Mozart  (s. XVIII). 
“Va, pensiero”, de Nabucco, de Giuseppe Verdi (s. XIX). 
“Cançó de bressol”, de Johannes Brahms (s. XIX). 
“Evocació del Pirineu”, de Rafael Martínez Valls (s. XIX-XX). 

Segona part 
“Barcarola”, de Jacques Offenbach  
(s.XIX). 
“En mi viejo San Juan” (bolero portori-
queny), de Noel Estrada / A. Mattos. 
“Jesus bleibet”, de la Cantata 147 de 
Johann Sebastian Bach  (s. XVII-XVIII). 
“My way” (‘Com he fet sempre’), de 
Claude François i Jacques Revaux  (s. 
XX). 
“Stabat Mater”, de Zoltán Kodály (s. XX). 
“Calella” (sardana), de Ricard Viladesau sobre text de Josep Martí, Bepes. 
“Panis angelicus”, de César-Auguste Franck (s. XIX). 
“Gloria”, d’Antonio Vivaldi ( s. XVII-XVIII). 

Va col·laborar-hi Margarida Joanmiquel al teclat (sobre adaptacions de Dolors Sirvent), 
sota la direcció de Félix Pérez Diz. 

 

El Cor Àkan, de Girona, premi Francesc Candel 

La consellera de Benestar Social i Família, Neus 
Munté, va presidir el dia 28 d’octubre l'acte de 
lliurament dels XI premis Francesc Candel, ator-
gats per la Fundació Lluís Carulla. L'esdeveni-
ment tingué lloc a les set del vespre al Pati 
Llimona de Barcelona. 

En l'edició d'aquest any, la música i les arts escèniques eren la base de tres dels 
projectes que han rebut premis Francesc Candel. Concretament, Xamfrà, de l'Arc-Taller 
de Música de Barcelona; el Cor Àkan, de la gironina Associació Àkan, i el Taller de 
Teatre, de la Fira de Teatre al Carrer i l’Oficina d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajunta-
ment de Tàrrega. 

Les altres dues iniciatives guardonades tenen a veure amb una experiència que pren 
com a base el model educatiu de les Comunitats d'Aprenentatge, el Taller d'estudi 
assistit a famílies, alumnes, pares i fills en aprenentatge dialògic, de l'Escola Mas 
Masó, de Salt, i el contacte amb la natura per a joves en risc d'exclusió, que és el que 
proposa el programa Tamunt. Joves, pertinença i identitat cultural, de l'Associació per a 
la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), de Tortosa. 

Aquestes propostes han estat distingides, d'entre un gruix de 52 que es van presentar, 
per un jurat format per Imma Boj, Orland Cardona, Andreu Domingo, Carles Duarte, 
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Najat El Hachmi, Josep Gonzàlez-Agàpito, Núria Llevot, Sandra Rodríguez i Laia 
Tomàs. 

Els premis Francesc Candel van ser creats per la Fundació Lluís Carulla amb la finalitat 
de reconèixer i difondre bones pràctiques en l'àmbit de la integració dels ciutadans 
catalans d'origen immigrant. Són cinc premis dotats amb 3.000 euros cadascun. 
Enguany, coincidint amb el cinquantenari de la publicació d’Els altres catalans, de 
Francesc Candel, arriben a l’onzena edició. 

A banda de la presidència de Neus Munté, l'acte comptà també amb la presència de 
Montserrat Carulla, presidenta de la Fundació Lluís Carulla, i de Xavier Bosch, director 
general per a la Immigració del Departament de Benestar i Família. En nom dels 
premiats parlà Assumpta Eixarch, coordinadora de projectes d’ACISI. 

El Cor Àkan, de l’Associació Àkan (Girona)  
Es tracta d’un projecte protagonitzat per gent immigrada 
de més de vint països i de totes les edats, amb dificultats 
per a viure, que, mitjançant la formació d’un cor, els 
assajos i els espectacles, aconsegueix múltiples objec-
tius: ser un canal d’expressió de la realitat del col·lectiu a 
través de les lletres de les cançons; acostar-la al públic 
amb els espectacles i que sigui reconeguda; tenir unes 
fites que engresquen i donen sentit a les seves vides; potenciar el sentiment de 
pertinença a través de les reunions per a assajar; recuperar la força interior per a 
afrontar els problemes de la vida diària, i afavorir la integració social amb l’aprenentatge 
de la llengua catalana.  

El Cor Àkan és un cor format per gent immigrada pel qual han passat representants de 
més de seixanta països diferents que acosta el públic a la realitat d’avui. A través dels 
concerts, que representen un acostament a la realitat d'avui de la immigració de 
manera diferent, nova, positiva i amena, s’ofereix l’oportunitat d’endinsar-nos en les 
seves vides, en les seves problemàtiques, en els seus moments d’aprenentatge i gaudi, 
en la seva realitat quotidiana. Els seus espectacles musicals són plens de peces de 
gran força, variades i profundes, principalment en català, d’abans i d’ara, juntament 
amb la posada en escena en moviment, músics en directe i l’expressió dels cantants. 
Escoltant el Cor Àkan s’aconsegueix una experiència única, d’emocions a flor de pell 
que mai no deixen indiferent.  

L’enhorabona per haver estat mereixedors d’aquest premi, el qual els obliga a seguir en 
la mateixa línia social i integradora. 
 
 
DEMARCACIÓ DEL PENEDÈS-ANOIA-GARRAF-BAIXA SEGARRA 

“Cantem la llibertat” 

La Coral del Centre Excursionista Penedès, de 
Vilafranca del Penedès, i la Coral Harmonia, de 
Llorenç del Penedès, van interpretar conjuntament 
el projecte musical Cantem la llibertat. 

Ambdues corals penedesenques han compartit assaigs i concerts perquè es tracta 
d’entitats de característiques molt semblants i que també tenen en comú la directora 
musical, Imma Vinyes. Junts s’han implicat en aquest projecte i s’han llançat a aquesta 
aventura. Com molt bé explicava el programa de mà, “Cantem la llibertat vol ser un petit 
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homenatge a totes les persones i entitats que al llarg de la història de la humanitat han 
hagut de lluitar per reivindicar-la”. Malgrat que alguns pen-sadors han afirmat que, 
realment, la llibertat no existeix, res no ha impedit que les dues corals s’animessin a 

cantar un reguitzell de cançons que tracten d’aquest tema tan 
d’actualitat a causa del moment que està vivint Catalunya. 

Els més de noranta cantaires han 
unit les seves veus i han ofert 
dues audicions del concert. 
L’estrena va tenir lloc el dissabte 
28 de juny a les deu del vespre a 

l’Auditori de Vilafranca, i el segon concert es va fer 
l’endemà mateix a les set de la tarda, al Centre de 
Llorenç del Penedès. Els dos locals tingueren complet tot 
l’aforament, amb un públic entusiasta que s’uní al crit per 
a aconseguir la llibertat en tots els aspectes de la nostra 
vida.  

Cada una de les audicions començà amb unes paraules 
de benvinguda per part de les presidentes de les corals, 
Fina Marimon i Lourdes Catà, respectivament, que van 
explicar els motius que van dur les corals a triar el tema 
del concert i també van fer constar l’agraïment a persones i entitats col·laboradores, 
com ara els ajuntaments de Vilafranca i Llorenç del Penedès, la FCEC, l’entitat El 
Centre de Llorenç, etc. 

Durant uns quants mesos, tots els cantaires han estat treballant amb rigor per poder 
aprendre i tenir a punt el programa i han fet un esforç addicional amb motiu de la 
realització d’assaigs conjunts, que originaven desplaçaments extres entre Llorenç i 
Vilafranca.  

El programa del con-
cert va estar format 
per melodies que te-
nen la llibertat com a 
denominador comú, 
totes pensades i orde-
nades amb gran pre-
cisió per a aquesta 
mostra musical. S’hi 
van interpretar alguns 
temes que havien es-
tat arranjats expres-
sament per a l’ocasió 
gràcies a l’encàrrec 
que les corals van fer 
al jove músic vilafran-
quí Lluís Giménez, pel 

fet de considerar-les cançons molt atractives musicalment i escaients a la temàtica 
elegida. Aquest és el cas de “Cançó de llibertat”, de Bob Marley, “Tornarem”, de Jesús 
Rovira, del grup Lax’n Busto, i “Freedom”, de Paul McCartney. Altres melodies també 
prou conegudes pel públic i que també es van poder escoltar en el concert són 
“Escolta-ho en el vent”, de Bob Dylan, “Imagine”, de John Lennon, “Ma llibertat”, de 
Georges Moustaki, “Pare”, de Joan Manuel Serrat, o “País petit”, de Lluís Llach, aques-
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ta última en una versió més íntima, interpretada per la bonica veu solista de la cantaire 
Roser Sonet, acompanyada a la guitarra pel també cantaire Josep Lluís Delgado. 

Totes les obres van ser acompanyades instrumentalment per Carles Sanz al piano, 
Lluís Giménez a la guitarra, l’oboè i la gralla, i Ricard Parera a la bateria. Els membres 
del Grup Artístic 83, format per Montse Colomer i Carles Casas, van actuar de fil 
conductor posant en escena el guió escrit pel vilafranquí Jaume Rafecas, també 
expressament per a l’ocasió. Els dos actors, que encarnaven en Llibert i la Berta, 
anaven comentant,  entre cançó i cançó, el que vol expressar la paraula llibertat en 
totes les seves manifestacions humanes i socials. La seva actuació i el seu bon ofici 
van resultar molt agradables i un excel·lent complement de les notes musicals. 

Un dels moments memorables d’ambdós concerts va ser quan tot el públic dempeus va 
cantar juntament amb els cantaires “El cant de la senyera”, obra coral que amb el 
temps ha esdevingut un símbol musical en contra de la repressió del catalanisme i que 
darrerament ha passat a formar part del repertori de la majoria d’entitats corals de 
Catalunya, que l’entonen en un bon nombre d’esdeveniments culturals i musicals.  

Tots dos concerts acabaren amb les paraules de la directora, Imma Vinyes, i la 
interpretació de merescuts bisos (“Tornarem”, “Cançó de llibertat” i “Pare”).  

Posteriorment, arribà el moment dels reconeixements i agraïments, i de l’entrega de 
motius florals a tots els protagonistes. 

Amb la satisfacció dels cantaires pels concerts oferts i el reconeixement per part del 
públic assistent, es donaren per acabats aquests actes dedicats a la Llibertat. 
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE 

Tallers de tècnica vocal amb Cecília Aymí 

L'Orfeó Tortosí, amb el suport de la Demarcació de la FCEC a les terres de l'Ebre, va 
convocar dues sessions de tècnica vocal conduïdes per la professora de cant i piano 
Cecília Aymí, els dissabtes 31 de maig i 14 de juny, al Casal Tortosí, seu de l’Orfeó.   

Les inscripcions, limitades a seixanta, restaven obertes a tots els i les cantaires de les 
entitats federades del territori. Hi van participar membres, a més de l’entitat amfitriona, 
del Cor La Lira Ampostina, de la Coral Garcia Julbe, de Vinaròs, de la Coral Les Veus 
de Paüls, de la Coral Vent de Dalt, de Tortosa, de l’Orfeó Ulldeconenc i de l’Orfeó 
Tivissà. 

Entre els conceptes destacats per Cecília Aymí a l’hora d’aconseguir millorar la qualitat 
vocal del conjunt coral, cal esmentar el de l’empatia vocal i el de la respiració conjunta. 
El contacte físic i l’escolta activa dintre el grup milloren la qualitat del so.  

A escala individual, Aymí va recordar que cadascú disposa d’una veu amb un timbre 
genèticament determinat, però també que una bona emissió de la veu ha de tenir en 
compte l’articulació i l’idioma en què es canta.  

Cecília Aymí recalcà que respirar és deixar que passi l’aire i no pas emplenar-nos-en. 
De fet, el nostre cos està pensat per a respirar, i si no entrés aire al nostre interior, la 
pressió atmosfèrica ens aixafaria.  

Abans de cantar, pensar. El pensament ens diu on trobarem la nota. Per començar a 
cantar “no cal fer res” d’extraordinari; tanmateix, cantar demana una relaxació activa: 
les cordes vocals s’encarreguen de la resta i en elles ha de confiar el o la cantaire.  

Pel que fa als ressonadors, després de recordar que el nostre instrument és tot el cos, 
Aymí va utilitzar el símil de les línies d’un pentagrama per a explicar que per a inter-
pretar les notes que estan per sota les cinc línies fem ús dels ressonadors del pit; per a 
cantar les que són dintre el pentagrama, els de la cara; i, per a realitzar les notes que 
se situen fora del pentagrama, a la part superior, fem servir els ressonadors del crani.  

Un altra idea important que cal tenir en compte és el de la preparació corporal i la 
connexió amb el nostre instrument abans de posar-nos a cantar.  
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Tot seguit es va examinar com realitzar l’atac, el qual comença –com tot– amb una 
elevació. Per a cantar cal tenir direcció. Cal ser generosos en la nostra interpretació i 
pensar que el nostre treball ha d’arribar a l’oient que seu a 
la darrera fila de l’auditori.  

Cecília Aymí, soprano 
La bellesa i la versatilitat vocal de la soprano Cecília Aymí, 
juntament amb la seva acurada musicalitat i presència 
escènica, fan que el seu públic la defineixi com una can-
tant capaç d'expressar i contagiar, amb passió, sentit i 
sensibilitat, l’emoció més íntima. 

Cecília Aymí neix a Tortosa en un context familiar musical. 
Impulsada per la necessitat d’expressar-se a través 
d’aquesta disciplina, de ben jove accedeix al Conservatori 
Professional de Música de Tarragona per estudiar el grau 
mitjà, en l’especialitat de cant, amb la mezzosoprano 
Mercè Obiol i el pianista repertorista Alan Branch. Més 
endavant obté el grau superior de cant al Conservatori 
Superior de Música del Liceu, de Barcelona, amb les 
màximes qualificacions, sota el mestratge d’Enriqueta 
Tarrés. Finalitzats els estudis superiors, és becada per la 
Fundació Privada Duran Martí per ampliar els estudis de 
cant a Munic, on aprofundeix en el treball del repertori operístic amb la soprano Selma 
Aykan. 

Les característiques vocals de Cecília Aymí afavoriren que aviat, durant els estudis al 
Conservatori, fos seleccionada habitualment per interpretar els principals papers 
d'òpera, recitals, oratoris i concerts simfònics de diversos estils, des del barroc fins al 
contemporani. Ha cantat en nombrosos teatres i sales de concerts de prestigi interna-
cional, com ara el Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, 
de Barcelona, l'Auditori de Barcelona, el Teatre Fortuny, de Reus, La Faràndula, de 
Sabadell, la Wiener Saal, de Salzburg, o l’Schloss Mirabell, de Salzburg. 

Actualment, Cecília Aymí continua expressant i contagiant, amb el seu cant, arreu, 
l'emoció.                                                                     
(Font: http://www.ceciliaaymi.com/ca/cecilia) 

 

Joventuts Unides, de la Sénia, a l’Alguer 

El 25 d’agost proppassat, els integrants de la Coral Polifònica i del Cor 
Jove de Joventuts Unides, de la Sénia, vam emprendre el viatge que ens 

havia de dur a l’Alguer. Aquest era 
un projecte que teníem al cap des 
de fa molts anys, i va ser a partir 
del taller de música algueresa que 
va dirigir el cantautor alguerès 
Claudio Gabriel Sanna, el mes 
d’octubre passat a la nostra escola de música, 
que ens vam animar a fer-lo realitat. 

Després de passar la nit al vaixell, arribàrem a 
l’Alguer el dimarts 26 al matí. Aquella mateixa 
tarda vam gaudir d’una visita guiada pel centre 
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històric de la ciutat que va acabar amb una visita a la seu d’Òmnium Cultural de 
l’Alguer. 

El dimecres 27 al matí vam recórrer les grutes de Neptú, i a la tarda vam visitar la seu 
de l’Obra Cultural de l’Alguer, entitat que, juntament amb l’Espai Llull, representació de 
la Generalitat de Catalunya a l’Alguer, ens va organitzar el concert que oferiríem el 
dijous. 

El dijous al migdia vam fer la 
visita a l’Espai Llull, on ens va 
rebre el seu responsable, Joan-
Elies Adell Pitarch. El mateix 
dijous al vespre vam oferir el 
concert, juntament amb la Coral 
Alguer Terra Mia, de l’Alguer, al 
claustre de l’església de Sant 
Francesc. En aquest concert, les 
nostres corals, dirigides per Josep 
Ollé i Cinta Ollé, van interpretar 
“Cançó a Mahalta”, amb lletra de 
Màrius Torres, música de Lluís 
Llach i arranjament coral de Josep Ollé; “Senyor sant Jordi”, amb lletra de Salvador 
Espriu i música de Francesc Vila; “Ave Maria”, d’Antonella Salvietti, amb música 
d’Isabella Montanari i elaboració musical de Stefano Garau; “Bella, de vós som amo-
rós”, del Cançoner d’Uppsala, anònim del segle XVI; “Rondel”, tradicional valenciana 
harmonitzada per Eduard López-Chávarri; “Ton pare no té nas”, tradicional mallorquina 
harmonitzada per Baltasar Bibiloni; “Sant Martí del Canigó”, sardana amb lletra de Joan 

Costa i música de Pau Ca-
sals, harmonitzada per Ma-
nuel Oltra; “Joan del riu”, 
tradicional del Rosselló i tam-
bé harmonitzada per Manuel 
Oltra; “Margarideta”, popular 
catalana harmonitzada per 
Manuel Oltra; “La cançó del 
lladre”, tradicional catalana 
harmonitzada per Francesc 
Vila; “Mariner”, amb text i 
música populars de l’Alguer, i 
“El cant de la senyera”, amb 
lletra de Joan Maragall i mú-
sica de Lluís Millet. 

El divendres 29 a la matinada vam iniciar el viatge de tornada després de viure una 
experiència musical i humana molt positiva i recomanable. 

Agraïm des d’aquí la implicació de Claudio Gabriel Sanna, de Claudia Soggiu, de l’Obra 
Cultural de l’Alguer, i de Joan-Elies Adell, de l’Espai Llull, per haver fet possible la 
nostra estada a l’Alguer i el concert que hi vam oferir. 
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA 

Coral Joia de Maig, d’Anglesola 
El dissabte dia 5 de juliol, la Coral Joia de Maig, d'Anglesola, va 
acabar el curs amb el concert "Un passeig coral per la història de la 
música d'Europa i Catalunya", que va ser interpretat a la catedral de 
Solsona. 

Al llarg de la primera part, la Coral va fer un breu 
repàs històric dividit en dos blocs: "La música sa-
cra" i "L'impressionisme francès i l'òpera", i a la 
segona part el programa es va fixar en la música 
catalana en tres blocs clarament diferenciats: "La 
cançó tradicional catalana", "La Nova Cançó" (fo-
namentat en el moviment que duu el mateix nom) i 
"La pàtria" (en què s'interpreten dues de les peces 
més significatives del nostre repertori: "El cant de 
la senyera" i "Els Segadors"). 

La direcció va anar a càrrec del seu mestre, Narcís 
Cercós. 

Anteriorment, la Coral Joia de Maig ja havia 
presentat aquest concert de l'1 al 4 de març a 
França, i a la catedral de la Seu d'Urgell (26 d’abril) 
i a Ponts (27 d'abril). El 20 de setembre també 
interpretà el programa al monestir de Vallbona de 
les Monges i, en una data posterior de la tardor, al 
monestir de Santa Maria de Ripoll. 

 

L’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, celebra el seu 60è aniversari 

El diumenge dia 26 d’octubre, l’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, 
va celebrar el 60è aniversari a l’església parroquial de l’Assumpció 
de la Mare de Déu de la població, amb un concert anomenat 
“Passejada de música coral per una vida de seixanta anys”.  

Hi van assistir el 
president del Consell 
Comarcal de les Ga-
rrigues, Juli Muro, la 
delegada territorial de 
la FCEC a les Terres 
de Lleida, Divina Melé, i representants de 
l’Ajuntament del Soleràs. L’acte també va 
comptar amb el suport del president de la 
Diputació de Lleida. Cal destacar la gran 

assistència de públic, que omplia de gom a gom l’església. 

El programa del concert es va organitzar en petits grups de cançons, entre les quals 
algunes peces harmonitzades per Robert Faltus. Constava de vint-i-una obres de gran 
varietat d’estils i èpoques de la música coral, amb uns interludis a càrrec d’una       

       1954 

        2014 
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agrupació instrumental formada per Joan Sancho, violí, Mateu Ferré, clarinet, Enric 
Prió, piano, i Robert Faltus, violoncel, sota la direcció de Maria del Carme Valls i Farrà. 

Entre el públic hi havia nombrosos cantaires i directors de diverses corals de Lleida i 
dels pobles pròxims. Al final del concert, els 
excantaires presents van ser convidats a 
interpretar “El cant de la senyera”, del mestre 
Lluís Millet i el poeta Joan Maragall, junta-
ment amb els cantaires. 

Al final de l’acte es va tributar un senzill ho-
menatge als cantaires fundadors i es va oferir 
un obsequi personalitzat a cadascun, en 
record de la seva trajectòria al llarg dels 
seixanta anys, tot enaltint la paciència, la 
constància, la perseverança i la dedicació a 
l’Orfeó i al poble que han demostrat. 

Per acomiadar la festa, al Centre 
Cívic del Soleràs es va fer un brin-
dis amb cava acompanyat per un 
excepcional pastís elaborat per a 
aquest aniversari tan entranyable. 

Catalunya Coral. Posteriorment, 
el dia 2 de novembre, es va fer 
l’acte que tancava el seixantè ani-
versari. També a l’església parro-
quial de l’Assumpció de la Mare de 
Déu, i en representació de la de-
marcació de les Terres de Lleida 

en el cicle Catalunya Coral, organitzat per la FCEC, l’Orfeó va participar en el concert 
com a entitat organitzadora, acompanyat per dues corals més: la Coral Santa Maria, 
d’Avià (del Bages-Berguedà), dirigida per Xavier Llobet i Casas, i l’Agrupament Coral 
La Lira, de Viladecans (del Baix Llobregat), dirigit per Josep Maria Fradera i Gajo.  

Després d‘una molt interessant i valora-
da visita guiada matinal a la Coopera-
tiva de l’Oli i d’un dinar de germanor, 
tingué lloc el concert, que fou molt 
aplaudit. Tot va resultar d’allò més bé i 
musical: la companyonia, els elogis mu-
tus, els llaços amicals que es van crear 
entre els cantaires de les tres corals... 
No hi van faltar tampoc “El cant de la 
senyera” ni “L’hora dels adéus”. Es 
comptà amb la presència de membres 
de la FCEC: la presidenta, Montserrat 
Cadevall, la delegada territorial del Bages-Berguedà, Carme Quintana, i el cap territorial 
i delegat del Baix Llobregat, Jaume Gavaldà. 

Una mica d’història . L’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, va ser fundat per Josep 
Aran Flix. Va fer el primer concert a la Festa Major del Soleràs de l’any 1954, i un any 
més tard, el 8 de maig del 1955, va realitzar el concert de presentació al Teatre 
Principal de Lleida. Hi van cantar setze noies i trenta-sis nois. Durant aquests anys 

Primer concert , 8 de maig  de 1955   
Teatre Principal del Soleràs 
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d’existència, molts dels habitants del poble n’han estat els cantaires. Actualment, 
l’Orfeó el formen vint-i-set veus mixtes. 

La seva activitat musical ha estat molt intensa: ha pres part en concerts a les 
Garrigues, arreu de Catalunya i a la resta d’Espanya; en trobades de corals catalanes i 
d’internacionals; en molts aplecs i en intercanvis amb altres orfeons de Madrid, Pam-
plona i d’altres localitats, i també ha acollit corals foranes, com una del Brasil. 

 

L’Orfeó ha treballat per difondre la música, per fer-la estimar i per divulgar la cultura 
catalana per mitjà d’una infinitat de cançons populars: sardanes, havaneres, himnes, 
obres de cantautors, etc. El lema de l’Orfeó és “Canta i estima”. 

El seu repertori es compon de més de tres-centes peces de tots els estils: des de 
polifonia religiosa i música del Renaixement i dels segles XV al XIX fins a cançons 
d’arreu del món, passant per la música popular, havaneres, sardanes, espirituals ne-
gres, Nova Cançó, temes de pel·lícules, etc. 

L’any 2004 va celebrar el cinquantè aniversari amb tot el poble, cantaires i excantaires, 
amics i amigues, i va publicar un llibre que recull la història i les vivències de l’Orfeó i 
dels seus components. 

Des de la mort del seu fundador, l’any 2001, la direcció és a càrrec de Maria del Carme 
Valls i Farrà, fundadora i directora de la Coral Shalom, de Lleida. 

De la munió d’activitats realitzades aquests seixanta anys, cal destacar l’enregistrament 
d’un disc de sardanes corals dedicat al mestre Enric Morera, l’any 1987, conjuntament 
amb l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Balaguerí, sota la direcció de Lluís Virgili, del qual s’ha 
editat fa poc la versió en CD. Igualment, convé esmentar l’enregistrament, l’any 2001, 
d’una casset amb l’obra de Francesc Vila Cants de vida i esperança, juntament amb el 
Grup Instrumental Disset i Escaig i l’Orfeó Terrall. 

L’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, és una entitat que té himne propi, amb lletra de 
Joan Ferrer i Alsina i música de Josep Aran i Cucurull: 

Tots dempeus i unisonant   enlairem les Veus del Camp. 
cantem l’himne triomfant.   Tremolem una senyera 
Del passat som la guspira;   que enllumena el nostre pas 
del present, foc abrandat;   i assenyala la drecera 
del futur, cor que sospira   que encimbella el Soleràs. 
per un món agermanat.   Fem que a força d’harmonia 
Som ressò de la natura,   l’odi eixorc quedi retut 
de la Pàtria som nou clam.  i creixi més cada dia 
Som estol que vers l’altura  de l’amor, l’excelsitud. 
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DEMARCACIÓ DEL VALLÈS 

Coral Ariadna, de la Garriga: concert del seu 40è a niversari 

El dissabte 22 de febrer, la Coral Ariadna va oferir un concert al 
Teatre del Patronat de la Garriga, iniciant d’aquesta manera els actes 

de commemoració del 40è aniversari de la 
fundació de l'entitat. 

Aquest primer concert d’aniversari va ser molt especial i va 
aconseguir un gran ressò a la població. Els cantaires actuals 
de la Coral Ariadna i més d'una trentena d'excantaires es 
van enfilar a l'escenari per  interpretar diverses peces del 
repertori de la coral de tots els temps, amb acompanyament 

de piano. L’actual director, Enric Roca i Torndelacreu, va dirigir la massa coral, tot i que 
en determinades obres va cedir la batuta a alguns dels antics directors que també van 
voler participar en la celebració. Cantaires, excantaires, directors i familiars van acabar 
la festa al voltant de la taula, en un sopar de germanor. 
La presidenta de la FCEC hi fou present i, després d’adreçar unes paraules de felicita-
ció, entregà a la Coral un exemplar de 
la col·lecció de partitures editades per 
la Federació. 
Aquest concert tan emotiu va significar 
el tret de sortida de les celebracions 
commemoratives del 40è aniversari de 
la Coral Ariadna. El següent acte va 
tenir lloc el 12 de juliol del 2014, quan 
l'entitat va oferir el Concert de Gala 
del 40è Aniversari.  Amb la col·labora-
ració del Cor Americantus, l’Ariadna 
va assumir el repte de cantar la Missa 
de la Coronació, de W. A. Mozart, i el 
Gloria, d’A. Vivaldi, amb acompanya-
ment d’orquestra. A la massa coral també s’hi van afegir diversos cantaires participa-
tius, que havien assajat amb la coral durant els dos darrers trimestres. El Teatre del 
Patronat va quedar petit el dia del concert, i el públic va acabar dempeus, entusiasmat 

amb el programa ofert. 

El 26 d'octubre passat va tenir lloc a la 
Garriga el concert del XVII Cicle Cata-
lunya Coral, en el qual van participar, a 
més a més de la Coral Ariadna, la Coral 
Germanor Empordanesa, de Figueres, i 
la Coral Preludi d'Amics de la UNESCO, 
de Barcelona. A finals de novembre, la 
Coral Ariadna participarà en el Festival 
Advent Coral a Salzburg, on interpretarà 
un programa acuradament seleccionat 
de música tradicional catalana i de 
compositors locals.  
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Els actes commemoratius del 40è aniversari s'acabaran el mes de febrer, quan 
l'Ariadna i el Cor Americantus interpretaran la Missa Solemne de Santa Cecília, de 
Charles Gounod. A més a més, es presentarà un petit llibret amb la història de la Coral.  

La Coral Ariadna  va començar a caminar el 22 d'octubre del 1973, quan un grup de 
pares i mares dels nens i nenes de la Coral Infantil Plou i Fa Sol es van trobar als 
baixos de l'Ajuntament de la Garriga per posar en solfa un projecte que els tenia entu-
siasmats des de feia setmanes: formar una coral mixta d'adults. 

La Coral Infantil Plou i Fa Sol va desaparèixer, però el fruit que va donar en la nova 
Coral Ariadna continua en plena activitat. Des dels seus inicis es va marcar dos 
objectius molt concrets: un progressiu millorament tècnic dintre d'un contingut social, 
entès en el sentit de fomentar el cultiu de la sensibilitat artística, i una actitud compro-
mesa, prestant col·laboració en tota classe d'activitats col·lectives. 

Martí Suñol i Julieta Busquets es van encarregar de trobar un director disposat a accep-
tar el repte, i aquella mateixa nit van presentar com a candidat Ricard Macias, que els 
ensenyà un parell de cànons, per començar. D'aquesta manera naixia la Coral Ariadna, 
el primer president de la qual fou el malaguanyat Joan Hernandes i Oliveras. Ara farà 
quaranta anys de la primera actuació en públic de l’Ariadna, que va tenir lloc el 24 de 
febrer del 1974, precisament al Patronat de la Garriga. 

Creiem que, des del principi de la seva activitat, la Coral Ariadna ha anat assolint el que 
era el seu principal objectiu: millorar en l'aspecte musical: interpretació, qualitat sonora, 
programació en grau progressiu de dificultat... I tot això, sota el guiatge dels directors 
que s'han anat rellevant al capdavant de la formació: Ricard Macias, Jaume Ilari, Anna 
Casanovas, Carme Miró, Xavier Solà, Leo Massó, Benet Camps i l'actual director, Enric 
Roca i Torndelacreu.  
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XII Fira Modernista de Terrassa  

Els dies 10 i 11 de maig es va celebrar a Terrassa una nova 
edició de la popular Fira Modernista. Entre la gran varietat d’ac-

tivitats –artesania, alimentació, tallers, 
patrimoni, exposicions, circ, col·leccio-
nisme, etc.– també hi hagué lloc per a 
la música i el cant coral.  

La cantada de caramelles, a molts 
indrets de la ciutat, va anar a càrrec de 

la Coral Lamardebé, la Coral Rossinyol i l’Orfeó Joventut Terras-
senca. 

L’acte musical principal va ser 
l’espectacle “Cants del poble”, que va 
tenir lloc al Teatre Principal. Es tracta 
d’una coproducció de l’Ajuntament de 
la ciutat amb la Massa Coral de 
Terrassa, l’Agrupació Coral de Mata-
depera, l’Orfeó Manresà, la Cobla 
Filantròpica Musical, l’Esbart Ega-
renc i la Colla Sardanista Amunt i 
Crits, sota la direcció musical de 

Rosa M. Ribera i Walter Petersen i la direcció artística de Miquel Górriz. 

El repertori que es va interpretar va ser: El cant del poble, El cavaller enamorat, 
l’Empordà, La Maria de les Tre-
nes, La Moreneta, La dansa de 
Castellterçol, La Santa Espina i 
El cant de la senyera. 

Els detalls en l’ambientació i els 
vestits d’època es cuidaren molt 
perquè el concert-espectacle 
resultés d’allò més vistós, tal 
com es pot veure a la Platea 
del Teatre. Cal aclarir que el 
públic que anava vestit d’època 
no pagava entrada. 
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PAX-Cor de Cambra canta en el segon Cicle de Música  Sacra Coral al 
Monestir de Sant Cugat 

El dia 30 de maig, en el marc del 
segon Cicle de Música Sacra 
Coral al Monestir, la polifonia 
vocal sacra va tornar a omplir les 
naus del monestir de Sant Cugat 
del Vallès amb l’actuació de PAX 
- Cor de Cambra, un cor jove de creació recent i 
de gran projecció i qualitat, que, sota la direcció 
d’Esteve Costa, va presentar el programa “Ma-
ria. Un viatge per la música mariana”, que pro-
posava un recorregut per la història d’Europa a 
través d’una expressió artística ben concreta i 
alhora quasi universal: la devoció a la Verge, 
una figura divina però alhora molt humana, i és 
probablement aquesta humanitat la que l’ha feta 
objecte d’atenció per part d’artistes de tota 
mena i de totes les èpoques.  

Així doncs, a partir d’una temàtica única es van 
poder sentir músiques molt diverses que, alho-
ra, permetien comprovar com ha evolucionat la 
música 

coral al llarg dels segles, des dels anònims 
anglesos medievals, passant pels grans 
autors del Renaixement i el Romanticisme, 
fins a arribar al segle XX i als compositors dels 
nostres dies. 

El cicle és organitzat per la Camerata Sant 
Cugat amb la col·laboració de la parròquia de 
Sant Pere Octavià, en benefici de Càritas i 
amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 

 

Agrupació Coral Cardedeuenca: “Cent anys cantant” 

El divendres 13 i el dissabte 14 de juny, a les nou del vespre, al 
Centre Cultural de Cardedeu, la roda del temps portà els assistents 

cent anys enrere, a un Car-
dedeu molt més petit, molt més humil, però on 
la flama de la cultura, del cant i de la música 
ja era ben viva. 

L’Agrupació Coral Cardedeuenca hi va pre-
sentar el concert titulat “Cent anys cantant. 
Recorregut musical per la nostra història”, que 
incloïa un atractiu programa. L’espectacle 
musical  es basava en el guió de Fina Gelpí, 
Emilio de la Linde, Oriol Genís i Laia Baraldes; 

l’escenografia dels germans Castells; la direcció escènica d’Oriol Genís i Laia Baraldés; 
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la direcció musical d’Emilio de la Linde i la col·laboració de diverses entitats de Carde-
deu, entre les quals l’Escola de Música. 

El concert obria l'any del centenari de la coral, un 
any que l’entitat vol que sigui recordat per tothom 
com una gran festa de la cultura a Cardedeu. 

Per mitjà de les seves cançons, i molt ben acom-
panyada per un grapat d'amics que no han dubtat a 
fer-li costat, l’Agrupació ha anat fent camí des del 
1915 fins ara; en aquesta ocasió, amb un espec-
tacle musical ple de cant, de llum i emoció. Just 
acabat el concert va tenir lloc un final de festa en 

què els assistents van ser convidats a prendre una 
copa de cava del centenari (el seu magnífic cava!) i 
un tast de bona coca. 

També es va editar el DVD Cent anys cantant, un 
documental que ofereix un esplèndid testimoniatge 
d'aquests cent anys i que exterioritza l’empenta que 
l’entitat té per a afrontar els reptes que l’esperen en 
aquest segon centenari que ara s’enceta.  

L’Agrupació Coral Cardedeuenca, des del 1915, any 
de la seva fundació, té per objectiu principal la pro-
moció i el foment de la música a través del cant 
coral. Realitza recitals a Cardedeu i fora del poble, i 
intercanvis amb altres corals nacionals i estrangeres. 

Jaume Sala, president 
 

 

Tercer Cicle de Música Sacra Coral al Monestir de S ant Cugat 

El dia 24 d’octubre es va reiniciar el Cicle de 
Música Sacra Coral en la seva tercera edició. 
És organitzat per la Camerata Sant Cugat, 
amb la col·laboració de la parròquia de Sant 
Pere Octavià i en benefici de Càritas, sempre 

amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cu-
gat del Vallès. 

El calendari de concerts és el següent: 

· Divendres 24 d’octubre del 2014, a les 
21:00 h: Cor Infantil Amics de la Unió, de 
Granollers (director: Josep Vila i Jover). 

· Divendres 21 de novembre del 2014, a les 
21:00 h: Musica Reservata, de Barcelona. 

· Divendres 23 de gener del 2015, a les 
21:00 h: Cor femení Auditexaudi (directora: 
Paloma Báscones). 

· Divendres 20 de març del 2015, a les 
21:00 h: Cor Vivaldi (director: Òscar Boada). 

Cor Infantil Amics de la Unió 
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· Divendres 15 de maig del 2015, a les 21:00 h: Camerata Coral Sant Cugat (director: 
Xavier Baulies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ENTITATS CORALS ADHERIDES 
60è Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia de Torrevella 
(2014)  

El Coro Voces Graves, de Madrid, cor adherit a la FCEC, va aconseguir diversos 
guardons en el seixantè Concurs Internacional 
d’Havaneres i Polifonia de Torrevella, que es va 
celebrar del 19 al 26 de juliol passat, i el seu 
director, Juan Pablo de Juan, va ser-hi escollit 
millor director. 

Hi van participar 14 cors de nou països de tres 
continents. 

El jurat va ser presidit per Francisco Grau Vegara 
i els vocals van ser Pilar Vañó Bacete, Josep 
Robert Sellés Camps i  Miguel Ángel Centenero 
Gallego. Com a secretari va actuar l’administra-
dor del Patronat, Juan Agustín Manrique, sense 
dret a vot. 

El resultat de la competició en la modalitat 
d’havaneres va ser el següent: 

• Primer premi “Juan Aparicio” (12.000 €): Ateneo 
Chambers Singers, de Quezon City, Manila 
(Filipines). 

El Cor Vivaldi va cantar en la darrera edició del cicle, al mes de 
gener. FOTO: David Molina 

Camerata Sant Cugat 
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• Segon premi (5.000 €): Coro Voces Graves, de Madrid. 
• Tercer premi (2.500 €): Jevshan Galician Chamber Choir, de Lviv (Ucraïna). 
• Premi "Francisco Vallejos", instituït per l’Excm. Ajuntament de Torrevella, que s’atorga 
a la millor interpretació d’una havanera popular (trofeu): The Archipelago Singers, de 
Tangerang Selatan (Indonèsia), per l’havanera “Tú”, de Fernán Sánchez i Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
El resultat en la modalitat de polifonia va ser el següent: 

• Primer premi “Costa Blanca-Diputació d’Alacant” (10.000 €): The Archipelago Singers, 
de Tangerang Selatan (Indonèsia). 
• Segon premi (4.000 €): Kammerchor Consono, de Colònia  (Alemanya). 
• Tercer premi (2.000 €): Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colòm-
bia). 
• Premi "Regió d’Origen", que s’atorga a la millor interpretació d’una cançó polifònica de 
la regió d’origen (trofeu): Estudio Coral Meridies, de Santa Fe (Argentina), per l’obra 
“Malambo”, de Marcelo Valva. 

A més es van concedir aquests altres: 

• Premi Nacional "Ciudad de Torrevieja" (5.000 €): Coro Voces Graves, de Madrid. 
• Premi a la millor direcció "José Hódar Talavera", dotat amb un trofeu i que comporta la 
direcció de l’havanera obligada: Juan Pablo de Juan, director del Coro Voces Graves, 
de Madrid. 
• Premi del públic (2.000 €): Coro Voces Graves, de Madrid. 

El primer Certamen d’Havaneres de Torrevella es va celebrar del 7 al 14 d’agost de 
l‘any 1955, iniciant una mostra cultural i musical que servís per a difondre la imatge de 
la ciutat i aconseguir el desenvolupament del turisme i les seves platges. 

El certamen se celebra a l’històric recinte de les Eres de la Sal, i per commemorar el 
60è aniversari es va programar un concert inaugural a càrrec de l’Orfeón Donostiarra, 
que va actuar-hi per primera vegada, juntament amb l’Orquesta Sinfónica de Torrevieja. 
Les sis corals de la ciutat van cantar a la vetllada de clausura. 
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5. MÉS SOBRE EL MÓN CORAL 

Estrena de la sardana “El crit del temps”, de Xavie r Pagès  

Cada any, en una població diferent dels Països Catalans se 
celebra la sessió final de la Sardana de l’Any. Enguany se n’ha 
escaigut la vint-i-cinquena edició (la primera fou el 1971). La 
d’aquest any es va celebrar a la sala Pau Casals de l’Auditori de 
Barcelona, dins dels actes de Barcelona, Capital de la Sardana 
2014, el dia 3 de maig, i dels del tricentenari del 1714. 

A la primera part, la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la Cobla Mediterrània inter-
pretaren les deu sardanes originals finalistes, de forma alternativa. El públic assistent, 
que va emetre el vot durant l’entreacte de l’espectacle, va decidir quina de les compo-
sicions finalistes mereixia el premi popular de la Sardana de l’Any, així com l’accèssit. 

A la segona part, la GIOrquestra de Girona, dirigida per Marcel Sabaté, i els cors, van 
interpretar la “Glossa de l’Emigrant”, de Salvador Brotons, i les sardanes “Marinada”, 
d’Antoni Pérez Moya, i “Somni”, de Manuel Saderra i Puigferrer, sota la direcció de 
Marcel Sabaté. L’acte es va cloure amb l’estrena de la sardana guanyadora, “El crit del 
temps”, de Xavier Pagès, composició per a orquestra, cobla, cors i veu blanca solista, 
inspirada en els fets de 1714, que fou dirigida pel mateix autor. 

Hi participaren també la Polifònica de Puig-reig, la Coral Càrmina, la Coral Sant Jordi i  
el Cor de l’Òpera de Cambra de Sant Cugat del Vallès. Núria Prats va actuar de solista 
en la interpretació de la sardana.  

 

Les entitats corals de Terrassa s’associen i creen Terrassa Ciutat 
Coral 

Terrassa és una ciutat de gran tradició coral des de fa molts anys. En 
aquests moments hi són actives prop de trenta corals de diferents àmbits i 
amb components d’edats variades i que cultiven tipus de música ben 
diversos. 

L'Auditori Municipal es va omplir el mes de maig passat per a acollir la presentació ofi-
cial de la Federació d'Associacions Corals Terrassenques, Terrassa Ciutat Coral.  

Van ser presents en aquest acte l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart; el regidor de Cultu-
ra, Amadeu Aguado; el d’Ensenyament, Manel Pérez, i la presidenta de la FCEC, 
Montserrat Cadevall. 

En primer lloc es va projectar un 
vídeo amb imatges antigues del 
cor més veterà de Terrassa i un 
dels degans de Catalunya encara 
actiu: l'Orfeó Joventut Terrassen-
ca. Per la seva banda, el darrer 
cor format a la ciutat, l'any 2013, 
la Coral Renaixença, del Consor-
ci Sanitari de Terrassa, va fer-hi 
una breu intervenció. 

Els representants de les diverses corals amb l'alcalde Jordi Ballart. Foto: FACT 
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Aquesta associació neix amb la voluntat d'agrupar les formacions corals terrassenques 
amb l'objectiu de promoure el cant coral a tots els àmbits de la ciutat. Així mateix, tam-
bé vol facilitar la relació entre els grups cantaires i ser una plataforma de comunicació i 
difusió del fet coral a casa nostra, com també realitzar projectes comuns i assessorar 
les entitats. 

L'any 2011, coincidint amb la inauguració del nou Teatre Principal, diverses corals es 
van reunir per portar a terme una marató que va ser un punt d'inflexió i va servir també 
als mateixos cantaires per a adonar-se de la gran quantitat de persones que es dedi-
quen a aquesta activitat i del nombre d'entitats semblants que existeixen a la ciutat.  

Les corals que ara s’associen provenen d’àmbits ben diferents: escoles, instituts, enti-
tats culturals i associacions de tota mena i també de centres de treball. Així mateix, són 
cors de diferents estils i edats: cors de joves i d'adults, corals que conreen molts tipus 
de repertori i grups especialitzats en certs estils de música –música tradicional i música 
moderna–, com també grups de cambra i altres de més nombrosos, tots sota el 
denominador comú de cantar en grup. 

Aquesta Federació pretén que Terrassa, a més de ser coneguda per la seva tradició en 
el món del jazz o pels seus esportistes d'hoquei, també ho sigui pel cant coral. 

L’associació ja ha presentat també el primer projecte participatiu, que s’anomena 
“Participa amb el cor”, en el qual músics i cantants professionals i amateurs col·laboren 
sota el paraigua de Terrassa Ciutat Coral, amb el suport de l’Ajuntament i la col·labora-
ció de la FCEC. 

La presentació pública del primer resultat artístic serà la interpretació de Carmina 
Burana, de Carl Orff, que tindrà lloc al Teatre Principal de la ciutat el mes d’abril del 
2015, amb la qual cosa s’haurà possibilitat que un projecte difícilment assumible per 
una sola entitat sigui a l’abast dels cantaires. 

El projecte també s’ha obert als altres cantaires i cors de la FCEC, i especialment als 
de la demarcació del Vallès. Fins a finals de desembre d’aquest 2014 s’hi pot inscriure 
tothom que ho vulgui. Per a més informació: https://participaambelcor.wordpress.com/que-es-
participa-amb-el-cor/ 

 

Setmana de Cant Coral de l’Hospitalet de Llobregat (2014) 

La 31a Setmana de Cant Coral de l'Hospitalet de Llobregat va començar el 23 de maig 
del 2014 al Centre Cultural Barradas amb l'actuació del grup vocal The Blackbirds, va 

continuar amb les intervencions 
del Cor de Cambra Fòrum 
Vocal, la Coral Cantiga i el Cor 
Ariadna de l’Agrupació Cor 
Madrigal, i va acabar el dia 1 de 
juny amb el concert del Quartet 
Mèlt. 

La Setmana de Cant Coral de 
l’Hospitalet és una entitat ciuta-
dana d’interès cultural formada 
pels components de tres corals 
de la ciutat: la Coral Heura, la 
Coral Elisard Sala i la Coral 
Xalesta de l’Hospitalet, que 
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cada any organitzen aquesta activitat per presentar-hi una mostra actualitzada dels 
programes més interessants d’altres corals capdavanteres de l’àmbit català. És una 
iniciativa única i pionera al país, que destaca per l’excel·lent qualitat artística i musical 
de cadascun dels cors participants. La importància de la Setmana dins del món coral fa 
que cada any es rebin un gran nombre de peticions d’inscripció, de manera que cal 
practicar-ne una selecció tenint en compte la qualitat de cada conjunt, la seva 
trajectòria, el prestigi reconegut, el programa que interpretarà, la vàlua dels directors i 
les propostes innovadores, no sense avaluar l’interès de la participació de cada 
candidat en cada un dels cicles de concerts i, així mateix, les possibilitats econòmiques 
i d’agenda. 

A més, també organitza uns concerts anuals en què intervenen de manera rotatòria tots 
els grups corals de l’Hospitalet que volen fer-ho, durant un cap de setmana, cada mes 
de març, des de fa tretze anys ininterrompudament, amb la denominació de Trobada de 
Corals de l’Hospitalet, que té lloc al mateix Centre Cultural Barradas. 

 

Tercera Mostra de la Federació de Cors de Clavé 

El dia 24 de junt passat, la Federació, fundada per Josep Anselm 
Clavé a mitjan segle XIX, va organitzar la III Mostra de Cors de 
Clavé. 

El concert es va celebrar al Palau de la Música Catalana i va 
incloure l’estrena de la cantata 1714-2014, 300 anys vencent, com-
posta pel mestre Josep Rosinach i Boronat, amb lletra d’ell mateix i 
de Jaume Bosch Bori i Núria Arrufat González. L’obra s’afegia als 
actes de commemoració del Tricentenari i, com diu el mestre Rosinach, “és una cantata 
de concòrdia i fraternitat fruit del nostre caràcter obert i integrador, però que alhora vol 

ser una reivindicació en positiu de la 
nostra identitat cultural, conscients 
d’allò que hem estat, d’allò que som i 
d’allò que volem ser com a poble”. 

L’acte, presentat per Josep Cruells 
Castellet, començà amb el solemne 
lliurament de la Medalla d’Or de la 
Federació de Cors de Clavé, que, en 
paraules del seu president, Josep Cru-
ells i Rovira, “és la màxima distinció 
reconeguda en els nostres estatuts i 
és un símbol del reconeixement sincer 

que volem fer a aquelles personalitats que avui la rebran. Totes elles són persones que 
han treballat des de posicions molt diverses de la societat pels ideals claverians: virtut, 
progrés i amor”. Les personalitats distingides amb aquesta Medalla d’Or foren el Sr. 
Jordi Pujol i Soley, la Sra. Montserrat Gurri i Rovira, el Sr. Jaume Pahissa Villadelprat, 
el Sr. Miquel Garrell Grau, el Sr. Vicenç Capellades Nicolau, el Sr. Antoni Hernández 
Pividal, el Sr. Francesc Yll Godina, el Sr. Isidre Camí Rosinach, el Sr. Francesc Luis 
Parra i la Societat Coral Diana, de Cervelló. 
El Sr. Jordi Pujol fou qui, en nom de tots els guardonats, agraí la distinció rebuda, amb 
unes paraules de sentit patriòtic català. 

Després dels parlaments oficials, la Massa Coral Els Cantaires de Juneda (director, 
Josep Rosinach i Boronat), la Societat Coral La Lira, de Sant Cugat del Vallès (director, 
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Eloi Jover i Navarro), i la Jove Orquestra de Ponent interpretaren la cantata. Hi intervin-
gueren la soprano Victorina Pérez López, la contralt Marta Gelonch Vilamajó i el baríton 
Ramon Grau García. També hi participaren els rapsodes Xavier Tor, Josep Gelonch, 
Josep Cruells, Alexandra Olmo i Nora Garrell. El conjunt fou dirigit per 
Agustí López Piñol, titular de la Jove Orquestra de Ponent. 

La cantata està dividida en set peces, anomenades “Els segadors i 
l’Onze de Setembre”, “Vinc d’una terra”, “1700-1714”, “12 de setembre”, 
“Una llavor”, “Ponts d’amor” i “Ara és el moment”. La interpretació fou 
molt aplaudida per un públic que, des dels primers compassos, se sentí immers en l’es-
perit que irradia l’obra.  

Després de l’acte de lliurament de records als protagonistes participants, conduït pel 
mateix autor de la cantata, Josep Rosinach, s’interpretà “Vinc d’una terra” com a bis. 

La tercera Mostra de Cors de Clavé s’acabà amb el cant de l’himne “Els Segadors”, 
enmig de l’entusiasme de tots els presents i acompanyat per l’aparició de nombroses 
estelades. 

 
Festival Internacional de Cantonigròs 

Durant el mes de juliol del 2014 es va celebrar la vintena edició del Festival Interna-
cional de Cantonigròs. Es tracta d’un festival competitiu en què els cors participants 
competeixen en una categoria o més d’una. 

En l’edició d’enguany es van atorgar els premis següents: 
Competició núm. 1 - Cors mixtos:  

1. The Archipelago Singers (Jakarta, Indonèsia). 
2. Chamber Choir Hymnia (Copenhaguen, Dinamarca). 
3. Estudio Coral Meridies (Santa Fe, Argentina). 
4. Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga, 
Colòmbia). 
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Competició núm. 2 - Cors infantils:  
1. Choir Adoramus (Chisinau, Moldàvia).  
2. ex aequo: Rolnicka Praha (Praga, República Txeca). 
2. ex aequo: Ratko Vukicevik Choir (Nis, Sèrbia).  
3.  Svento Pranciskaus Pauksteliai (Vílnius, Lituània). 
4.  Szczecin Choir Slowiki (Szczecin, Polònia). 

 Competició núm. 3 - Cors femenins:  
1. Vocalia Taldea (Bilbao, Euskadi).  
2. Choir Makeblijde (Zele, Bèlgica). 
3. Choir Cantemus (Chisinau, Moldàvia). 
4. Cor Geriona (Girona, Catalunya).  

Competició núm. 4 - Cors mixtos, masculins o femenins de música popular:  

1. Vocalia Taldea (Bilbao, Euskadi).  
2. Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucaramanga, 
Colòmbia).  
3. Choir Cantemus (Chisinau, Moldàvia). 
4. The Archipelago Singers (Jakarta, Indonèsia).  

Competició núm. 5 - Grups de dansa: 
1. Grandinele Dance Group (Panevevezys, Lituània). 
2. Esbart Manresà (Manresa, Catalunya). 
3. Esbart Dansaire de Granollers (Granollers, Catalunya). 
4. University of Uludag Folk Dance Group (Bursa, Turquia). 

La competició de l’any 2015, que tindrà lloc els dies 16, 17, 18 i 19 de juliol, ja ha estat 
convocada. 

Més informació a: http://www.fimc.es/ed15.htm 
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Cor de la Ràdio de Letònia: 
Concert d’un petit grup de membres solistes 

El Cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Sigvards Klava, estigué entre nosaltres els 
dies 24 de juliol (a Castellciutat, de la Seu d'Ur-
gell) i 25 de juliol (a l’església de Sant Esteve, 
de Bagà) presentant una producció seva, ano-
menada “Música del Renaixement als nostres 
dies”. 

El Cor de la Ràdio de Letònia, fundat el 1940, 
ha estat dirigit conjuntament per Sigvards Klava 
i Kaspars Putnins des del 1992. Especialitzat en l'exploració de les possibilitats de la 
veu humana i en la recerca de noves tècniques vocals i interpretatives. 

El seu repertori abraça des del Renaixement fins a la música contemporània, amb un 
èmfasi especial en les obres dels compositors letons. Gràcies als enregistraments del 
Cor de la Ràdio de Letònia, diversos compositors letons han estat guardonats en el 
Certamen Internacional de Compositors de la UNESCO dels darrers anys. 

El Cor de la Ràdio de Letònia participa amb assiduïtat en importants festivals de músi-
ca, tant als països bàltics com a tot Europa. Així mateix, amplia i diversifica les seves 
activitats participant també en produccions teatrals i projectes multimèdia. 

El Cor ha guanyat el Gran Premi de la Música Letona en diverses anyades (1994, 
2000, 2004, 2005 i 2007) i ha realitzat més de quaranta enregistraments discogràfics, 
entre ells les composicions de Bernat Vivancos, recollides en el CD “Blanc”. 

El seu director, Sigvards Klava (1962), va començar a treballar amb el Cor de la Ràdio 
de Letònia el 1987, i el 1992 es va convertir en el seu director principal i director artístic. 
Es va graduar a l’Acadèmia de Música Letona i també ha estudiat a l’Acadèmia de 
Música de Sant Petersburg i a l’Acadèmia Bach de Stuttgart, i ha fet classes magistrals 
al Festival Bach d’Oregon, als Estats Units d’Amèrica. Sigvards Klava ha col·laborat 
amb els principals cors i orquestres de Letònia i ha interpretat música de Bach, Vivaldi, 
Mozart, Bruckner, Brahms, Gounod, Schnittke i d’altres compositors internacionals, com 
també obres originals de molts compositors letons. 
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Misses polifòniques a Barcelona 

El diumenge 26 d’octubre tingué lloc al Reial Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes la primera celebració de la tercera 
temporada de les Misses Polifòniques a Barcelona, i cal es-
mentar a la vegada la tristesa d’estar dedicada a l’estimat amic 
Jaume Vallcorba, membre fundador del projecte i recentment 
desaparegut.  

Al llarg de la missa, el cor del projecte, Barcelona Ars Nova, 
creat expressament per a aquest cicle, sota la direcció de 
Mireia Barrera, directora del Cor Madrigal, va interpretar la 
Missa Pro Defunctis, de Johannes Ockeghem, compositor que 
l’any passat ja ens va meravellar a l’inici de la temporada amb 
la seva Missa “Mi-Mi” i que aquest any es tornarà a rememorar 
en aquesta ocasió tan emotiva. 

El calendari complet de misses de la temporada, també publicat en els mitjans de 
comunicació que col·laboren en el projecte, és aquest: 

· 26 d’octubre del 2014, a les 12:00 h, al 
monestir de Pedralbes, Missa Pro De-
functis, de Johannes Ockeghem (1410- 
1497). 
· 14 de desembre del 2014, a les 19:00 h, 
a la basílica dels Sants Just i Pastor, 
Vespres de la Mare de Déu (obres de 
Palestrina, Victoria i Monteverdi). 
· 22 de febrer del 2015, a les 12:00 h, al 
monestir de Pedralbes, Missa “Aspice 
Domini”, de Cristóbal de Morales (1500-
1553). 

· 29 de març del 2015, a les 19:00 h, a la basílica dels Sants Just i Pastor, Ofici de 
Setmana Santa “Passio secundum Joannem” i Motets, de Tomás Luis de Victoria 
(1548-1611).  
· 14 de juny del 2015, a les 12:00 h, al monestir de Pedralbes, Missa, d’Igor Stravinsky 
(1882-1971). 

Aquesta última obra serà interpretada conjuntament amb un grup instrumental de 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), institució amb la qual l’any passat 
ja vam iniciar una interessant i fèrtil col·laboració. 

Recuperant una tradició que es remunta a l’edat mitjana i que denota la forta vinculació 
existent entre música i litúrgia fins a la primera meitat del segle XX –essent la primera 
un motor d’accentuació de la segona–, un grup d’intel·lectuals catalans liderats per 
músics com Josep Pons i Mireia Barrera, juntament amb Mn. Armand Puig –degà de la 
Facultat de Teologia de Barcelona i rector de l’església dels Sants Just i Pastor–, 
Santiago Bueno i el pare Jordi-Agustí Piqué OSB, monjo de Montserrat, van elucubrar 
la possibilitat de fer a Barcelona el que ja es fa a tota l'Europa més civilitzada: una sèrie 
de misses polifòniques per a gaudi de l'ànima, l'esperit i l'oïda. Moltes, però no totes, se 
celebren al Reial Monestir de Pedralbes. L'objectiu del grup és celebrar misses 
polifòniques, però amb la condició que es facin amb una litúrgia digna i amb la màxima 
qualitat musical.  

Manel Sánchez Tortosa 
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Cantània celebra el 25è aniversari 

Cantània és un projecte que va néixer a Barcelona i que actualment forma part de les 
activitats del Servei Educatiu de l’Auditori de Barcelona, dins del programa “L’escola va 
a l’Auditori”. 

Cantània és una activitat adreçada a l’alumnat de segon i tercer cicle de primària, d’en-
tre vuit i tretze anys, que consisteix en la preparació i la interpretació d’una cantata. 
Cada curs, l'Auditori estrena una cantata nova, per a nou instrumentistes i cor, signada 
per prestigiosos músics i lletristes catalans, als quals un any abans se’ls encarrega la 
feina de creació. 

Per preparar la cantata, el professorat de música assisteix a 
tres sessions de formació a l'Auditori de Barcelona, on reben les 
eines necessàries per a fer el treball d'aula amb els alumnes. El 
projecte acaba amb un concert a l’Auditori o en altres pobla-
cions en què participen de forma conjunta totes les escoles 
inscrites, acompanyades en directe per músics i actors profes-
sionals. 

Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l’organització com des de l’escola. 
L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals, 
pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lec-
tiva en l’acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots. 

Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, el projecte ha anat creixent en nombre de participants 
i també es porta a terme en altres poblacions de Catalunya, com també a Alcanyís, 
Bremen, Brussel·les, Caracas, Ciutat de Mèxic, Madrid, Magúncia, Parla, Salamanca, 
Saragossa, Sevilla i Valladolid. 

Objectius 

• Participar en el procés d'aprenentatge d'una 
cantata de qualitat musical. 

• Participar de forma conjunta, alumnes de 
centres diferents, en la posada en escena de 
la cantata treballada, amb músics professio-
nals en directe. 

• Viure una experiència personal i professional 
–alumnat i professorat, respectivament– a 
través de la música. 

• Transmetre els valors que exposa cada una 
de les obres. 

• Treballar en la integració, l’autoestima, la 
superació, la feina en equip, la disciplina i el respecte a l’altre. 

• Elevar la consideració social de l’assignatura de música i del professor. 
• Posar en contacte diferents centres educatius i els seus professors. 
• Obrir els escenaris i les sales de concerts a públic nou. 

Metodologia 

• Tres sessions de formació per al professorat (especialista de música). 
• Treball a l'aula (aproximadament, s'hi destinen dos trimestres). 
• Assaig conjunt de les escoles participants. 
• Posada en escena de la cantata. 
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La cantata estrenada aquest any s’anomena Rambla Llibertat. La música va ser 
composta per Albert Carbonell sobre text de Marc Rosich. La direcció musical va anar a 
cura de Josep Prats, Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, i la direcció escènica, 
d’Ignasi Tomàs. 

“Rambla Llibertat és un barri on l’alegria es respira arreu i la concòrdia es viu de 
manera genuïna...” 

Per celebrar aquests primers vint-i-cinc anys, també es va organitzar un concert al qual 
tots els professors que han participat en el projecte durant aquests anys van ser 
convidats a cantar. 

 

6.  INFORMACIONS DE LA FCEC 
Assemblea General de la FCEC  

Se celebrarà el dissabte dia 7 de març de 2015, a la localitat de Llinars del Vallès, amb 
la participació de les corals afiliades a la FCEC.  

Serem acollits per la Coral Turó del Vent, de Llinars, en el nou Teatre Auditori de la 
població. 

En ella es tractarà, entre altres temes: informe de les activitats i balanç econòmic 2014; 
proposta d’activitats i proposta econòmica 2015; informes dels Equips Tècnic i Territo-
rial. 

També es parlarà de l’organització, a Barcelona, a càrrec de la FCEC i de 
la IFMC (Federació Internacional per a la Música Coral), del Simposi 
Internacional de Música Coral de la IFCM, l’any 2017.  
Aquest Simposi, d’una setmana de duració, s’organitza cada tres anys en 
una ciutat important i amb atractiu que disposi de bones infraestructures i suport finan-
cer que permetin promoure l’excel·lència artística, la cooperació i l’intercanvi. S’hi 
reuneixen cors d’excel·lent categoria i directors corals de prestigi internacional, i s’ofe-
reixen actuacions corals, seminaris, tallers, exhibicions i sessions de lectura coral. 
 
 
 
50è Festival Internacional de Cant Coral 

A Barcelona. Els dies 6 a 12 de juliol de 2015. 

El Festival es realitza a Barcelona al llarg d’una 
setmana;  el preu de la inscripció amb allotjament in-
clou l’allotjament, esmorzar i dinar, picnic de sopar 
els dies de concert i les partitures del taller. Per als 
cantaires sense necessitat d’allotjament la inscripció 
únicament inclou les partitures del taller. 

Els matins són lliures, ja que els tallers es 
realitzen a la tarda.  La ciutat de Barcelona ofereix 
una gran varietat d’activitats: visitar el barri Gòtic, 
passejar per Les Rambles, visitar els seus edificis 
modernistes, museus i monuments o anar a la 
platja... 
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Al llarg de la tarda es realitzen els tallers , en els que hi prenen part un total de 400 
cantaires. 

Els cors participants ofereixen diferents concerts:  un concert a l’església Gòtica de 
Santa Maria del Pi, així com un concert en diferents poblacions properes a Barcelona. 

El concert de final es realitza al “Palau de la Mús ica Catalana” . També s’ofereix 
una recepció oficial al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

A més, s’inclou una visita i petit concert a la Sagrada Família . 

Aquest any, i atès que es celebra el 50è aniversari, hi haurà activitats complementàries. 

Tallers per al 2015: 

* Taller  A  
Directora:  Elisenda Carrasco (Catalunya)  
Estrena de quatre obres d’encàrrec per celebrar el 50è aniversari del Festival. 

* Taller  B 
Director:  Salvador Brotons (Catalunya)  
Aquest director dirigeix la seva obra “Cant per un vell poble”, amb acompanyament 
instrumental.  

* Taller  C        
Directora: Karmina Silec (Eslovènia) 
CHOREGIE: Noves formes d’art coral, per a veus femenines. 

- El termini d’inscripció finalitza el 15/1/2015 (cors) i el 30/3/2015 (cantaires individuals) 

- Informació general:  www.fcec.cat     festival@fcec.cat  
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