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editorial 2006 

Ja som de pie dins les activitats del curs 

2006-2007 i, per això, en aquest 

número de la revista trobareu la 

ressenya de moites de les que s'han 

fet aquest darrer mig any i de les que 

s'estan préparant i preveiem portar a 

terme. 

Entre les activitats realitzades cai 

des taca r les 4 I es Jo rnades 

Internacionals, que han comportât 

l'estrena d'una obra d'encàrrec de la 

Federado: Càntic dels càntics, de 

Josep Lluis Guzman. Amb aquests 

encàrrecs volem anar ampliant el 

repertori d'obres més complexes i 

d'una durada al voltant dels vint 

minuts, per a complementar les 

cançons dels c o n c u r s o s de 

composició i totes les altres que anem 

éditant. D'aquestes jornades també 

cal destacar els problèmes que ens va 

ocasionar la manca de seriositat d'una 

coral d'Ucraina, la quai, després 

d'haver-los gestionat els visats, van 

acabar no presentant-se, sensé avis 

previ. Aquest contratemps va obligar 

a reorganitzar els tallers de les 

Jornades, i des d'aquestes ratlles 

volem agrair 1'exceHent predisposició 

dels directors Xavier Puig i Raúl 

Talmar, com també la de tots els 

cantaires dels seus tallers, la qual va 

permetre presentar finalment els 

quatre tallers previstos. 

I aquest estiu, a més dels concerts 

coráis d'alguns dels festivals d'estiu i 

d'una nova edició del Festival 

Catalunya Centre, s'ha célébrât un 

altre Europa Cantai -ja han passât tres 

anysl-, que enguany s'ha fet a Mainz 

(Alemanya). L'organització i el 

desenvolupament d'aquesta edició 

ens han fet adonar que l'Europa 

Cantat de Barcelona va funcionar 

molt bé, que va representar molt per 

a Pevoludó d'aquest festival i que 

costará anys superar-lo. Convé 

destacar que Catalunya era, després 

d'Alemanya, la nació que h¡ tenia més 

coráis participants, a més de molts 

cantaires inscrits individualment. 

D'altra banda, la música catalana 

també va ser present cada dia en el 

cant comú, i la Coral Ginesta de 

Cervera i la Coral Mixta d'lgualada van 

oferir conjuntament un concert de 

cancpns catalanes, tant tradicionals 

com d'autor. 

Aquest curs l'hem comencat amb una 

activitat que ja fa nou anys consecutius 

que portem a terme: el cicle 

Catalunya Coral, i també amb una 

d'extraordinária: la Trabada de Coráis 

a Montserrat, en commemoració dels 

cinquanta anys de la Romería 

d'Orfeons que va significar el reinici de 

les activitats coráis conjuntes. Aquest 

aniversari haestatun motiu idoni pera 

testimoniar la gratitud que es 

mereixen els orfeons que fa cinquanta 

anys van organitzar aquella iniciativa i 

totes les persones que al llarg 

d'aquestes décades han treballat perla 

difusió i la millora del cant coral, com 

també totes les que han format part 

de les juntes del Secretariat d'Orfeons 

de Catalunya i de la Federació 

Catalana d'Entitats Coráis. 

A escala internacional, cal deixar 

constancia de dues activitats que s'han 

celebrat el mes passat: 

- La segona edició de la Fira de 

Cant Coral a Saint Ló, a la 

Normandia, una manifestado 

de cant coral única que permet 

escoltar alguns dels millors cors 

del món al costat de tots els cors 

amateurs que volen participar-

hi. L'oportunitat de constatar el 

nivell de tots aquests cors 

reforca la convicció de la gran 

importancia que té l'educació 

musical d 'un país en el 

desenvolupament i en la qualitat 

dels cors i dels grups vocals. 

- La primera activitat de l'Oficina 

Mediterrània d'Europa Cantat a 

Barcelona -que la Federació 

Europea ha d e m a n a t al 

Moviment Coral Cátala que 

acull i-, consistent en una 

Jornada d'Experts de cant coral 

de la Mediterrània, que ens ha 

permès verificar l'interès que hi 

ha per traballar conjuntament i 

la gran diversitat de situacions 

existente en els paì'sos d'aquesta 

àrea. 

I també a nivell internacional, ens hem 

de felicitar per l'entrada a la Comissió 

Musical d'Europa Cantat de Xavier 

Baulies, membre de la nostra 

Comissió Tècnica. 

Totes aqüestes activitats, i sobretot la 

de Montserrat, ens han d'esperonar a 

mirar endavant i a continuar treballant 

individualment i conjuntament per 

aconseguir millorar la qualitat del cant 

coral, fer créixer i fer conéixer el 

patrimoni coral del nostre país i 

d'arreu del món, aconseguir la difusió 

que ha de tenir aquesta activitat que 

realitzem tantes persones, i continuar 

essent un punt de t robada i 

d'integració en la cultura i la societat 

catalanes. 

Volem ara desitjar a tothom unes 

festes nadalenques plenes de cançons 

i que iniciem l'any vinent amb moites 

ganes de traballar per a poder oferir 

noves propostes i molts concerts! 

Montserrat Cadevall i Vigués 

Presidenta de la FCEC 

Desembre de 2006 

a qua trêve us 



2006 fet? 
41JORNADES INTERNACIONALS DE CANT CORAL 

Les 41 Jornades Internacionals de Cant Coral es van celebrar a Barcelona del dia 3 al dia 8 de juliol passat. Hi van participar la 
Coral Lira de Lipova, de Romania, i el Cor Collegium Musicum d'OIsztyn, de Polònia. I també la Coral Lavinia de Barcelona, aixf 
com 150 cantaires de la FCEC d'arreu de Catalunya. 
Es van fer els segùents concerts: 

Concerts a l'Església del Pi de Barcelona 

4 de juliol: Coral Lira de Lipova (Romania), direcció: Boar Ovidiu 
5 de juliol: Coral Lavinia de Barcelona. Direcció: Miquel Saladrigues 

Cor Collegium Musicum d1 Olsztyn (Polònia). 
Direcció: Janusz Wilinski 

Altres Concerts 

4 de juliol. Sant Boi de Llobregat: Cor Collegium Musicum d'OIsztyn 
6 de juliol. Castelldefels: Cor Collegium Musicum d'OIsztyn 
6 de juliol. Sant Boi de Llobregat: Coral Lira de Lipova 
7 de juliol. Església de Sant Felip Neri: Coral Cantiga. Direcció Néstor Andrenacci 

FEDERACIO 
CATALANA 
D^NTITATS 

CORALS 

Concert de Cloenda 

8 de juliol. Palau de la Música Catalana 
- Música Báltica 

Obres de V Miskinis, R. Dubra, U. Sisask, V Tormis i populars 
Direcció: Raul Talmar (Estonia) 

- Càntic deis càntics de Josep Lluís Guzmán 
Direcció: Xavier Puig i Ortiz 

- Música Argentina 
Obres de F Polimeni, R. Dalziel, J. Zentner, R. Goldar, R. Mansilla, R. 
Direcció: Néstor Andrenacci (Argentina) 
Música Romántica. J. Brahms 
Nänie OP 82 
Ein Deutsches Requiem (part 2) 
Direcció: Eva Kóllar (Hongria) 

Intérprets: 
Coráis convidades, Cantaires de la FCEC i Orquestra Terrassa 

En aqüestes jornades es va estrenar 
l'obra Càntic deis Càntics de Josep Lluís 
Guzman 

Aquest obra está feta sobre textos de la 
Biblia, del Càntic deis Càntics, i també 
amb fragments del poema No escric 
èglogues del Llibre de Meravelles, del 

poema de la tercera part del llibre Les 
acaballes de Catul, i del poema del llibre 
Eis amants (primers versos) de Vicent 
Andrés Estellés, i del poema Santa María 
Magdalenaáe\ llibre Idil-lis i Cants Místics 
de Jacint Verdaguer. Eis textos van ser 
seleccionáis pel mateix Josep Lluís 
Guzman i per Antoni Perarnau. 

Sagastizába!, M. Delgado i V Tabbush 

Josep Lluís Guzman 

Va cursar els estudis de flauta travesse-
ra, harmonía, contrapunt i fuga al 
Conservatori Superior de Música de 
Barcelona amb els professors C. 
Guinovart, M. Oltra, J. Poch i G. Gago, 
i els estudis de composició i instrumen
tado amb el mestre J. Soler, al 
Conservatori de Badalona. Així mateix, 
ha participât en diversos cursos musi-
cals de flauta travessera, de direcció 
coral (amb 0. Martorell) i de composi
ció. La seva obra com a compositor 
compren, en les diverses modalitats -
de solista fins a gran orquestra-, un 
Opus conjunt d'unes 25 obres. Com a 
professor de música ha desenvolupat la 
seva tasca docent ais conservatoris de 
Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, 
Manresa i Cervera, on actualment con
tinua exercint de professor. 

aquatreveus 
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2006 

TROBADA A MONTSERRAT 
El 14 d'octubre d'enguany va fer 50 

anys de la romería d'Orfeons que es 

va fer a Montserrat l'any 1956, en 

motiu dels 75 anys de patronatge de 

Catalunya, i que va significar la represa 

del nostre moviment associatiu, aturat 

durant la guerra. Per tal de celebrar 

aquest aniversari, el 22 d'octubre, es 

va fer una Trabada d'Entitats Corals a 

Montserrat. 

Hi van participar les següents entitats: 

Agrupado Coral de Matadepera, 

Capella de Sant Llorenç de Lleida, Cor 

Anselm Viola de Torroella de Montgrí, 

Coral al Vent de Sant Vicenç de 

Castellet, Coral Arco Iris de Sabadell, 

Coral Baluern de Barcelona, Coral 

Congost de Granollers, Coral Czarda 

de Sant Joan de Vilatorrada, Coral 

Cum Jubilo de Donostia (Pais Base), 

Coral del Remei d'Arenys de Munt, 

Coral les Camilleres de Sallagosa, 

Coral l'Harmonia Reusenca de Reus, 

Coral Mare de Déu del Coll de 

Barcelona, Coral Montau de Bègues, 

Coral Nau de Barcelona, Coral Preludi 

d'Amies de la Unesco de Barcelona, 

Coral Ramon Carnicer de Tàrrega, 

Coral Rossinyol de Terrassa, Coral 

Sant Bartomeu de Casserres, Coral 

Sant Cugat de Sant Cugat del Vallès, 

Cora l Sant Jaume Apôs to l de 

Camarles, Coral Santa Llûcia del 

Perellô, Coral Sol Ixent de Fornells de 

la Selva, Coral Vent del Nord de 

B a r c e l o n a , C o r a l X a l e s t a de 

ÍHospitalet de Llobregat, Madrigalistes 

de Catalunya de Barcelona, Orfeo 

Atlàntida de Barcelona, Orfeo Badaloni 

de Badalona, Orfeo Barcelonés de 

Barcelona, Orfeo Berguedà de Berga, 

Orfeo de Sants de Barcelona, Orfeo 

Grac ienc de Barcelona, O r f e o 

jonquerenc de La Jonquera, Orfeo 

l'Eco de Catalunya de Barcelona, 

Orfeo Manresà, Orfeo Monistrolenc 

de Monistrol de Montserrat, Orfeo 

Nova Tàrrega de Tàrrega, Orfeo Pau 

Casáis de Sant Caries de la Rapita, 

Orfeo Tortosi de Tortosa, Orfeo Vigatà 

de Vie, Orfeo Vinarossenc de Vinaròs 

Els programa del dia va ser el següent: 

9.30 h Arribada i assaig del programa comú 

I I h i 13 h Concerts de coráis ais tres espais previstos 

12:15 h 

16 h 

Cantada de totes les corals participants a I'esplanada 

El Cant de la Senyera LI. Millet Direcciô: Poire Vallvé 

L'hereu Riera A.Langrée Direcciô: Llorenç Castellô 

L'Empordà E. Morera Direcciô: Montserrat Tous 

El Rossinyol A. Pérez Moya Direcciô: Milén Panayôtov 

El Cant del poble J. A. Clavé, 

A. Vives, 

J. Capdevila Director: Benêt Camps 

Els Segadors J.Viader Direcciô: Miquel Angel Arias 

Concert a la Basilica, a càrrec de entitats que van organitzar la Romeria a Montserrat l'any 1956, i que 

va significar la represa del Moviment Coral Associatiu aturat durant la guerra: Orfeo Atlàntida de 

Barcelona, Orfeo de Sabadell, Orfeo de Sants de Barcelona, Orfeo Gracienc de Barcelona, Orfeo 

l'Eco de Catalunya de Barcelona i Orfeo Vigatà de Vie. 

En el diseurs d'obertura de l'acte, la 

presidenta, Montserrat Cadevall, va 

subratllar la importancia del nostre 

moviment associatiu i va enumerar les 

fites mes importants que s'han 

aconseguit al llarg d'aquests anys en 

l'àmbit del cant coral. 

En aquest sentit va destacar el dret de 
tots els ciutadans a accedir a la cultura i 
el deure que tenim tots de preservar 
el patrimoní cultural. El cant coral és 
una activitat intergeneracional i 
integradora: dins d'un mon globalitzat, 

en el món coral no hi ha fronteres. 

A continuado, va agrair la feina que 

han fet totes les persones que al llarg 

d'aquests anys han traballai pel cant 

coral i la gran tasca que han dut a 

terme en favor de la llengua i la 

cultura. 

Igualment, va remarcar que cal apostar 
per la creado d'obres coráis noves, 
col-laborar amb els compositors 
con temporan is i encarregar- los 
repertori nou, i projectar la cultura 
catalana a escala internacional. També 

va assenyalar que cal i nc id i r 

especialment en la formado i el 

perfeccionament deis nostres directors 

i de l'ensenyament a fi de millorar, 

d'aquesta manera, la qualitat deis cors i 

deis cantaires. 

I, per acabar, Montserrat Cadevall va 
expressar el desig que en trobades 
pròximes puguem cantar un programa 
sencer de repertori cátala del segle 
XXI . 

\^/> aquatreveus 
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Concerts individuals de les corals 

Hora PI. Abat Oliva 
(espai 1) 

Hôtel Cisneros 
(espai 2) 

Pl. D e la Creu 
(espai 3) 

11:00 h Coral Sant Jaume Apóstol 
de Camarles 

Coral Cum Jubilo 
del Paîs Base 

Coral Congost 
de Granollers 

1 1:15 h 
Coral Arco Iris 

de Sabadell 
Orfeô Vinarossenc 

de Vinarôs 
Coral Santa Llúcia 

del Perelló 

1 1:30 h 
Coral Camilleres 

de Sallagosa 

Capella de Sant Llorenç 
de Lleida 

Orfeô Monistrolenc 
de Monistrol de Montserrat 

Coral al Vent de Sant Vicenc 
de Castellet 

13:15 h 
Coral Vent del Nord 

de Barcelona 

Coral Nau 
de Barcelona 

Orfeó Berguedá 
de Berga 

13:30 h 
Coral Czarda 

de Sant |oan de Vilatorrada 

Coral Rossinyol 
de Terrassa 

Orfeó Jonquerenc 
de La lonquera 

13:45 h 
Orfeo Tortosi 

de Tortosa 
Orfeó Pau Casáis 

de Sant Caries de la Rápita 

Quina vista! Quina veu! 

aquatreveus 
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CATALUNYA CORAL 

Ja fa nou anys que, de manera consecu

tiva, des de la Federado Catalana 

d'Entitats Coráis organitzem el cicle de 

concerts Catalunya Coral. 

Aquest cicle ja figura com una de les acti-

vitats mes importants de la Federado i 

vol ser una mostra del treball de cada 

dia de les nostres entitats, presentar el 

seu treball euros, de qualitat i de difusio 

del cant coral i de la cultura del nostre 

pais i d'arreu. 

Com en els darrers anys, aquest cicle 

es realitza per tot Catalunya amb un 

concert a cada una de les I I demarca-

cions territorials de la Federacio, entre 

els dies 15 d'octubre i 26 de novembre. 

A cada un d'aquests concerts tres corals 

de diferents llocs del nostre pais com-

parteixen escenari i ofereixen cangons 

potser ja conegudes, però també 

repertoris nous i diferents, noves inter-

pretacions, noves versions, acabant 

cada concert amb uns cants a carree de 

les tres corals conjuntament. 

Programa general de Catalunya Coral 2006 

OCTUBRE 

15 diumenge 

21 dissabte 

CORAL LARPA DE TARADELL 
GORAL XIRIBEC DE CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

ORFEO DE L'EMPORDÀ DAVINYONET DE 
PUIGVENTÓS 

ORFEO GANDESÀ DE GANDESA 

COR SOLVAY DE MARTORELL 

CORAL BRI A N C O DE SANT CELONI 

22 diumenge CONCERT HOMENATGE ALS ORFEONS 
QUE FA 50 ANYS VAN ORGANITZAR LA 
ROMERIA A MONTSERRAT: 
ORFEO ATLANTI DA 
ORFEO DE SABADELL 
ORFEO DE SANTS 
ORFEO GRACIENC 
ORFEO L'ECO DE CATALUNYA 
ORFEO MAN RESA 
ORFEO VIGATÀ 

22 diumenge CORAL XABEC DEL MASNOU 

CORO VASCO AMA-LUR DE SALOU 

GRUP CORAL HORTA DE BARCELONA 

28 dissabte CORAL VERGE DEL LLIRI DE VILANOVA DE 
BELLPUIG 
AGRUPACIÓ CORAL CARDEDEUENCA DE 
CARDEDEU 
CORAL DE LA CAPELLA FRANCESA DE 
BARCELONA 

Eis últims retoes... 

NOVEMBRE 
4 dissabte 

ña parrir.ipax com a covai 
oraanilzadbrra. 

eri eCCicU de Concerts 
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Catalunya Coral 

CORAL SANT ESTEVE DE SANT ESTEVE 
SESROVIRES 
CORAL POLIFÒNICA DE GIRONA 
CORIUBILO D'ALCANAR 

12 diumenge CORAL FLOR DE LIS DE MONTBLANC 
CORAL DELS TRANPORTS 
METROPOLITANS DE BARCELONA 
ORFEO PARROQUIAL DELVENDRELL 

12 diumenge CORAL CONGOST DE GRANOLLERS 
CORAL SHALOM DE LLEIDA 
ORFEO VEUS DEL CAMP DEL SOLERAS 

19 diumenge CORAL SOL IXENT DE FORNELLS DE LA 
SELVA 
CORAL SOM DE BARCELONA 
CAPELLA DE MUSICA BURES DE 
CASTELLBELLI ELVILAR 

26 diumenge ORFEO GRACIENC DE BARCELONA 
ORAL L'HARMONIA REUSENCA DE REUS 
CORAL CAMILLERES DE SALLAGOSA 

26 diumenge CORAL ARRELS DE CUNIT 
CORAL RAMON CARNICER DE TARREGA 
CORAL RESSO DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT 
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CURSOS DE DIRECCIÓ CORAL 

La Federació Catalana d'Entitats Coráis, 

amb una experiencia consolidada en 

l'organització de cursos de direcció 

coral, i en la seva inquietud pel perfec-

cionament deis directors de les entitats i 

per dotar-los de les tècniques i els 

coneixements necessaris per a desen-

volupar la seva decisiva labor, convoca 

una nova edició deis cursos, que es por

taran a terme arreu del territori cátala. 

Aquests cursos van adregats a totes les 

persones majors de setze anys que vul-

guin iniciar-se en la direcció coral o que 

hi tinguin un mínim d'experiència. Es 

requereix un nivell musical que permeti 

la lectura fluida de les partitures del 

curs, les quals caldrà portar preparades 

per a dirigir-les i cantar-les. Cada un d'a-

quests cursos té les sèves caractéristi

ques própies, d'acord amb les fîtes i la 

idiosincrasia que el singularitzen. 

Continguts 

Técnica de direcció, pedagogía de l'as-
saig, técnica vocal aplicada al cor, sensi-

bilització auditiva, control de l'afinació, 

anàlisi de partitures, recerca de reper-

tori, sensibilització rítmica, educació cor

poral, cant comú amb directors invitais i 

altres activitats. 

Aquests continguts son generáis, i en 

cada curs es treballen els que s'ajusten 

ais seus objectius específics. 

Certificats 

Al final de cada un deis cursos es lliurarà 

ais alumnes un certificat d'assisténcia, en 

el qual constara el nivell assolit i el nom

bre d'hores de dedicado. Aquest certifi

cat tindrà efectes de reconeixement ofi

cial d'adivitats de formado permanent 

adreçada al professorat, segons la nor

mativa del Departament d'Educació. Els 

alumnes que, pels motius que sigui, no 

hagin comptabilitzat un mínim del 80 % 

del total d'hores del curs perdran el 

dret a obtenir el certificat. 

Cursos 2006-2007 

XV CURS DE DIRECCIO CORAL DE BARCELONA 

CURS DE DIRECCIO CORAL DE LA DEMARCACIO DE GIRONA 

V CURS DE DIRECCIO CORAL DE LES TERRES DE LLEIDA 

XIX AULA PERMANENT DE DIRECCIO CORAL DE LA SENIA 

X V Curs de direcció coral a 
Barcelona 

Dates 

I I i 12 de novembre 

2 i 3 de desembre 

27 ¡ 28 de gener 

24 ¡ 25 de febrer 

Aquests curs va adrecat a totes les 

persones majors de setze anys que 

vulguin iniciar-se en la direcció coral o 

que hi tinguin un mínim d'experiéncia i 

vulguin ampliar i/o millorar els seus 

coneixements, com ara directors de 

cors, sotsdirectors, professors de 

música, mestres especialistes de música 

de primaria i professors de secundaria, 

estudiants de magisteri musical o 

cantaires en general. Es requereix un 

nivell musical que permeti la lectura 

fluida de les partitures del curs, les quals 

caldrá portar preparades per a dirigir

les i cantar-les. 

Especial itat 

El curs s'estructura dedicant els dos 

primers caps de setmana al treball 

conjunt de tots els alumnes en els 

nivells corresponents, i els dos darrers, 

al treball deis grups en les especialitats 

de cor infantil i cor adult, per separat, 

aplicant els continguts del curs a l'opció 

escollida. 

Lloc 

Seminari Salesiá Martí Codolar. Av. 

Cardenal Vidal i Barraquen 1, 08035-

Barcelona 

Professorat 

Emilio de la Linde, Eva Martínez, 

Montserrat Meneses, Xavier Pastrana, 

Montserrat Roset, Jaume Sala i Xavier 

Sans. 

Margarida Barbai i Elisenda Carrasco, 

especialistes en cor infantil. 

Monica Extremiana, educació corporal. 

Continguts 

Técnica de direcció, pedagogia de 

íassaig, técnica vocal aplicada al cor, 

sensibilització auditiva i control de 

l'afinació, anàlisi de partitures, recerca 

de repertori, sensibilització rítmica, 

educació corporal, cant comú amb 

directors invitais i altres activitats. 

Material 

Partitures de treball del curs, diapasó, 

xandall i aillant de terra. 

Partitures 

Les partitures de treball s'enviaran quan 

s'hagi rebut la butlleta d'inscripció. Es 

molt important preparar-les bé abans 

de cada sessió del curs, tant les que es 

vulguin dirigir com les que es cantaran 

amb el grup i serán dirigides per un 

company o companya. 

Nivells 

A - Iniciació: per a totes les persones 

que s'inicien en el camp de la direcció 

coral. S'hi treballaran preferentment 

canons i partitures a dues i tres veus. 

B - Nivell mitjà: per ais qui han cursat 

el nivell d'iniciació. S'hi treballaran 

preferentment partitures a tres i quatre 

veus. 

C - Nivell avançât: per ais qui han 

superat el nivell mitjà. 

A criteri dels professors, els alumnes 

podran ser canviats de nivell segons els 

coneixements que demostrin. 

aquatreveus 



Precisió... r i tme 

Alumnes oients 

Hi ha la possibilitat d'assistir com a oient 

a les sessions d'especialitzaciô. Cal 

especificar si es vol Cor Adult o Cor 

Infantil. Les sessions d'especialitzaciô es 

realitzaran els dies 27 i 28 de gener i 24 

i 25 de febrer i nomes s'hi podrà assistir 

aquests dies. 

Horaris 

Recepciô dissabte, a les 08:30 

9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:30 

21:30 a 23:00 Cant comu (obligatori) 

diumenge de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 

17:00 

(64 hores lectives) 

Inscripcions 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS 

CORALS 

Via Laietana, 54, 2n, despatx 213 

08003 BARCELONA 

e.mail: fcec(S>fcec,cat 

web: www.fcec.cat 

Per a qualsevol altra informado podeu 

trucar al tel. 93 268 06 68. 

Ill C u r s d e D i recc io C o r a l 

2 0 0 6 - 2 0 0 7 d e la D e m a r c a d o 

d e G i r o n a 

Dates 

18 de novembre de 2006 

27 de gener de 2007 

17 de febrer de 2007 

10 de marc, del 2007 

17 de marc de 2007 

31 de marc, del 2007 

21 d'abril del 2007 

Aquests curs va adrecat a totes les 

persones majors de setze anys que 

vulguin iniciar-se en la direcció coral o 

que hi tinguin un minim d'experiéncia i 

vulguin ampliar i/o millorar els seus 

coneixements, com ara directors de 

cors, sotsdirectors, professors de 

música, mestres especialistes de música 

de primaria i professors de secundaria, 

estudiants de magisteri musical o 

cantaires en general. Es requereix un 

nivell musical que permeti la lectura 

fluida de les partitures del curs, les quals 

caldrá portar preparades per a dirigir

les i cantar-les. 

Continguts 

Tècnica de direcció, tècnica aplicada, 

pedagogia i dinàmica d'assaig, tècnica 

vocal, tècnica Alexander, sensibilització 

auditiva, anàlisi, tutoria de la direcció 

(sera una classe amb només dos 

alumnes i un professor, per parlar de 

temes de carácter més pràctic dels seus 

propis cors; sigui repertori, sigui 

dinàmica d'assaig, etc.), concert de final 

de curs (dirigit pels alumnes, amb el 

repertori del curs). 

Professorat 

Alfred Cañamero, Rita Ferrer, Stuart 

Gutman i Gemma Tatay. 

Material 

Les partitures de tot el curs estarán a 
disposició dels alumnes a partir del 30 
de setembre de 2006. S'enviaran una 
vegada rebuda la butlleta d'inscripció. 
Caldrà portar un diapasó, material per a 
prendre notes i una llibreta pautada. 
També roba còmoda, aillant de terra i 
mitjons per caminar sense sabatilles per 
a les sessions de Tècnica Alexander. 

Nivells 

A - Iniciació: per a tothom que s'inicia 

en el camp de la direcció coral. 

B - Nivell mitjà: per a qui hagi cursat la 

iniciació o tingui experiencia en la 

direcció coral. 

Lloc 

Auditori de Girona 

Horari 

De 10:00 h. a 14:00 h., i de 15:30 a 

19:00 h. 

Inscripcions 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS 

CORALS 

Via Laietana, 54, 2n, despatx 213 

08003 BARCELONA 

e.mail: fcec(5>fcec.cat 

Web: www.fcec.cat 

Per a qualsevol altra informado podeu 

trucar al tel. 93 268 06 68. 

Amb la col-laborado de la Diputado de 
Girona 

aquatreveus 
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uè fern? 
V Curs de direcció coral 
2006-2007 de les Terres de 
Lleida 

Dates 

24 de febrer de 2007 

10 de marc del 2007 

24 de marg del 2007 

14 d'abril del 2007 

21 d'abril del 2007 

5 de maig del 2007 

Aquests curs va adrecat a totes les 

persones majors de setze anys que 

vulguin iniciar-se en la direcció coral o 

que hi tinguin un mínim d'experiéncia i 

vulguin ampliar i/o millorar els seus 

coneixements, com ara directors de 

cors, sotsdirectors, professors de 

música, mestres especialistes de música 

de primaria i professors de secundaria, 

estudiants de magisteri musical o 

cantaires en general. Es requereix un 

nivell musical que permeti la lectura 

fluida de les partitures del curs, les quals 

caldrá portar preparades per a dirigir

les i cantar-les. 

X I X Aula permanent de 
Direcció Coral 2006-2007 
Joventuts Unides de La 
Sénia 
Dates 

D'octubre a febrer 

Vuit sessions en total, a concretar 

Aquest curs va adreçat a totes les per

sones que volen iniciar-se o teñen una 

mínima experiencia en la direcció coral: 

caps de corda, professors i especialistes 

de música, animadors de cant liturgie, 

etc. Es requereix un nivell musical que 

permeti la lectura fluida de les partitures 

del curs, que caldrà portar preparades 

per a dirigir-íes i cantar-les. 

LIOC 

Escola de Música Joventuts Unides 

Carrer Major, 3 

43560 La Sénia 

Horari 

Dissabtes a la tarda: 

- Normal: de 17:00 a 20:30 hores 

- Amb sessió de cor pilot: de 17:00 a 

23:00 hores 

Conti nguts 

Tècnica del gest de direcció, pedagogia 

de l'assaig, anàlisi de partitures, tècnica 

vocal aplicada al cor, practiques 

individuals de direcció, recerca de 

repertori i educació de la veu. 

Professorat 

Enric Navàs i Sergi Vails. Professors 

convidáis: Montserrat Rios (5 de maig) i 

Josep Lluís Guzman (dues tardes, anàlisi 

i descoberta de repertori) 

Material 

Les partitures es repartirán durant les 

sessions de treball. Caldrà portar un 

diapasó, material per a prendre notes i 

una llibreta pautada. 

Nivel Is 

A - Iniciació: per a tothom que s'inicia 

en el camp de la direcció coral. 

B - Nivell mitjà: per a tothom que ha 

cursat la iniciació i per ais qui tinguin 

experiencia en direcció coral. 

Lloc 

Aula Municipal de Música d'Artesa de 

Segre (edifici de les Escoles 

Velles) 

Carrer de les Monges, s/n 

25730 Artesa de Segre 

Horari 

De 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 h. 

(39 hores lectives) 

Inserì pcions 

FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS 

CORALS 

Via Laietana, 54, 2n, despatx 213 

08003 BARCELONA 

e.mail: fcec(a)fcec,cat 

Web: www.fcec.cat 

Per a qualsevol altra informació podeu 

trucaraltel.93 268 06 68. 

(33 hores lectives) 

Cor pilot: Coral Polifònica Joventuts 

Unides 

Continguts 

Tècnica de direcció, pedagogia de 

l'assaig, tècnica vocal aplicada al cor, 

sensibilització auditiva i control de 

l'afinació, anàlisi de partitures, recerca 

de repertori, práctica amb cor pilot i 

altres activitats. El primer dia del curs hi 

haurà l'ade d'inauguració i la presenta

do i estudi del repertori. 

Professors 

Marta Badia, Pep Falcó, Raul Martínez i 

Xavier Pastrana. 

Nivells 

A - Iniciació: per a tothom que s'inicia 

en el camp de la direcciô coral. Es 

treballaran preferentment canons i 

partitures a dos i très veus. 

B - Nivell mitjà: per a tothom que ha 

cursat la iniciaciô. Es treballaran prefe

rentment partitures a 3 i 4 veus. 

Es podrà accedir a qualsevol nivell 

passant una prova d'accès. A criteri dels 

professors els alumnes podran ser 

canviats de nivell en funciô dels conei

xements que demostrin. 

Material 

Partitures i diapasô. Les partitures de 

treball es lliuraran el primer dia del curs. 

Distribuciô del curs 

El curs es distribueix en 8 sessions: 

6 sessions normals, 

2 sessions amb Cor Pilot. 

a qua trêve us 
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uè fem? 
Es fan dues sessions dedicades al treball 

amb corals infanti Is, a càrrec de Marta 

Badia. La resta de sessions es dediquen 

al treball amb cor de veus mixtes, a 

càrrec de Josep Falcò i Xavier Pastrana. 

Tot coordinat per Raul Martinez. L'ulti m 

dia del curs es fa una una sessió amb 

cor pilot i un concert de ebenda en que 

els alumnes dirigeixen. 

Inscripcions 

Joventuts Unides 

Carrer Major, 3 

43560 La Sénia(Montsià) 

2 0 0 6 

Per a qualsevol altra informado podeu 

trucar al tel. 977 57 53 07. 

Cursos Superiors 

CURS SUPERIOR DE DIRECCIÓ CORAL 

CURS D'INICIACIÓ A LA DIRECCIÓ ORQUESTRAL PER A DIRECTORS DE CORS 

CURS SUPERIOR DE TÉCNIQUES ALEXANDER I HINERGAME 

Si esteu interessats en algún d'aquests cursos, envieu un correu electronic a 

fcec@ fcec.cat 

42 jORNADES INTERNACIONAL^ DE CANT CORAL A BARCELONA 

1-7 juliol 2007 

Taller A 

MESTRES DE L'ESCOLANIA DE MONTSERRAT 

Joan Cererols (1618-1680) 

Director: Alfred Cañamero (CAT) 

Taller B 

C A N T GREGORIÀ 

Director: Ismael Fernández de la Cuesta (E) 

Taller C 

MÚSICA CUBANA 
Director: Freddy Lafont (CUBA) 

Taller D 

MÚSICA DE FRANCIS POULENC (1899 

Director: Erwin List (F) 

El Festival se celebrará a Barcelona de 

l'I a l7deju l io lde2007. 

Eis tallers tindran Hoc a la tarda, de 16 a 

I9h . , els dies 1,2, 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol, 

i es preveu que hi participin un total de 

500 cantaires. 

Eis cors participants oferiran un concert 
a l'Església de "Santa Maria del Pi" 
durant els dies de les jornades, aixi com 
alguns concerts en diferents poblacions 
properes a Barcelona. 
El concert de cloenda del festival es rea-
litzarà al Palau de la Música Catalana el 
dia 7 de juliol a la nit. 

-1963) 

Condicions de participado: 

Us podeu inscriure com a cantaire 
individual, o com a cor; en aquest cas 
també podeu realitzar concerts dins 
del marc del festival. 
Només podran participar persones 
amb un bon nivell musical que per-
meti la lectura fluida de les partitures, 
amb experiencia com a cantaire, i 
que tinguin l'aval del seu director. 
Les butlletes d'inscripció hauran d'es-
tar signades peí director i segellades 
per l'entitat a la qual pertanyi cada 
cantaire. 

L'organització es reserva el dret de 
denegar la inscripció si considera que 
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2 0 0 6 

el nivell de qualitat del cantaire no és 

suficient. 

L'organització és reserva el dret d'efec-

tuar proves de veu en cas de conside-

rar-ho necessari. 

Les ¡nscripcions hauran de ser indivi

duáis, una butlleta per cantaire (podeu 

fer fotocòpies), excepte que s'inscrigui 

tota la coral. 

Es controlará rigorosament l'assisténcia 

atots eis assaigs. 

Preu d'inscripció: 

Sense allotjament 

60 € / persona Membres FCEC i 

altres federacions del MCC 

70 € /persona No membres 

(el preu inclou les partitures del taller 

i una entrada al concert de ebenda al 

Palau de la Música per un acompan-

yant) 

Directors: 
Alfred Cañamero 
(CAT) 

Va n é i x e r a 
Barcelona, i és el 
director titular i 
artístic del Coro de 
la S o c i e d a d 
Musical de Sevilla i 

de la Coral Mixta d'lgualada. Recentment 
ha estât nominat com a nou director de 
l'Orfeo Laudate de Barcelona. Està consi
dérât con un deis directors coráis catalans 
mes representatius de la seva generado, 
sempre vinculat a projectes musicals 
importants, com ara el "Messies 
Participatiu de la Fundado la Caixa" (a 
Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao, 
Valencia i Palma de Mallorca). També ha 
estât el director titular de la Coral 
Carmina de Barcelona. Ha estât sovint 
convidat per orquestres, grups de cam
bra i cors de tot Testat espanyol. 
Desenvolupa diversos programes de 
direcció coral per la Junta d'Extremadura i 
la Universität de Granada. Ha realitzat 
enregistraments amb Catalunya Música, 
Radio Nacional de España Radio 2, TV2, 
TV3 i BT / així com per diferents discogr-
àfiques. 

Ismael Fernández 
de la Cuesta (E) 
Va exercir la seva 
activitat com a 
P r o f e s s o r i 
Director del Cor 
d e M o n j o s 
Bénédictins de 

Santo Domingo de Silos durant onze 
anys. Gracies al seu treball aquest cor 

Amb allotjament 

320 € / persona Membres FCEC i 

altres federacions del MCC 

345 € / persona No membres 

(el preu inclou Testada i mitja pensió (es

morzar i dinar) des del dia I fins al dia 8 

de juliol, les partitures del taller i una 

entrada al concert de ebenda al Palau 

de la Música per un acompanyant) 

Al full d'inscripció hi hauran de constar 2 

tallers per ordre de preferencia, per 

poder tenir garantía d'una bona distri

buera de les veus. Sempre que sigui pos

sible respectarem la primera opció. 

Signant el formulan d'inscripció, eis can-

taires participants accepten que eis 

d r e t s de l f e s t i v a l " J o r n a d e s 

Internacionals de Cant Coral" pertan-

yen a la Federació Catalana d'Entitats 

aconseguí una gran perfecció, de la que, 
a mes a mes els seus discos, bren testi
moni els concerts que amb extraordinari 
exit es feren en diverses ciutats espanyo-
les. Actualment imparteix Musicologia 
Medieval i Cant Gregorià com a 
C a t e d r à t i c N u m e r a r i al "Real 
Conservatorio de Madrid". Es fundador i 
director del Coro Gregoriano de 
Espanya. Musicòleg i intèrpret de prestigi 
internacional, ha pogut compaginar les 
seves investigacions sobre la música 
medieval i cant gregorià amb els seus 
concerts i enregistraments discogràfics. 
Ha escrit desenes de llibres i centenars 
d'articles de musicologia medieval. 
Durant onze anys ha estât Président de la 
Sociedad Española de Musicologia, i 
Président del XV Congrès de la Societat 
Internacional de Musicologia. 

F reddy La fon t 
(CUBA) 
Nascut a Cuba, es 
gradua a TEscola 

i Nacional d'Art de 
?* la ciutat de La 

; H a b a n a c o m 
Instrumentista i 

Professor de trompeta. Director, arranja-
dor, compositor y cantant, fundador del 
sextet vocal Sampling Tany 1989. Com a 
cantant i director d'agrupacions coráis ha 
obtingut Primers premis en concursos 
internacionals i grans premis europeus, 
amb la Coral Exaudí de Cuba o amb el 
seu grup vocal a capella Vocal S.A.. Ha 
realitzat diverses gires internacionals i 
enregistrât nombrosos CDs. Ha realitzat 
diverses gires de concerts per països d'à 

Corals. 

Inscripció: 

Ingresseu l'import de la inscripció al 

compte seguenti A nom de FCEC: La 

Caixa, 2100-0900-93-0211230022 

Ompliu el formulari adjunt i envieu-lo 

fins el dia 28/02/2007 Juntament amb 

el resguard del vostre ingrés a: 

FCEC - Via Laietana, 54, 2. / 2 1 3 

08003-Barcelona /Tel. 932680668 / 

Fax.933 197436 / Mail: fcecOfcec.cat / 

Web. www.fcec.cat 

No es retornaran els diners en cas de 

d'anulació després del dia 3 I de maig. 

Si hi voleu participar ja sigui com a can-

taires individuáis i/o com a coral fent-h¡ 

un concert, demaneu les butlletes d'ins

cripció a la secretaria de la FCEC. 

rreu del mon. Ha impartit masterclasses 
sobre percussiö vocal i imitaciö d'instru
ments a Bèlgica, Holanda i Alemanya. Ha 
éditât el seu primer llibre 'A capella soy 
de Cuba" on reflexa tot el seu treball 
vocal. A Barcelona dirigeix el cor de mûsi-
ca gospel Jove Zetzània, ha impartit 
diverses classes magistrals, i actualment 
créa un projecte vocal en el Taller de 
Mûsics. 

Erwin List (F) 

N a s c u t a 
Estrasbourg el 21 
de marc de 1942. 
Director fundador 
de l ' o r q u e s t r a 
Universitària, de 
l ' E n s e m b l e 

Polyphonique d'Alsàcia (EPA) i del 
Collegium Cantorum d'Estrasbourg, 
Erwin List va ser conseller tècnic i 
pédagogie del Ministen de Joventut i 
Esports. Des del 1989 dirigeix el Cor de 
Saint Guillaume d'Estrasbourg i l'Orques-
tra Albert Schweitzer. Com a formador 
ha estât convidat a països d'arreu d'Euro-
pa i al Canada, i durant 18 anys ha estât 
d i rec to r pédagogie dels Cursos 
Internacionals de Mûsica de Lleida. El 
1969 créa TAssociaciô Regional per a la 
formacio dels animadors del cant coral 
(AREFAC) que rep el 1982 el nivell de 
Centre d'Art Poliphonique (CAPA) que 
dirigeix des d'aquesta data. Ha estât pré
sident nacional del Moviment 'A Coeur 
Joie" i ha impartit classes a l'Institut de 
Musicologia de la Universität d'Estras
bourg durant 20 anys. 
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2006 

CARNET DEL CANTAIRE: DESCOMPTES, PROMOCIONS. 

D e s d e I' I d e s e t e m b r e d e 2 0 0 6 , ha e n t r â t e n v igor un nou C a r n e t d e C a n t a i r e , j a q u e l 'anter ior 

va c a d u c a r e l 31 d'agost. Els nous carne ts se us h a n r e p a r t i t a t ravés dels vos t res caps d e 

d e m a r c a d o . Si p e r qualsevol cosa no us han a r r i b a t , poseu-vos e n c o n t a c t e a m b la s e c r e t a r i a d e 

la F C E C i els p o d r e u passar a recol l i r p e r s o n a l m e n t . 

m i 

No sera 
valid 
sense 
fotografia 

F E D E R A D O 
C A T A L A N A 
L V E N T T T A T S c a r n e t d e l c a n t a i r e 

C O R A L S 
Caduca el 31/8/2008 

Nom i cognoms 

Entitat 

Poblado 

I RECORDEU !!! 

S'estan négociant 

mes descomptes. 

Us anirem informant... 
V -

Us demanem que quan 

organitzeu un concert i feu 

pagar, feu un descompte als 

qui port in el carnet de 

cantaire. 

f • 

Per poder- lo fer servir heu 

d'enganxar una fo to vostra i el 

segell de la vostra coral 

DESCOMPTES A M B EL C A R N E T DEL C A N T A I R E DE LA FCEC 

A totes les activitats organitzades per la FCEC i el M C C 

Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre 

20% descompte a concerts normáis 

10% de descompte a concerts de cloenda: 

I Curs de Musica de Direcció Coral . 

Cursos internacionals de Cant a Sant Cugat 2006, 50% descomptes 

per a ioents. (www.cameratasantcugat.com) 

L'empresa Meridià Viatges, ofereix els següents descomptes als cantaires de 

la FCEC: 

7% de descompte en la programado de Club Català de Viatges 

5% de descompte en els paquets turistics de les agencies majoristes mostrant 

el carnet de cantaire (el cantaire pot portar un acompanyant) 

les coráis que s'animin a fer viatges organitzats o necessitin autocars pels seus 

desplaçaments gaudiran d'un preu especial. 

Trobareu mes informado a www.meridiaviatges.com 

10% de descompte en les botigues Balil-1 i Balil-2 (Rambla Catalunya 121 

de Barcelona) en moda d'home i moda jove. 

20% de descompte per la campanya Dijous clàssics al Poliorama i Viu el 

Teatre (programació familiar al Teatre Poliorama de Barcelona). Recordeu que 

per gaudir del descompte s'ha de fer la reserva d'entrades directament al 

telèfon de la Productora Actes Unies 932.966,800 (no al Teatre Poliorama). 

Botigues A D A G I O : I ) descomptes i condicions de venda i de lloguer 

especiáis; 2) lloguer gratuit de cabines d'estudis equipades amb piano i orgue. 

O S V - Orquestra Simfònica del Vallès: I ) 4 0 % de descompte als 

Simfònics al Palau; 2) 50% de descompte als Simfònics a la Farándula. 

Palau de la Mùsica Catalana, 40% de descompte en cicles (màxim dues 

entrades per carnet): I ) Cobla, Cor i Dansa al Palau; 2) El Primer Palau; 3) 

Cambra Coral; 4) Simfònics al Palau; 5) ONCA, 6) Cicle d'orgue al Palau; 7) 

Cambra al Petit Palau; 8) Descompte en les visites guiades al Palau de la Música. 

Discos G O N G , 5% de descompte 

Discos Castellò, 5% de descompte a la botiga Clàssica (compres en efectiu) 

L'Auditori de Barcelona, 10% de descompte (màxim 2 entrades per carnet) a 

programació cicles de cambra, Festival de Musiques Contemporànies i OBC, 

25% en grups (minim 25 persones) per concerts OBC dissabte tarda. 

LAuditor a d a g i D www.fcec.cat 

MANTENIM LA W E B 
Feu servir la web de la Fcec: www.fcec.cat 

Hi trobareu tot el que podeu necessitar: cursos i cursets de formació, activitats de lafederació, possibilitats d'intercanvis i viatges, 

possibilitats de concerts, contactes amb altres entitats i federacions, catàlegs de partitures, fòrums, etc., etc. 

aquatreveus 

http://www.cameratasantcugat.com
http://www.meridiaviatges.com
http://www.fcec.cat
http://www.fcec.cat
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BAGES- BERGUEDÀ 

Grup Vocal V9 
L'entitat Grup Vocal V9 anuncia la 

presentado del musical Fil i carba, amb 

música de Caries Rulló sobre textos de 

Ramón Soler. 

El Grup Vocal V9 és una coral jove, 

fundada l'any 1996, la majoria dels 

cantaires de la quai viuen o han viscut a 

Viladomiu Nou (d'aquí li ve el nom), 

antiga colonia industrial textil situada al 

Berguedà. El dirigeix Margarida Curriu. 

El musical neix de la novel-la homónima 

de Ramón Soler i aplega en un fil 

argumentai eis dos éléments que han 

configurât la vida social i económica del 

Berguedà durant molts anys: la industria 

textil i la mineria del carbó. 

No cal dir que eis actors i les actrius son 

eis mateixos cantaires del Grup Vocal 

V9. 

L'espectacle ha aconseguit el suport de 

la Generalität de Catalunya, de la 

D i p u t a d o de Barce lona i de 

l'Ajuntamentde Gironella. 

Si voleu contactar amb el Grup Vocal 

V9 podeu fer-ho a través de la FCEC o 

mitjançant l'e-mail: 

satwh(5)telefonica.net. 

Festival Internacional de 
Cant Coral de Catalunya 
Centre 
La XXVII edició del Festival s'ha realitzat 

del 29 d'agost al 3 de setembre del 

2006 a Castellbell i el Vilar i a Puig-reig. 

Els concerts han estât els següents: 

A Castellbell i el Vilar: 

29 d'agost - Pilgrim Misión Choir 

Corea del Sud 

30 d'agost - Choir Orfej of Lutomer 

Eslovènia 

3 I d'agost - Estudio Coral Chacao 

Veneçuela 

1 de setembre - Choir Choral de 

Sofia - Bulgaria 

2 de setembre - Capella de Música 

Burés - Catalunya 

Coral Renaixença - Catalunya 

Estudi Choral Chacao - Veneçuela 

Pilgrim Misión Choir - Corea del 

Sud 

A Puig-Reig: 

3 I d'agost - Pilgrim Mission Choir 

Corea del Sud 

Cor de cambra Orfei - Eslovènia 

1 de setembre - Estudio Coral 

Chacao - Veneçuela 

Coral Inrodiac - Veneçuela 

2 de setembre - Cor Choral de 

Sofia - Bulgaria 

3 de setembre - Concert de 

cloenda: 

Pilgrim Mission Choir - Corea del 

Sud 

Estudio Coral Chacao - Veneçuela 

Cho i r Or fe i of Lu tomer -

Eslovènia 

Choir Choral de Sofia - Bulgaria 

Capella de Música Burés -

Catalunya 

Polifónica de Puig-reig - Catalunya 

El festival va ser un èxit quant a 

l'altissim nivell dels cors participants. 

Van oferir repertoris molt intéressants 

i de gran qualitat, que van deixar el 

public entusiasma! 

Cal felicitar l'organització d'aquest 

festival perqué fa una gran feina de 

coordinado i aconsegueix uns résultats 

musicals i humans exce l l en ts . 

L'enhorabona a tot l'equip. 

La Coral Sant Esteve de 
Balsareny a Sardenya 
Pel pont del Pilar del 2006, els 

integrants de la Coral Sant Esteve de 

Balsareny ens vam desplaçar a Tilla de 

Sardenya, i en concret a la poblado de 

TAIguer, on vam passar quatre dies 

inoblidables. L'activitat va ser constant i 

vam aprofitar al màxim Testada a Tilla. 

En una sortida organitzada pel Club 

Català de Viatges, sempre vam estar 

acompanyats per guies de parla 

algueresa i de sentiments molt catalans. 

Això ens va fer sentir com si fóssim a 

casa nostra i vam poder constatar que 

hi ha força gent a TAIguer que lluita 

perqué el català hi segueixi viu. Segons 

ens van informar, un 30 % de la 

poblado sap parlar alguerès i un 

percentatge moht mes élevât Tentén. 

Ho vam comprovar parlant amb la 

gent. 

L'excursió principal dins Tilla van ser una 

sortida a mar, durant la quai vam visitar 

les grutes de Neptú i la Roca Foradada i 

els nurags de la Palmavera i Sant Antine. 

Els nurags són c o n s t r u c c i o n s 

paleolitiques exclusives d'aquesta illa. 

També vam visitar edificis romànics (la 

basilica de San Pietro di Sorres) i 

construccions romàniques pisanes 

(Tesglésia de la Santissima Trinitat de 

Saccargia). També vam anar a les 

poblacions de Bosa i Castellando, amb 

magnifiques visites de la costa. Vam 

parar per veure la Roca de TEIefant i 

vorejàrem la Costa de Corali. 

A TAIguer vam recórrer el centre 

historie: bastions, muralles, vestigis 

catalanoaragonesos, la catedral (amb la 

capella de la Mare de Déu de 

Mon tse r ra t ) , l'església de Sant 

Francese... I, és ciar, també les botigues. 

Lògicament, no hi va faltar el concert. El 

divendres, a dos quarts de nou, a 

l'església de Sant Francese (a la catedral 

hi fan obres), es va celebrar Panomenat 

Concert de TAmistat. Hi van actuar la 

Coral Infantil de la Polifònica, el Cor 

Polifonie Alguerès i, per cloure la sessió, 

la Coral Sant Esteve. L'església era piena 

de gom a gom. Aquest concert va ser 

anunciat també per la televisió locai. 

Podem dir que ens sentim molt satisfets 

Grup Vocal V9 
ju presenta... 

jjmi e l Musical 

Sa céó 
Mjifco Ja Colei funi 

dissabte 28 oct. a les IO nit 
diumenge 29 oct. a les 6 tarda 

Viladomiu NOU (magatzem de les bales) 

" 3 B L J H • 
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de com es desenvolupar I'acte. En 

acabar, vam ser obsequiáis amb un 

sopar de germanor pel CorAlguerés. 

Hi va haver moments en qué ens ho 

vam passar molt bé: el dinar de pastor 

en un restaurant tipie i amb música 

sarda; el sopar de pizzes presentades de 

metre en metre; la cantada del Virolai a 

la Moreneta, a la capella de la catedral, 

llunyde Montserrat... 

En resum, podem dir que el nostre 

grups de trenta-quatre i en Pau (de sis 

mesos) tindrem un record molt bo del 

nostre pas per TAIguer i part del territori 

sard. Esperem poder repetir-ho un altre 

any. 

Coral Sant Esteve 

Coral Sant Esteve de Balsareny a I'Alguer 

BAIX LLOBREGAT 

En la reunió de les corals de la 

Demarcac ió del passat 16 de 

desembre, el delegat Josep M. Pinyot 

va anunciar que havia de deixar de ser-

ho per motius professionals, i va 

proposar Jaume Gavaldá, president de 

la Coral Margalló de Castelldefels 

perqué el substituís. Les persones 

représentants de les coráis participants 

a la reunió h¡ van estar d'acord. Jaume 

Gavaldá va afirmar que compta amb la 

col-laboradó de Josep Pereira, ex-

delegat de la demarcació; Divina 

Cabra, responsable durant molts anys 

del Musicoral, i Francese Sistac, Josep 

Ramon Vidal-Abarca i María Josep 

Udina -exsecretària de la demarcaciô-

de la Coral Margallô. 

Jaume Gavaldà va manifestar la seva 

voluntat de treballar en equip i 

comptant amb totes les corals de la 

demarcaciô. 

BARCELONÉS 

Cancons a la Fira 
Al Verger del Museu Mares de 
Barcelona, el 16 de desembre, de 4 a 7 
de la tarda. 

Divendres Corals 
A la Basílica de Sant Just i Pastor de 
Barcelona. 
Els dies de concert son; 16 de febrer i 
2, 16 i 30 de marg de 2007, a dos 
quarts de deu del vespre. 

Maig Coral 
A l 'Oratori Sant Felip Ner i de 
Barcelona, els divendres 4, I I , 18, i 25 
de maig de 2007, a les nou del vespre. 

A s s e m b l e a d e l a 
Demarcació del Barcelonés 
Es convocará pel dia 9 de febrer de 
2007, a les 8 del vespre, a l'Orfeo 
Gracienc. 

Concert de Santa Eulalia 
A l'Auditori Win ther tu r de l'Illa 
Diagonal. Hi participaran l'Orfeo de 
Sants, la Schola Cantorum Universitaria 
Barcinonensis i la Coral Ars Rei 
Choralis. Diumenge I I de febrer de 
2007, a les 7 de la tarda. 

Cap de setmana de treball: Música 
russa 

27 i 28 de gener de 2007. Dirigirá el 
mestre Eugenio Malm, expert en músi
ca popular i religiosa russa. 

a qua trêve u s 
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Festa de la Música 
21 de juny de 2007, a la Sala de 
Cambra de l'Auditori. La peça que s'in-
terpretarà sera el Requiem de G. Fauré, 
amb la Coral Cantiga com a cor pilot, i 
cantaires de diverses coráis del 
Barcelonés. Dirigirá Josep Prats. 
La convocatoria per a aquest concert es 
farà durant el segon trimestre del curs. 

24a. Setmana de Cant Coral 
a l'Hospitalet de Llobregat 
Les coráis Heura, Elisard Sala i Xalesta 
de l'Hospitalet, están començant ja a 
preparar la 24a. Setmana de Cant 
Coral a l'Hospitalet que es celebrará el 
mes de maig de 2007. 
Es una programació oberta a totes les 
entitats catalanes. 

Si esteu intéressais a participar-hi adre-
ceu-vos a Jesús Rocosa, mail: rocovi-
la(5)terra.es 

Coral Mata de Jonc: 1981-
2006 
La Coral Mata de Jone, amb motiu del 
seu vint-i-cinqué aniversari, ha publicat 
un llibre que aplega historia, anecdotes i 
comentaris, memóries i altres proses 
diverses, com correspon a un text d'ani-
versari, pero amb una gracia afegida que 
no és poca cosa: el sentit de l'humor, 
présent en cadascuna de les 49 pagines 
de qué es compon. Aquesta particulari-
tat, que el lector agraeix, fa que el llibre 
es llegeixi amb plaer i que no el pugui 
deixar. No em sé estar de reproduir-ne 
un botó de mostra: 

«Qué és el que preocupa principalment 
a una coral? Fer-ho tan bé com sigui pos
sible? Nooo... Formar part de la FCEC? 
Nooo... Escollir el repertoh mes adient? 
Nooo... Canviar el dia i l'hora dels assa-
jos? Nooo... El mes important per a 
qualsevol coral com cal és mantenir acti
va la problemática dels uniformes» (pàg. 
17). 

Aixô no vol dir que Mata de Jone no 
sigui una coral seriosa. Mireu si n'és, que 
va establir una Mista, de penalitzacions. 
Entre les nombrases faltes que es pena-
Irtzen h¡ ha les següents: «perdre una 
partitura», «trabar inesperadament sis 
partituras identiques a la carpeta», «tenir 
la moral mal posada», «cantar amb la 
partitura de cap per avall», «ensenyar 
fotos dels nets durant l'assaig», «fer pre
guntes tontes»... «Coses que, certa-
ment, no passen mai a cap coral. I ara!» 
(pàg. 14). 

El llibre, molt ben editat, va literalment 
farcit de fotografíes en color, molt illus
tratives de la vida i miracles de l'entitat. 
A la portada, un primer pla d'una mata 
de jonc en plena floració perqué tot-
hom sàpiga de que va l'assumpte. 

Des d'aquí voldríem felicitar la Coral 
Mata de Jonc i a tots i cada un dels seus 
components per tot el que han assolit 
fins ara, comptant-h¡ el mateix llibre 
com un assoliment encertat, i desdar
los Marga i esponerosa vida. Felicitem de 
manera especial Rosa Artigas, Rita 
Cirera, Carme Gay, Montserrat Forn i 
Joan Serra per la realrtzació de l'obra i 
M. Angels Anglada per la fotografía de la 
portada. Que a aquesta Mata de Jonc 
mai no l¡ manqui la saba i la flexibilitat de 
qué dona tan bones mostres. 

O r q u e s t r a de C a m b r a 
Canticela 
La Coral Canticela des de fa temps orga-
nitza anualment una cantada popular 
de la Passio segons Sant Joan, de Bach. 
Es reuneixen per l'ocasió molts cantai
res i instrumentistes d'arreu fent realitat 
aquesta gesta. Alguns d'aquests últims, 
il-lusionats per retrobar-se cada any 
amb l'objectiu d'acompanyar la passio, 
han portât mes enllà les ganes de fer 
bona música i han créât una orquestra 

de cambra. Així dones, des de 
l'Associació Canticela de la Sagrada 
Familia tenim el gust i Phonor de poder 
presentar la nova "Orquestra de 
Cambra Canticela, de la Sagrada 
Familia", el proper dia 23 de desembre, 
a la Cripta de la Sagrada Familia, a 2/4 
de 9 del vespre. 

Sota la direcció d'Ignasi Vinent, la forma-
ció consta de tres violins primers, tres 
segons, dues violes, dos violoncels i un 
contrabaix, dues flautes travesseres i un 
teclat. Té com a objectiu promoure la 
música barroca principalment i, evident-
ment, queda a la disposició de tots 
aquells que desitgeu llur acompanya-
ment. Des de la Coral Canticela els 
donem la benvinguda i els desitgem 
grans exits! 

Gabriel Miralles 
Director de la Coral Canticela 

Coral Estel de la parroquia 
del Pilar 
El dia 21 d'octubre del 2006 va teñir Hoc 
a la cripta de la parroquia del Pilar, a 
Barcelona, la trabada de corals que, 
amb el nom de Tardor Coral, la coral 
titular de la parroquia organitza anual
ment al voltant d'aquestes dates i que 
enguany ha assolit la sisena edició. 

Hi van participar el Cor Bach de la 
parroquia de Sant Miquel dels Sants, 
dirigit per Gabriel Miralles, amb la 
soprano solista Una Herbage i Eduard 
Mané a l'orgue; la Capella Gramalla, 
dirigida per Carme Guinart i Maria 
Carme Martí; la Coral Arquitectura i 
l'Orquestra de la UPC, dirigides per 
Lluís Carné i amb el tenor solista Jorge 
A. Fernández Jasso; i, finalment, la 
Coral Estel, com a amfitriona, dirigida 
per Miquel Saladrigues. 

17 aqua tre veus 
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La Coral Arquitectura va interpretar el 
seu repertori en memòria de Santi 
Subirais i Moliner, i, durant el cant 
comú, Miquel Saladrigues va adreçar 
una emotiva dedicatória a Maria Teresa 
Donat, cantaire i esposa de cantaire, 
que durant tants anys ens va acompan-
yar i que feia mort pocs dies que ens 
havia deixat. 

La festa va acabar amb un pa amb tomà-
quet i, com és tradicional, no hi van fal
tar mostres de joia i companyonia entre 

Cançons que volen com un estel 

tots eis assistente. 

Coral Mare de Déu del Coli. 
Viatge a Astúries 
Com a culminado dels actes organitzats 
amb motiu del trente aniversari de la 
Coral Mare de Déu del Coll de 
Barcelona, vam programar per a l'ultima 
setmana de juliol del 2006 un viatge a 
Astúries en companyia d'amies i véins 
del barri. 

solemne que se celebrava al santuari de 
la Mare de Déu de Covadonga ("La 
Santina", que en diuen) i interprétant al 
final de l'acte religiós l"'Himno a la 
Virgen de Covadonga" i el Virolai a la 
Mare de Déu de Montserrat. Aquests 
cants van aconseguir emocionar els 
cantaires i molts acompanyants i turistes 
catalans presents en la cerimònia. 

A la tarda vam oferir un concert a l'es
glésia de Santa María de Cangas de 
Onís, en qué vam interpretar cançons 
castellanes i catalanes sota la direcció del 

nostre mestre i direc
tor, Conrad Gili i 
Costa. Aquesta adua-
ció va ser acollida pel 
nombrós public assis
tent amb molts aplaudi-
ments, en línia amb les 
continues mostres de 
simpatia que vam rebre 
del poble asturià. 

Donem les grácies 
d'una manera especial i 
públicament al director 
de la Coral Peña Santa, 
Ramón Prada Vicente, 
per la total i desinteres-

sada implicació en l'organització del con-
cert i de la nostra estada a la ciutat de 
Cangas de Onís. 

Josep M. Riera i Sala 
President 

L'objectiu principal d'aquesta sortida era 
donar a conéixer la música catalana en 
aquella comunitat espanyola. Sens 
dubte, l'objectiu va ser complert 
sa t i s fac tò r iament mi t jançant la 
intervenció, el dia 29, en la missa 

Davant la Santina... veus amunt! 

Coral Sant Medir 
Durant tot l'any 2006, la Coral Sant 
Medir ha célébrât amb una série d'actes 
els cinquanta anys de la fundado. 
Quan l'any 1956, a redós de la parro
quia que li dona nom, es va formar un 
petit orfeó que animava les celebra-
cions liturgiques, ningú no podia imagi
nar que allò seria la llavor de la forma-
ciò que, al cap de dos anys, es coneixe-
ria amb el nom de Coral Sant Medir. 

Escau de reproduir 
ara un fragment de l'ar
ticle "No hi ha his
to r i a inst i tuc ional 
sense moments cri
tics", que Mn. Josep 
Bigordà va escriure 
amb motiu de l'expo-
sició "Cinquanta anys 
d'història de la Coral", 
en el context dels 
ades que s'han anat 
celebrant: "La historia 
de la Coral Sant Medir 

( 1956-2006), com la historia de qualse-
vol instituera, ha viscut, naturalment, 
moments critics. La segona meitat dels 
anys seixanta, justament en el moment 
de la transido, es va viure una d'aques-
tes conjuntures. Amb tot, Sant Medir 
no s'hi va resignar, a l'etapa de silenci de 
la Coral. Si no em falla la memòria, l'any 
1977 o 1978, amb el desig que no es 
consolidés el silenci, un grup de cantai
res va acceptar la meva invitado a tro-
bar-nos amb freqiiència i assajar alguns 
cants sota la meva direcció. 

»EI Hoc d'assaig era l'espai que té la 
parroquia al carrer Constitució, 28-30, 
I r pis, en una sala les finestres de la quai 
donen al carrer dels Joes Florals. Al 
voltant d'una taula espaiosa, ens 
assèiem amb una partitura al davant i 
miràvem de refinar al màxim les 
harmonies que ens proposàvem. 

»Axi vàrem rompre el silenci, i la Coral 
Sant Medir va reprendre la seva 
trajectòria sota la responsabilitat d'un 
seguitde directors". 

L'exposició que s'ha préparât -i que 
esperem fer itinerant- recull algunes 
dades d'aquesta meravellosa i harmoni
ca historia. 

Des dels inicis, la Coral ha interprétât 
cançons d'una varietat d'estils en els con
certs que, préparais pels diferents 
directors, ha fet al llarg de la seva tra
jectòria. 

Adualment, la Coral, integrada per 
mes de quaranta cantaires, treballa amb 
el màxim rigor possible un repertori 
que abasta composicions de diferents 
époques i estils i que fa especial atenció 
als compositors de casa nostra i, majo-
rrtàriament, a les cançons en llengua 
catalana. 

Des del mes dòdubre del 1998 n'es el 
director Josep Caballé, music profes
sional i també compositor i arranjador 
que, com a autor coral, ha harmonitzat 
un gran nombre de cançons populars i 
ha posât música a textos de prestigio
sos poetes catalans. 

Com a cloenda d'aquestes paraules, 
podem dir que el carni recorregut fins 
avui per la Coral Sant Medir ha estât 
llarg i no sempre fàcil, però som aquí i 
amb voluntat ferma de seguir endavant. 

Jaume Teixidor 
President 

18 aquafreveus 
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CAMP DE TARRAGONA 

S e t m a n a d e M ú s i c a 
Argentina 
Del 7 a I11 I de novembre s'ha ofert a 

tote els cantaires interessate de les 

coráis de la demarcació de Tarragona i 

de demarcacions véines una Setmana 

de Música Argentina en la qual s'ha pre

sentat i assajat repertori argenti, en qua

tre tallers cada vespre, completate amb 

una mostra final el dissabte al matí. 

El director musical de l'esdeveniment 

ha estât Ricardo Javier Mansilla, profes

sor de la Universität de Cuyo i profes

sor d'harmonia i contrapunt, especialis

ta en arranjament coral de música popu

lar i fundador i director de diversos cors 

i grups vocals a les ciutats de Mendoza, 

San Luis i Córdoba. Un assaig com cal: atent i somrient 

COMARQUES DE GIRONA 

Concert de Tots Sants a 
Girona 
El dia de Tots Sants, el Cor Maragall, 

dirigit magistralment per Angels 

Alabert, va oferir un concert a la Sala 

de Cambra del nou Auditori de 

Girona, amb motiu de les fires de la 

ciutat. Aquest concert, ja tradicional, 

atès que s'organitza ininterrompuda-

ment des del 1987 (primerament al 

Salò de Descans del Teatre Municipal, 

més tard a l'Auditori de la Mercè i ara 

al nou Auditori de la Devesa), va 

atreure un public molt nombrós que 

va omplir la Sala de Cambra de gom a 

gom. 

En la primera part del concert, dedica

da a Mozart, compositor del 

naixement del quai es com

memora enguany el 250è. 

aniversari, el cor va inter

pretar tres Notturni, tres 

peces de les Vesperae 

solennes de Confessore, 

\'Ave Verum i el cor final de 

La flauta màgica, amb l'a-

companyament de piano a 

cura de Sara Pujolràs. En la 

segona part va interpretar 

diverses peces que per 

algún motiu han adquirit la condicio 

d'entranyables per al cor: Moreneta en 

sou, d'Antoni Nicolau, en harmonitza-

ció d'Àngels Alabert; Les fulles seques, 

d'Enne Morera; Ton pare no té nas, 

ular mallorquína harmonit-

zada p e r Ba l t asa r 

Bibiloni; Canto negro, 

de Xavier Montsalvatge, 

i / / Carnavale de 

Venezia, de Gioacchino 

Rossini. Finalment, des-

prés dels merescuts 

aplaudimente, el concert 

es va cloure amb El cant 

de la senyera. 

David Casellas 

Tres corals que canten juntes: la unió fa la força 

Els concerts de l'XI Cicle 
Coral 
Els concerte del Cicle Coral que s'han 

célébrât des del darrer Cor reu 

Informatiu número 3, son els seguente: 

- I de juliol, a Figueres, a l'església de 

Sant Pere, amb les corals Polifónica de 

Figueres, Orfeo Jonquerenc i Anselm 

Viola, en coincidencia amb les festes 

patronals de Sant Pere. 

-1 d'octubre, a Sant Antoni de Calonge, 

a l'església parroquial, amb les corals 

Harmonía Antoniense, Cypsella i Santa 

Cecilia. 

-22 d'octubre, a Girona, a l'església de 

Sant Feliu, amb les corals Montjuïc, 

Mestre Sirés i Polifònica de Figueres. 

Concert de Tots Sants... Tots Cantaires 

aquatreveus 
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El Cor Maragall, a Maguncia 
Crónica del XVI Europa Cantat 

Del 28 de juliol al 6 d'agost, catorze 
représentants del Cor Maragall vam 
assistir al festival internacional Europa 
Cantat, que enguany ja celebrava la set-
zena edició. Aquest festival, organitzat 
per la Federació Europa Cantat -en la 
qual figuren com a associades moites 
coráis gironines a través de la Federació 
Catalana d'Entitats Coráis (FCEC)-, té 
lloc cada tres anys en una ciutat euro
pea diferent. Fa tres anys, la cita va ser a 
Barcelona, i enguany ha estât a 
Maguncia (Mainz, Alemanya). 

Maguncia és una ciutat mort bonica, 
situada al costat del Rin, un deis rius 
navegables i mes cabalosos d'Europa. 
Maguncia té un passât historie de relleu 
inqüestionable, com ho demostra el fet 
d'haver estât l'escenari d'un esdeveni-
ment tan transcendental per a la cultura 
com la invenció de la impremía. Per 
aixó, entre altres meravelles que pos-
seeix, val la pena de destacar el Museu 
Gutenberg, on es conserva la primera 
Biblia impresa. 

Durant aquests dies, cada coral s'inscri-
via en un taller per treballar unes peces 
determinades conjuntament amb altres 
cors vinguts d'arreu del món. Aquest és 
un factor que ha de permetre augmen
tar sensiblement el nivell actual deis 
cors gironins, perqué la categoría deis 
cors participants en la trobada sol ser, 
en general, molt alta. El Cor Maragall va 
triar, com no podia ser d'una altra mane
ra, l'opció de preparar la Hissa de la 
Coronado de Mozart. El taller, que 
tenia lloc cada matí de 9 a 12.30 (un 
dia, també a la tarda) el dirigia Erwin 
Ortner, professor de música coral a la 
Universität de Viena, un autèntic espe
cialista en la interpretado de Mozart. El 
concert corresponent a aquest taller va 
ser el que va servir de ebenda del 
Festival i va tenir lloc a la majestuosa 

Assaig europeu a Mainz 

catedral de Maguncia. 

A les tardes, horn no donava I'abast d'as-
sistir a tants concerts. Primerament, els 
oferts per les corals participants en el fes
tival, a les quals, malauradament, 
enguany no es va poder sumar el Cor 
Maragall perque no va poder comptar 
amb la presencia de tots els cantaires. 
Cal destacar I'actuacio de la Coral Santa 
Maria Trinidad, de Valencia; la Corale 
Polifonica Jonia Garre, d'ltalia; el Cor 
Alatau, del Kazakhstan... I al vespre, 
abans i despres de sopar, els concerts 
extraordinaris, com el del World Youth 
Choir (Cor Jove Mundial), i els que pre-
sentaven al public les obres assajades 
els dies anteriors en els tallers. 

I_a feina, pero, tambe va rebre com-
pensacio el dijous dia I, quan al mati, 
despres d'un assaig mes curt, ens espe-
raven quatre vaixells enormes per a fer, 
els mes de dos mil participants, una 
excursio pel Rin, fins a Loreley, un pen-
ya-segat on la llegenda explica que una 
noia molt bonica atreia els vaixells amb 
els seus encants i els feia xocar contra 
les roques. Un cop alia -no podia ser 

altrament-, vam cantar conjuntament 
les cancons deis cant comú, entre les 
quals esmentem la dedicada a "Loreley" 
i "Ton pare no té ñas", en record de l'Eu-
ropa Cantat anterior, celebrat a 
Barcelona. Aquell mateix dia, l'organit-
zació va dividir els participants en grups i 
ens va dur a visitar diversos poblets, on 
la coral local oferia un sopar d'amistat ais 
cantaires forans, els quals van oferir una 
mostra del repertori coral propi. Va ser 
una vetllada molt satisfactoria, que vam 
compartir, a mes del cor amfitrió, amb 
el Cor Slavianotxka, de Rússia, i el Coro 
de Cámara de la Universidad de los 
Andes, de Colombia. 

Ens resta ara el record d'uns dies molt 
agradables en qué hem aprés moltes 
coses tots plegats, i el fruit deis quals 
segurament podreu apreciar en els con-
certs que próximament us oferiran els 
cors assistents a aquesta trobada. I la 
próxima cita, l'any 2009, és en una altra 
ciutat histórica, en aquest cas situada a 
Holanda: Utrecht. 

David Casellas 

PENEDES-ANOIA-GARRAF 

Concert d'obertures i cors 
d'opera 
Ac tuac ió c o n j u n t a de la Jove 
O r q u e s t r a S imfòn ica del Baix 
Llobregat, la Coral Moixaina i l'Orfeo 
Vilanovi. 

El dissabte 4 de novembre del 2006 va 
tenir lloc a l'església de Santa Maria de la 

Geltrú una vetllada musical que va fer 
gaudir a tots els assistents. El concert, 
emmarcat per l'extraordinari retaule 
barroc de l'església, ens va procurar una 
vivencia extraordinaria de la qual desitjo 
que es faci ressó la Federació Catalana 
d'Entitats Coráis, en qué están integra-
des les dues coráis que hi van intervenir. 

El concert va ser protagonitzat per les 
formacions següents: 

• La Jove Orquestra Simfónica del Baix 
Llobregat, integrada per musics joves 
d'aquesta comarca i de tot Catalunya 
que actualment cursen estudis musicals 
de grau superior. Es tracta d'un projecte 
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Cor i orquestra fan música de debo! 

pedagogie d'Atrium Viladecans que neix 

amb l'objectiu de donar oportunitats als 

joves perqué puguin interpretar música 

de tots els estils. El director i fundador 

de l'entitat és Josep Ferré. 

• L'Orfeó Vilanoví, que va reprendre 
les activitats a Vilanova l'any 1969, i del 
quai és director, des del 1991, Josep 
Maria Vidal. 

• La Coral Moixaina, de l'Escola Pia de 
Vilanova i la Geltrú, constituida el juny 
del 1984. El seu director, d'ençà d'ales-
hores, és Alexandre Urpi. 

Totes dues coráis son membres de la 
FCEC, i considerem que aquesta és 
una dada prou significativa, perqué la 
Federado, per mitjà deis concerts i t ro-
bades que organitza, aconsegueix que 
les diferents coráis de la demarcado 
ens coneguem. Es així com, any rere 
any, s'ha anat créant un bon clima de 
relació i d'unió entre tots els cantaires. 

Amb l'Orfeó Vilanoví haviem fet moites 
trobades i molts concerts plegats. 
Aquesta vegada, però, ha estât una 
experiencia molt més completa: ens 
hem unit per cantar amb una orquestra 
simfònica. Tenint en compte que les 
caractéristiques deis cantaires d'aques-
tes dues coráis son molt diverses pel 
que fa a edat, coneixements musicals, 
etc., val adir que ha estât una experien
cia única que ens ha entusiasmat. 

El programa va ser escollit amb encert, 
ja que incloïa peces ben conegudes del 
repertori d'obertures i cors d'opera. 

Programa 
W.A. Mozart (1756-1791) 

• Obertura de La flauta màgica 

• "Voi che sapette", de Les noces de 
Fígaro 

• Cor deis esclaus de La flauta màgica 

Georges Bizet ( 1838-1875) 

De Carmen 

• Obertura 

• Havanera 

Giacomo Puccini ( 1858-1924) 

De Le Villi 

• Escena (n. 2) 

Ària (n. 3) 

• Ballet (n. 7) 

GiuseppeVerd i ( l8 l3 - l90 l ) 

• Obertura de La forza del destino 

• "Va, pensiero", de Nabucco 

Un dels moments més emotius va ser 
aquell en qué vam oferir, jafora de pro
grama, el "Brindis" de La traviata de G. 
Verdi i, en els primers compassos, el 
public va esclatar en un aplaudiment 
que va fer vibrar els músics i els cantai
res. 

Qualsevol esdeveniment public i -com 
ha estât en aquest cas- multitudinari 
mou al seu entorn moites persones i 
organismes que ajuden i col-laboren en 
iorganització de l'acte. En primer Hoc, 
dones, adrecem el nostre agraïment al 
redor de l'església de Santa Maria de la 
Geltrú, Mn. Manel, que ens va donar 
tota mena de facilitats perqué s'hi 
pogués celebrar la vetllada. Igualment, 
fem constar la nostra gratitud a l'Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú, que va 
patrocinar econòmicament el concert i, 
específicament, a les persones que for
men l'equip huma del Departament de 
Cultura i que van participar en aquest 
muntatge, el qual formava part dels 
actes commemoratius de l'arribada del 
ferrocarril a la ciutat ara fa 125 anys. 

Després de recordar l'exhaustiva i 
entranyable presentado amb que Josep 
J. Llorens va encetar la vetllada, cal fer 
esment de la gran qualitat artistica de la 
soprano solista, Joana Fuentes, la quai, 
des del primer moment, va captivar el 
public amb la seva extraordinària i edu
cada veu, com també amb la seva sim
patia. 

Com a cantaire de la Coral Moixaina, 
puc acreditar l'entusiasme amb qué 
vam preparar aquest esdeveniment, 

que per a nosaltres -tots els cantaires i 
totes les cantaires i, en especial, el nos
tre director- ha estat una fita molt 
important. 

Com que també sóc membre de la 
Jove Orquestra Simfònica del Baix 
Llobregat, puc dir que hem preparat 
aquest repertori amb el màxim interès i 
esforg i, com sempre, grades a I'em-
penta del nostre director, Josep Ferré, 
el qual, per aconseguir la perfecció for
mal, sap fer conviure el treball amb el 
bon humor, i aixf fa que la feina dura es 
converteixi en una tasca plaent. 

Un esment especial, encara, per a 
l'Orfeó Vilanovf, entitat que definim 
com a coral amiga i que des del primer 
moment es va engrescar amb la nostra 
proposta. Amb ells, amb qui ens uneix 
el fet de tenir una bonica afició comuna, 
la del cant coral, hem passat uns 
moments molt agradables i de veritable 
companyonia. 

Crec que els assistents van gaudir d'un 
espectacle de qualitat en que tots ple
gats vam passar una molt bona estona. 
Els aplaudiments que ens van regalar 
van aduar, per a nosaltres, com un 
esplèndid aliment anfmic que ens va fer 
oblidar la feinada que hi ha al darrere 
d'uns compassos que, en el concert, no 
triguen gaire a consumir-se. 

Gerard Urpf 
Membre de la Jove Orquestra del Baix 

Llobregat i de la Coral Moixaina 

aquatreveus 
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Us fare cine cèntims d'un concert que 

va tenir Hoc a Vie i en el qual la majoria 

de les corals d'Osona i el Ripollès que 

pertanyen a la FCEC van interpretar la 

M'issaalemanyade Franz Schubert. 

La primera part del concert va incloure 

les intervencions de la Coral Canigó de 

Vie, que va cantar dues obres de F 

Mendelssohn: E/romanfì Quanlarosa-

da, de la Coral Lloriana de Sant Vicenc. 

de Torello i l'Orfeo Vigatà, que van 

interpretar tres responsoris de N. 

Casanovas: Ovosomnes, Tenebraefac-

tae sunt\ Amicusmeus, i de la Coral de 

Camprodon i la Capella Santa Maria de 

Ripoll, que van oferir Tallite hostiasde 

C. Saint-Saèns i Nou Móna'A. Dvorak. 

Totes les interpretacions van assolir un 

bon nivell, especialment la dels respon

soris Tenebrae factae sunt i Amicus 

meus, que van ser acompanyats per 

baix continu (violoncel i orgue) i inclo-

ïen la participacìó de contrait solista. 

Per a la segona part es va programar la 

Missa alemanya de Franz Schubert, per 

a cor i conjunt d'instruments de vent, 

timbales i orgue. El conjunt instrumen

tal responia exactament a les indica-

cions de la partitura: dos oboès, dos cla-

rinets, dues trompes, dos fagots, tres 

trombons, timbales i orgue. Va ser una 

autèntica satisfaccio escoltar-lo, al costat 

d'un cor format per unes cent seixanta 

persones. 

Cal indicar que els cantaires estaven 

molt contents de la feina feta i del résul

tat obtingut i que ja esperaven la realit-

zació dels concerts seguents, previstos 

a Ripoll (monestir de Santa Maria) el dis-

sabte 8 de juliol a les deu de la nit, i a 

Camprodon (monestir de Sant Pere) el 

dissabte 15 de juliol, també a les deu de 

la nit. 

Sens dubte, un bon final per a un esforç 

organitzatiu i musical. I de tot això en va 

poder ser testimoni la presidenta de la 

FCEC, Montserrat Cadevall, que ens va 

acompanyar en el concert. 

Benêt Camps 

TERRES DE L'EBRE 

C o r l û b i l o d ' A l c a n a r . 
C o n c e r t d e l q u i n z e 
aniversari 
Paraules del director 

Durant aquest any 2006, el Cor lûbilo 

d'Alcanar celebra el quinze aniversari. 

En tots aquests anys, l'entitat ha 

complétât un desplegament important 

de projectes, començant per la 

interpretació d'una selecció del Messies 

de G. F. Hàndel l'any 1997 i 

l'enregistrament del C D Cançoner 

tradicionalipopularcanareuì'any 1999, 

i continuant amb l'organització del 

concert del desè aniversari l'any 2001 i 

amb la recuperació de la Primera missa 

pontifical de Perosi l'any 2004, entre 

altres fîtes. 

Han estât quinze anys d'evolució, 

d'esforç per mantenir viu el cant coral a 

la nostra ciutat i de donar a conèixer el 

nostre treball arreu on el cor s'ha 

desplaçat. 

Molts canareus i canareves n'han format 
part i han passât entre nosaltres una 
etapa de la seva vida. Tot això m'omple 
de goig, sobretot pel fet de ser capaços 
de mantenir ininterrompudament una 
activitat ludica tan sols amb la constància 
i l'optimisme. 

Quinze anys al capdavant de la direcció 

és mitja vida. Significa sortir totes les nits 

dels dilluns i dels dijous per anar a 

l'assaig, dedicar els estius a preparar la 

programado del curs següent, ideant 

nous reptes i procurant despertar 

illusions renovades ais membres del 

cor per evitar de caure en la rutina... 

U n a p e ç a c l au p e r al b o n 

desenvolupament d'aquestes activitats 

han sigut els musics canareus, els quals 

han collaborât de forma desinteressada 

sempre que els he demanat que 

participessin. Es per això que ara els en 

vull donar les gracies. 

En aquesta ocasió he volgut que el 

concert de celebrado fos conjunt amb 

la Banda Municipal de Música -l'entitat a 

la qual el Cor lúbilo deu els seus inicis- i 

que inclogués un repertori engrescador 

que estic segur que estarà a l'altura de 

les expectatives. 

En aquest concert volem commemorar 

el 250è aniversari del naixement de 

W.A. Mozart cantant una joia que el 

compositor va escriure en una sola nit, 

mig any abans de morir: el motet Ave 

Verum Corpus, com també el I30è 

aniversari del naixement del mestre Pau 

Casals, interprétant el darrer número, 

"Gloria a Déu", de l'oratori E/pessebre. 

Tots estem de celebrado, cantaires, 
excantaires i musics que heu fet 
possibles aquests quinze anys: cadascun 

de vosaltres ha llaurat un tros de carni. I 

el fet més important: aquest carni no 

l'hem deixat mai de llaurar. Cai 

continuar llaurant, al ritme de cada 

moment, per mantenir la il-lusió, per 

continuar realitzant projectes i donar 

més vida musical a la nostra ciutat i 

arreu. 

Felicitem-nos, és cosa de tots! 

Gerard Ramon i Canellas 

Director del Cor lûbilo d'Alcanar 

El concert, que se celebrarà el 

23 de desembre, inclou les 

obres esmentades i fragments 

de Carmina Burana de Cari 

Orff, Nabucco de Verdi, 1492. 

La conquesta del paradis de 

Vangelis, Cancó d'amor i de 

guerra de Rafael Martinez Valls, 

Alla en unpessebre d'E. Spilman 

i Un gran Nadal i Miserere del 

Vendrellàe Mn. Joan Badia. 

aquafreveus 
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La Schola Cantorum de 
Terrassa: del pr imer al 
segon centenari 
El 1905, tot just dos anys després que 

el papa Pius X hagués recomanat la 

creació de grups o scholae que s'ocu-

pessin de cultivar i fer reviure el cant 

gregorià en la liturgia de l'Església, uns 

dévots i decidits cantaires, animats pel 

mestre Joan Llongueres i Badia, que 

llavors residía a Terrassa, van fundar la 

Schola Cantorum, que es va establir a la 

parroquia del Sant Esperii 

Com en altres entitats, el transcurs del 

temps i el relleu de les persones van 

provocar-h¡ alts i baixos, temps d'es-

plendor i altres de dificultats. L'etapa 

brillant, dels anys quaranta i cinquanta 

del segle passât, va permetre de cele

brar d'una manera ben solemne les 

noces d'or de la Schola Cantorum. Mes 

endavant, la reforma litúrgica postcon

ciliar i la introducaci de les llengües ver-

nades van afavorir un altre estil de cant 

religiös, no pas sempre prou escaient ni 

de prou qualitat. La Schola Cantorum 

de Terrassa també se'n va ressentir i, 

sense deixar de banda el cant oficial de 

l'Església, va incorporar al seu repertori 

uns altres cants en cátala, triats pel seu 

valor musical i religiös, i també va 

ensenyar l'assemblea parroquial a ento-

nar-los. 

Fins als anys noranta, la Schola va parti

cipar en totes les solemnitats liturgiques 

de la basílica del Sant Esperit, i cada ter

cer diumenge de mes cantava gregorià 

durant la missa prioral. Aixi mateix, va 

prendre part en trobades gregorianistes 

i en festes liturgiques efectuades en dife-

rents indrets i també va oferir récitals 

de cant gregorià. Després, per causes 

diverses, l'activitat de la Schola i el grup 

de cantaires s'anaren reduint, fins a limi

tasse a algunes actuacions aïllades i con

cretes. 

Quan Terrassa es va convertir en seu 

episcopal i la basílica va esdevenir cate

dral, eis antics cantaires van animar-se a 

commemorar, l'any 2005, el centenari 

de la fundado de la Schola Cantorum i 

es proposaren de donar-hi una nova 

empenta: es va introduir més solemni-

tat en la Dominica Laetare celebrada a 

les esglésies romàniques de Sant Pere, 

que va ser presidida pel bisbe de 

Terrassa, Mons. Josep Angel Saiz; el 

mes de juny es va organitzar una jorna

da gregorianista que comprenia una 

missa cantada a la catedral, presidida pel 

bisbe emèrit de Lleida, Mons. Ramon 

Malia, una audició de motets, un dinar 

de germanor, una visita comentada al 

temple esmentat i una conferencia 

magistral de Mons. Pere Tena, bisbe 

auxiliar emèrit de Barcelona. 

Passât l'estiu es va posar fil a l'agulla: la 

Schola va adquirir un carácter diocesà a 

fi i efecte d'actuar corn a instrument al 

servei de la liturgia de tot el bisbat. Al 

grup dels antics cantaires s'hi van incor

porar nous éléments més joves i prépa

rais, amb experiencia de cant coral i/o 

coneixements musicals bàsics, i no pas 

tots résidents a Terrassa. Se'n va confiar 

la direcció, de manera compartida, a 

Pere Burés i Camerino i Joaquim 

Garrigosa i Massana, tots dos prou 

experts en gregorià, i, d'altra banda, es 

va determinar un calendari d'actuacions 

per a tot el curs, anunciant-lo per enda

vant. Conscients de la dificultat de fixar 

uns dies d'assaigs periòdics, i a fi de faci

litar els desplaçaments, de moment 

s'han limitât a una convocatoria una 

hora abans de cada actuado al Hoc on 

es fa aquesta. 

Les cinc intervendons que s'han portât 

a terme a diversos indrets en aquest 

primer curs de la nova etapa auguren la 

possibilitat de disposar d'un grup dedi

cai únicament -o principalment- al cant 

gregorià, com a élément coral en 

determinades celebracions cultuals i 

que, sense excloure la participado habi

tual de l'assemblea, aporti una mostra 

del carácter i la qualitat de les mélodies 

tradicionals i universals de l'Església. 

El temps dirà si aquesta revifada de la 

Schola Cantorum de Terrassa sera un 

foc d'encenalls o, per contra, generará 

llum, calor i caliu perdurables i animará 

noves generacions de cantaires que -bo 

i exécutant aquesta música- mantindran 

i perpetuaran entre nosaltres el valuós 

cant gregorià. 

Josep Figueras i Pala 

Président de la Schola 

Cantorum de Terrassa 

40è aniversari del Cor 
Montserrat de Terrassa 
Enguany el Cor Montserrat de Terrassa 

ha célébrât el 40è aniversari de la seva 

fundaciô. 

Gairebé 500 concerts i 285 cantaires 

avalen la trajectôria d'aquesta entitat 

que ha actuat a tot Catalunya, a diver

ses ciutats espanyoles, a França i a 

Suïssa. 

Dins el conjunt de les iniciatives sorgi-

des a l'ombra de Joventuts Musicals, el 

Cor Montserrat ha estât l'aglutinant de 

molts projectes, fruit de la capacitat de 

recerca i de la creativitat dels que, al 

voltant del mestre Joan Casals, durant 

aquests 40 anys han sabut mantenir una 

de les instituerons polifôniques més 

importants de Catalunya. El Cor 

Montserrat a més de seguir la tradiciô 

coral catalana, ha sabut ampliar el 

repertori comprometent-se a fer estre-

nes de compositors locals. 

Cal felicitar especialment el director, en 

Joan Casals, que amb la seva experièn-

cia, els seus coneixements i la sevatena-

citat, ha fet possible la realitzaciô de 

totes les activitats i concerts del Cor. I 

també cal felicitar tots els cantaires que 

ha dedicat hores i més hores a assajar el 

gran nombre de cançons i obres que 

s'han interprétât. 

Per molts anys! 

Quaranta anys al capdavant 
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CORALS ADHERIDES 

CENTENARI DE L'ORFEO CATALÀ DE MÈXIC 
Historia de l'Orfeo 

L'Orfeo Català de Mèxic va ser fundat 

l'any 1906 per un grup de paletes cata

lans que havien treballat en la recons-

trucció de la ciutat nord-americana de 

San Francisco, assolada per un terratrè-

mol, i que van arribar a la capital mexi

cana per a treballar en un pia de cons-

trucció de grans édifias publics promo-

gut per la presidencia del país, per a 

l'execució del qual calien mestres 

d'obres amb experiencia. Els catalans 

procedente de San Francisco hi van ser 

molt ben rebuts i tot seguii es van posar 

a treballar en édifias com el de 

Correus, el Palau de Comunicacions, el 

Casino Español, l'església del Buen 

Tono, etc. 

En el nudi de socis fundadors trobem, 

efectivament, alguns mestres d'obres, 

com també s'hi constata la presencia 

d'un grup d'intel-lectuals, entre els quals 

els musics Guillem Ferrer Clavé (net del 

m e s t r e A n s e l m C lavé ) , Josep 

Rocabruna i Francese Jordà. 

I per qué "Orfeo"? Dones perqué els 

fundadors s'hi reunien per cantar les 

cançons de la terra llunyana i enyorada. 

Enric Botey en fou el primer président. 

Tot sembla indicar que l'Orfeo Català va 
ser el primer orfeó existent a Mèxic, i 
aquesta és una dada important per a la 
historia de la música d'aquest pais, pos-
séidor d'un esplèndid trésor de música 
folklórica però pràcticament desproveït 
de tradició de música coral. Ben aviat va 
arribar la presentació de l'Orfeó en els 
centres culturáis més significatius de 
l'època, tot sovint en col-laboradó amb 
figures insignes de l'art dramàtic i líric, 
com Virginia Fàbregas o Esperanza Iris, i 
comptant també amb la participado 
d'orquestres de la ciutat. 

Poe temps després, l'Orfeó s'enriqueix 

amb la creado d'una coral infantil, el 

Cor de Nois; alhora, s'inicien tota una 

colla d'activitats, pròpies d'un centre 

social: jocs, balls, festes, etc., i es redac

ten els reglaments corresponents, adre-

cats sobretot a mantenir els criteris de 

moralitat de l'època. Cal esmentar la 

celebració de les festes oficiáis de 

l'entitat, que incloíen les catalanes, les 

mexicanes i alguna d'espanyola. 

Després del trasbals que va implicar la 

Revolució Mexicana, les activitats es van 

normalitzar a poc a poc, sobretot les 

l'aparició de noves seccions, com la 

d'art dramàtic, l'esportiva i el grup 

excursionista. L'Orfeó aconseguia així 

una meritòria projecció de la cultura 

catalana a Mèxic. 

Del 1923 al 1930 es viuen dies de tota 

mena, condicionáis pels esdeveniments 

politics, tant els d'Espanya com els de 

Mèxic. A partir del 1929, l'Orfeó entra 

en un période de crisi en l'economia i 

en les activitats en general; i, de fet, no 

en sortirà fins a l'arribada dels refugiáis, 

deu anys després. 
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culturáis. L'Orfeó va viure una época 

ben plena del 1917 al 1923 grácies a 
El période del 1931 al 1939 és déter

minât pels esdeveniments polítics que 

teñen Hoc a Espanya: la República, 

l'Estatut, la guerra i totes les conséquen

ces del conflicte bel-lie, prou conegu-

des. 

L'arribada deis exiliáis catalans (1939-
1945) assenyala l'inici de l'època més 
brillant de la vida de l'Orfeó pel que fa a 
la quantitat de socis i al nombre 
d'activitats de tota mena (artistiques, cul
turáis, esportives, literàries, éditorials, 
etc.), després d'haver complert donant 
acollida ais refugiáis. Tots els testimo-
niatges deis exiliáis coincideixen unani
mement a considerar magnifie i emotiu 
l'acolliment fraternal que traben a 
l'Orfeó Català de Mèxic. Com a res-
posta, els nouvinguts s'integren ràpida-
ment en la vida de l'Orfeó i li procuren 
els dies de màxima plenitud i gloria. 
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Els refugiáis revitalitzen totes les sec-

cions de TOrfeó i, alhora, se n'hi creen 

de noves, com les comissions de 

Cultura i de Relacions i Propaganda, així 

com una Comissió d'Honor i Justicia. 

La Massa Coral, fins llavors cor 

d'homes, passa a ser mixt, i arriba a 

comptar mes de vuitanta cantaires. Va 

ser aleshores quan va travessar l'època 

de màxima esplendor, durant la qual va 

oferir concerts en els teatres més 

importants de Mèxic, fins i tot al Palacio 

de Bellas Artes. En aquesta etapa, els 

directors de la Massa Coral de l'Orfeó 

Cátala de Mèxic han estat Narcís 

Costa-Horts, Baltasar Samper, Enric 

Gimeno, Josep Montfort, Martha 

Garcia Renart, Jaume Rodamilans, 

Lupita Campos, Gabriel Saldívar i Lluís 

Merino, que n'és el director actual. 

Aquesta és l'època en qué s'edita un 

bon nombre de publicacions en cátala 

{Full Cátala, Quaderns de l'Exili, Pont 

Blau, Xaloc, Lletres, La Nostra Revista, 

Butlletí de ÍOrfeó, Revista de l'Orfeó, El 

Poblé Cátala, La Nostra Revista, etc.) 

que acullen col-laboracions d'escriptors 

com Joan Sales, Josep M. Ametlla, Pere 

Calders, Lluís Ferran de Poi, Viceng 

Riera Llorca, Agustí Cabruja, Raimon 

Gali, Josep M. Miquel i Vergés, Avell i 

Artís Gener, Ernest Guasp i Garcia i 

Enric Fernández-Gual. 

Amb l'arribada deis exiliáis, l'Orfeó 

Cátala de Mèxic es converteix en un 

centre cultural de primera línia en el 

conjunt de les instituerons ciutadanes. 

S'hi organitzen conferencies i cursets en 

castella per al public en general. A causa 

de l'allau de personalitats catalanes que 

varen arribar a Mèxic, en aquells 

moments l'Orfeó potser era el Hoc més 

privilégiât del món per a donar a conéi-

xer la cultura catalana. L'Orfeó va saber 

aprofitar l'avinentesa. 

Com que l'exili es fa llarg, l'Orfeó es 

dedica a "salvar la cultura" i a "integrar

se a Mèxic", sensé perdre mai de vista 

la política catalana. Hi ha canvis de local, 

continua el bon ritme de les seccions i 

es mante una relació ben estreta amb 

persones i instituerons culturáis mexica-

nes. 

Els anys de 1954 a 1964 veuen la màxi

ma bonança de l'Orfeo Cátala de 

Mèxic. Totes les seccions treballen 

intensament i s'aconsegueix que la pro-

jecció de Catalunya a Mèxic sigui ferma 

i prestigiosa. 

El 5 d'agost de 1954, Josep Tarradellas 

va ser elegit Président de la Generalitat 

a l'ambaixada de la República Espanyola 

a la Ciutat de Mèxic. L'any 1956, 

l'Orfeó és l'amfitrió de la visita de Pau 

Casais a Veracruz. El 1957 se celebren 

novament a Mèxic els Jocs Floráis de la 

Llengua Catalana, al Palacio de Bellas 

Artes. I l'activitat literaria i editorial és 

continua i profitosa. 

Però el llarg exili va cobrant-se victi

mes... La segona generació de l'exili, for

mada en el si de les seccions infantil i 

juvenil, ja està en condicions d'assumir 

les responsabilitats de direcció de 

l'Orfeó, i de 1965 a 1975 hi comença el 

relleu, gradualment. 

En aquests anys se celebren els Jocs 

Floráis a Guadalajara i a la Ciutat de 

Mèxic, es viuen les acaballes del fran

quisme promovent una bona colla 

d'activitats i manifestacions de tota 

mena, i les seccions continúen actives, 

tot i que s'hi comença a notar una dis-

minució d'intégrants. 

L'any 1974 s'estrena la Nova Llar 

Catalana gracies a la compra de 

l'immoble del carrer Marsella 45, seu 

de l'Orfeó fins al diad'avui. 

A partir de la mort del dictador, el 

1975, la participado de l'Orfeó en els 

nous esdeveniments esdevé molt activa 

i es produeixen canvis importants en les 

relacions amb altres col-lectivitats i amb 

la Generalitat de Catalunya. 

Al començament del 1984 teñen Hoc 
les jornades de Catalunya a Mèxic, que 
inclouen l'exposició Artistas Catalanes 
Contemporáneos", inaugurada pel con
seller de Cultura Max Cahner en repre
sentado del président de la Generalitat; 
l'exposició "Cuixart", exhibida al Museo 
Nacional de Arte; una exposició d'obra 
plàstica i impresa de l'exili català, que es 
presenta al locai de l'Orfeó; conferen
cies de Joan Oró, Jaume Sobrequés, 
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Xavier Rubert de Ventos i Cesar Pi i 
Sunyer, al Palacio de Minería i a la 
Universidad Nacional; taules radones a 
l'entorn de la llengua i l'economia cata
lanes; concerts protagonitzats per Betsy 
Pecanins, Martha Garcia Renart i 
Victoria deis Angels, projecció de pell i
cules catalanes i ballades de sardanes. 
Un altre fet posrtiu d'aquesta darrera 
época és la reaparició de la Revista de 
l'Orfeó Cátala. 

R E V I S T A 

o r f e ó 
c á t a l a 
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En aquest mateix période, alhora que 
s'incrementen notablement les rela-
cions institucionals de l'Orfeó i la seva 
funció d'ambaixada oficiosa de la 
Generalitat a Méxic, decau la vida de les 
seccions, però es manté el nivell de les 
activitats culturáis, que comprenen pro-
jeccions cinematogràfiques, conferen
cies, concerts, exposicions, taules rado
nes, homenatges, concursos literaris i 
fotogràfics, etc. 

Igualment, l'Orfeó ha rebut una colla de 
visites de rectors d'universitats catala
nes, grups coráis, esbarts, consellers del 
Govern, etc. 

Urtimament s'han incrementat les rela-
cions amb la collectivitat cultural mexi
cana per mitjà deis servéis d'accès a la 
Biblioteca Pompeu Fabra, a la filmoteca i 
a les classes de cátala, de gran exit, fins al 
punt que avui tenim mes de 120 alumi
nes a l'any; l'oficina del CAT365, el res
taurant de la casa, l'Associació 
d'Escriptors i el premi anual de narrativa 
curta Tirant lo Blanc, que atorga premis 
a obres en cátala i en castella, la Penya 
Barcelonista, convenís amb diverses uni-
versitats mexicanes i amb el Colegio de 
Jalisco, etc. 

L'Orfeó Cátala de Mèxic, fundat l'any 
1906, recull un tros d'història de 
Catalunya, viscuda i escrita lluny deis 
seus límits territorials. És l'obra col-lecti
va d'uns catalans que s'han aplegat i 
organitzat no solament per raons 
nostalgiques, sino també, i sobretot, 
perqué han sentit la responsabilitat de 
projectar Catalunya i la seva cultura en 
el país que els ha acollit fraternalment. 
Si Méxic va obrir els bracos amb genero-

sitat ais catalans, aquests van saber res-
pondre també amb generositat, amb 
aportacions valuoses en els camps de la 
cultura i del desenvolupament écono
mie. 

En els segles XVIII i XIX, insignes 
catalans es van convertir en figures de la 
historia de Méxic: Gaspar de Portóla, 
Ginebra Serra, Joan Prim, Jaume 
Nunó. En el segle XX, la historia 
comuna de Catalunya i Méxic té una 
expressió institucional i col-lectiva: 
l'Orfeó Cátala de Méxic. 

El moment actual 
Avui dia s'apleguen a l'Orfeó els catalans 
que hi están associais, uns quatre-
cents, i que volen que la seva instituera 
sigui véritablement la llar de tots els cata
lans i descendents de catalans a Mèxic, 
perô que també volen que sigui un 
espai de participado i de convivencia 
amb tots els simpatitzants mexicans inté
ressais en alguna o algunes de les activi
tats que s'hi fan. 

La directiva actual vol que l'Orfeó conti-
nuï essent el centre de la cultura catala
na a Mèxic, un tros de Catalunya a 
Mèxic, corn ho ha estât des de la funda-
ció, l'any 1906, pero que alhora també 
sigui un punt de trabada deis catalans i 
d'intercanvi entre les cultures mexicana 
i catalana, tal com ho ha estât en un 
reguitzell d'ocasions. Per aixô, les activi
tats que s'hi organitzen corresponen a 
dues vessants principáis: les encamina-
des a mantenir el caliu de la terra llunya-
na i les que procuren projedar la cultu
ra catalana a Mèxic. 

El président de l'Orfeó Cátala de Mèxic 
és Xavier Torroja i Sabater. 

Les seccions actives son la Massa Coral, 
PEsbart Dansaire, el Grup Excursionista 
de Catalunya, el Fútbol Club Barcelona, 
la Femenina i la Infantil. I s'organitzen 
molts actes: concerts, exposicions, con
ferencies... Cal destacar els cursos de 
cátala, que teñen molta acceptació, i 
també que és la seu del Punt CAT365, 
pertanyent a l'Administració Oberta de 
Catalunya. La Biblioteca Pompeu Fabra 
conté gairebé 10.000 volums. 

Peí que fa a la Massa Coral, que dirigeix 
Lluís Merino, assaja cada dimarts i dijous 
de vuit a deu del vespre. A hores d'ara 
l'integren mes de cinquanta cantaires. 

El centenari 

Orfró (atalà de Aè-xic 
1900 200C 

Per tal de commemorar aquesta 
efemèride s'han organitzat tot d'actes i 
celebracions que han comportât el 
retrobament de moites de les persones 
que havien participât en les activitats de 
les diferente seccions de l'Orfeó. Alguns 
han tomat a aquest país per participar 
en la celebració. 

En l'àmbrt coral, cal destacar que tots els 
dissabtes, del maig al desembre, s'han 
organitzat un cicle de concerts coráis, 
protagonitzats per diferents cors convi
dáis. La ¡dea del director de l'Orfeó i 
coordinador d'aquests concerts era de 
fer-ne trenta-tres, amb tres cors invitale 
a cadascun; així, en el Concert del 
Centenari, l'Orfeó seria el cor número 
cent d'actuar. Aqüestes trenta-tres ses
sions s'han célébrât, en efede, tot i que 
esporàdicament ha failat algún deis 
noranta-nou cors mexicans convidats. 
Tots els concerts han tingut Hoc a la sala 
d'actes de l'Orfeó Cátala de Mèxic i han 
significat un gran estímul per ais cors par
ticipants, els quals han agráit vivament la 
iniciativa i la possibilitat de disposar d'un 
espai per a la realització de concerts 
compartite amb altres cors. En el penùl
timi d'aquests concerte, el dissabte 2 de 
desembre van actuar el "Coro de la 
Facultad de Ciencias" dirigit per 
Eduardo Hernández García, i "Cantia
mo Coro mixto de Cámara" sota la 
direcció de Luda de Lourdes García 
Salinas. Aquest darrer cor va presentar 
un programa nadalenc amb un apartat 
de nádales hispanoamericanes i un 
altre de nádales europees entre les que 
van interpretar quatre de les set nádales 
harmonitzades per Manuel Oltra en 
cátala. Sabien a on anaven a cantar i 
quin és el nostre idioma. 
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Reprodui'm a continuació els programes deis actes coráis mes destacáis organitzats amb motiu del centenari: 

Concert de l'Orquesta Sinfónica de Minería, 

dirigida pel mestre Antoni Ros Marbà, amb Pobra L'Atlàntida, 

música de Manuel de Falla sobre textos de Jacint Verdaguer. 

Concert dedicai als cent anys de l'Orfeó Cátala de Mèxic. 

Sala Netzahualcóyotl 

del Centro Cultural Universitario UNAM. 

Diumenge 20 d'agost, a les dotze del migdia. 

Acte de l'Onze de Setembre a la seu de 

l'Orfeó Català de Mèxic. 

12:20 Actuado de la Massa Coral de l'Orfeó Català de Mèxic: 

El cant de la senyera, dues cançons populars catalanes, Eis segadors. 

12:40 Paraules del président del Parlament de Catalunya, 

M. H. Sr. Ernest Benach, 

i del représentant de la Generalität de Catalunya. 

12:50 Descobriment de la placa commemorativa del centenari. 

Concert a carree de la Massa Coral 

de l'Orfeó Català de Mèxic. 

Programa 

Primera part 

La nit de Nadal, 

del mestre Joan Lamote de Grignon. 

Segona part 

Rapsodia de la Navidad mexicana, 

del mestre Ramón Noble Olivares. 

Suite de villancicos navideños, 

del mestre Eduardo Hernández Moneada. 

Orquesta de Cámara de la 

Escuela Nacional Preparatoria, 

Director: Luis Samuel Saloma. 

Amb la col-laboració a la primera part de: 

Niños Cantores de Tepotzotlán A.C. 

Kantorei Cedros-UP 

Lourdes Ambriz, soprano 

Jesús Suaste, bariton 

Amb la col-laborado a la segona part 

de cantaires de: 

Coro Académico de la UNAM, 

Coro del Valle 

Coro Gustavo A. Madero 

Coro Chapultepec 

Coro Tlalpan 

Coro Fuego Nuevo Iztapalapa 

Coro Cuauhtémoc 

Coro Magdalena Contreras 

Coro Azcapotzalco 

Sala Netzahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario UNAM. 

Diumenge 10 de desembre, a les sis de la tarda. 

El public, format en gran part per cata
lans, va omplir el magnifie auditori de 
concerts de què disposa la Universidad 
Nacional Autònoma de México. Cal 
subratllar, però, que també hi va assistir 
molta gent mexicana, ja que l'Orfeó 
Català és un referent dins la música 
coral del país. 

En la primera part, l'Orfeó Català de 
Mèxic va interpretar La nit de Nadal, de 

Joan Lamote de Grignon. Hi van parti
cipar dos cors infantils mexicans, i 
també eren mexicans els solistes; tots, 
aixô sí, van evidenciar una magnífica pro
nunciado del català. 

En la segona part, cantaires dels cors 
mexicans esmentats es van unir a 
l'Orfeó per interpretar les obres coráis 
mexicanes i les nádales, interprétant 
també El no/de la mare. 

Els membres de l'Orfeô estan molt 
satisfets del desenvolupament de tots 
els actes del centenari i ara afronten el 
futur amb molt d'optimisme gracies a la 
revitalitzaciô de les activitats que ha 
suposat aquesta celebraciô. 

Permoltsanys!! 
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MESTRES 

Guardó 

Manel Cervera i Fita. Premi d'Actua-
ció Civica 2006 

El passât dia 16 de novembre / 06, al 
Saló de Cent de lAjuntament de 
Barcelona, es va lliurar al mestre Manel 
Cervera el Premi d Actuado Civica de la 
Fundado Lluís Carulla. El felicitem cor-
dialment per aquest reconeixement a la 
seva activitat i especialment per la seva 
dedicació i trajectòria dins del món 
coral cátala. 

Nota biogràfica 

Va néixer a Barcelona el 2 de gener de 
1915 al si d'una familia d'immigrants ara-
gonesos; era el cinque d'onze germans. 
Estudia batxillerat a les Escoles Pies de 
Barcelona i de Vilanova i la Geltru. 
Durant uns anys va ser cantaire infantil 
de l'Orfeo Cátala. Realitzà estudis supe
riore de Química a l'Institut Quimic de 
Sarria. Acabada la camera, va exercir la 
seva professió a la fábrica de ciment 
Freìxa (avui Uni land) de Santa 
Margarida i eis Monjos (Alt Penedès). 

Durant la guerra civil, a causa de les 
sèves conviccions religiöses d'una 
banda i del seu sentit démocratie i cátala 
de l'altra, no s'enrolà en cap dels dos 
bàndols i va romandre amagat enmig 
de greus perills i privacions de tota 
mena. 

Acabada la guerra torna a la fábrica dels 
Monjos de la quai fou nomenat direc
tor. La seva vinculado amb el Penedès li 
permeté de conèixer la vilafranquina 
Angela Gallemi amb qui va contraure 
matrimoni el 1942; poc després va 
entrar a traballar a l'empresa familiar de 
licors del seu sogre, activitat que va dur 
a terme fins a la seva jubilado. 

Installât definitivament a Vilafranca des 
del seu matrimoni, del quai va néixer 
vuit filis, la major part de les sèves activi-
tats civiques les ha dut a terme en 
aquesta vila i la seva comarca. Aqüestes 
activitats están gairebé sempre vincula-
des als moviments de signe cristià, tant 
per raons intrinsèques, corn pel fet d'ha-
ver estât l'església catalana un dels pocs 
refugis de les activitats catalanistes i de 
resistencia antifranquista. Ara bé, de 
tota la seva trajectòria, la que a la llarga 
acabará prenent mes volada és la que 
va unida al moviment coral cátala, rao 

per la qual es tracta a part en aquest 
curriculum. 

Activitat musical: el cant coral cátala 

Manel Cervera va ostentar la presiden
cia de la coral de Vilafranca, Polifónica 
de Vilafranca, des de 1957 a 1970 i en 
va assumir també la sotsdirecció al cos-
tat de Josep Antón Huguet, diredor de 
la coral des de l'any 1958, el qual, per 
motius de salut, l'hagué de deixar entre 
1970 i 1973, circumstáncia que obliga 
Manel Cervera a fer-se carree de la 
direcció titular. L'any 1976, el seu fill 
Xavier va assumir aquesta direcció. 

A partir dels anys 60, Manel Cervera es 
preocupa de projectar la coral mes 
enllá de Vilafranca i de contrastar la seva 
activitat i els seus ideáis amb altres 
entitats que treballen en una mateixa 
direcció. Es aixícom el cor vilafranquí va 
conéixer l'obra d'Oriol Martorell i la 
Coral Sant Jordi (fundada també l'any 
1947), i a través seu va poder entrar en 
contacte amb Pactivitat coral col-lectiva 
a Catalunya, hereva de la gran tasca 
duta a terme abans de la guerra des de 
l'Orfeó Cátala i la Revista d'Orfeons de 
Catalunya. LOriol esdevingué un gran 
amic personal del Manel i aquesta 
relació propicia el consell i l'ajut 
desinteressats de Martorell envers la 
coral vilafranquina. 

Catalana d'Entitats Coráis (FCEC), enti-
tat que ha substituít i donat continuítat al 
SOC. 

Passat els temps, i amb el mateix interés 
de sempre, Manel Cervera es va pro-
posar iniciar Pactivitat coral en una de 
les viles importants del Penedés on no 
n'hi havia: Sant Sadurní d'Anoia. L'any 
1975 funda la coral Sant Sadurní, entitat 
a la qual es va lliurar de pie i va encoma-
nar el seu coratge a un bon grup de can-
taires que s'hi apuntaren il-lusionats. En 
va assumir la direcció des de la seva fun
dado i es retirá de la direcció de la coral 
Sant Sadurní el 1988 després de 13 
anys d'intensa dedicació i havent deixat 
la coral en un magnífic nivell. El substituí 
el jove membre de la coral Ramón 
Oliven 

Durant la década dels anys 70 i 80, 
Manel Cervera fou requerit per donar 
diversos cursos de direcció coral. 

L'any 1990, mogut per la seva inquie
tud indomable, va fundar a Torrelles de 
Foix la Coral Foix. 

Per la seva dedicació al cant coral a la 
comarca del Penedés, Manel Cervera 
rebé l'any 1994 un dels premis nacio-
nals de cultura popular atorgats per la 
Generalitat de Catalunya. 

Va fo rmar part del Secrétariat 
d'Orfeons de Catalunya (SOC), de Pe-
quip directiu del qual fou membre. 
També participa en el procès de millora 
d'aquesta organització que culmina en 
la creació, l'any 1982, de la Federació 

L'ultima actuació destacada de Manel 
Cervera en la mùsica coral té a veure 
amb la seva antiga dedicació al cant gre-
gorià, en una mena de roda el món I 
toma al born. En efecte, després que, 
com a consequència del Concili Vaticà 

Manel Cervera 

aquatreveus 
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II, el gregorià desaparegués pràctica-
ment del culte, l'any 1989 un sacerdot 
coneixedor i amant d'aquest cant, que 
vingué a exercir el seu ministeri a 
Vilafranca, proposa de fer renéixer l'an-
tiga Schola Gregoriana de Vilafranca. 
N o cal dir que Manel Cervera fou dels 
primers d'apuntar-s'hi. El grup anà pre-
nent consistencia i ampliant el repertori, 
però al cap de dos anys, l'esmentat 
sacerdot fou traslladat a una altra pobla
do de la diòcesi. Tot estava cantat per
qué Manel Cervera es fes carree de la 
direcció d'aquest grup que, sota la seva 

experta direcció, ha arribat a ser un dels 
més destacats que hi ha actualment a 
Catalunya. El formen una trentena de 
persones. La tenacitat de Manel 
Cervera ha fet possible que aquest grup 
faci una mitjana de 10-12 aduacions 
anuals, consistente en general en la 
interpretació de peces gregorianes 
durant la missa i d'un nombre variable 
de peces de repertori al final de la cele
brado; també ha fet audicions a part 
d'actes de culte. Una condicio que sem
pre posa és que els assistents disposin 
deis textos en Nati i cátala dels cants que 

s'interpreten a fi que el sentit original de 
pregaría que tenia el gregorià puguí ser 
recuperai per les persones que ho vul-
guin. 

Es pot deduir per la data de naixement, 
que Manel Cervera ha complert ja els 
90 anys i, no obstant això, continua 
ferm i decidit en la seva tasca de dedica
ció a la música. Avui Manel Cervera és 
el director en actiu de més edat de 
Catalunya la qual cosa ve a ser com la 
cirereta que culmina al seu extraordina
ri curriculum vital i musical. 

ENS HAN DEIXAT... 

Miquel Núñez de Arenas 

El divendres dia 8 de desembre va 

morir d'accident de transit en Miquel 

Núñez de Arenas, director de les corals 

Agrupado de Cantaires de Navarcles, i 

de Talamanca. 

Tota la seva vida ha girat al voltant de la 

música i del cant coral: ex-cantaire de 

l'escolania de Montserrat, actualment 

cantaire del Cor de Cambra del Palau 

de la Música Catalana i de l'Orfeo 

Manresà. 

Lamentem profundament la seva 

pèrdua. 

Diego Ramon Lluch 

Ha mort el passât mes de novembre. 

Era el director de Schola Cantorum 

d'Algemesi, que és membre de la Fcec. 

Va ser un gran treballador pel cant coral 

d'Algemesi i dinamitzador musical de-

tota la seva zona. 

En l'època de formado va participar als 

cursos Pierre Cao de la Federado i 

d'aquella època n'ha conservât l'amistat 

amb directors i cors d'aquí. 

El trobarem a faltar 

Edmund Elgström 

En l'hora trista del comiat a Edmund 

Elgström, eis records i les vivèneies 

compartides ens duen a fer una 

valorado de tot el que ens va aportar 

com a amie i company i, al mateix 

temps, com a persona influent de 

manera senzilla i decisiva en la vida coral 

catalana al llarg de més de seixanta anys. 

Amie personal d'Angel Colomer, va 

col-laborar amb eli en la fundado de 

l'Orfeo Laudate, del qual va ser 

president fins a l'any 1964, i en la del 

Cor Sant Esteve de Sant Esteve 

Sesrovires, que va continuar dirigint 

quan l'Angel en va piegar. 

En aquells temps, l'Edmund va fer un 

gran servei amb les traduccions al català 

de les grans obres simfonicocorals. 

Apassionat per l'aspecte social del cant 

coral, no trigà gaire a fer-se carree de la 

feina col-lectiva de la Delegació del Baix 

Llobregat del SOC, que va activar amb 

la publicació del Butlleti intern de la 

Delegació, en pro de la millora musical i 

de la major comunicado entre coráis. 

Gràcies a la seva persistencia, tenacitat i 

bonhomia, el Baix Llobregat va passar 

de ser la Delegació més anárquica a 

convertir-se en model d'implicació i 

d'assistència en totes les reunions i 

activitats programades. 

Aquesta disciplina en el treball la va 

portar també a les altres delegacions 

comarcáis quan va ser elegit cap de 

l'Equip Territorial de la FCEC, on va 

treballar de valent per dinamitzar-ne i 

coordinar-ne la feina, tan especial, amb 

la creació d'un reglament de treball 

operatiu i rigorós. 

Per motius laboráis es va traslladar a 

Figueres i, és dar, hi va crear una altra 

coral, la Gaudeamus, i també alla va 

aportar la seva coHaboració a la feina de 

la Delegació comarcal de Girona. 

Ja jubilât, retorna a Barcelona, al 

Laudate, i a Sant Esteve, i també entra a 

l'equip comarcal del Barcelonés. Lagreu 

malaltia degenerativa el va anar privant 

fins a l'últim moment d'assistir a 

concerts, el seu gran "vici". 

Aquest relat d'una vida dedicada al cant 

coral, voldria que servís, a tants i tantes 

que hi heu intervingut en algún 

moment, per a recordar un home i una 

feina feta amb rigor en la gestio, ambició 

musical, fidelitat a un país i coherencia 

amb les conviccions socials i religiöses, 

tal com, de manera senzilla i inflexible, 

ens ho va ensenyar l'Edmund. 

Jordi Subirà 

Es compleix aquest any 2006, el desè 

aniversari de la mort de dos grans 

mestres: 

Oriol Martorel l , sobre qui es parla en 

l'apartat Articles d'aquest mateix 

número, 

i Enríe Ribo, a qui dedicarem un espai 

en el proper número de A quatre veus 

aquatreveus \^/ 
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TranscrMm la circular 01, d'agost 
de 2006, d'aquest Departament 

El passât dia 28 de maig, a Vilafranca del 
Penedès, i dintre de la VII Jornada de 
Cant Gregorià, es va constituir oficial-
ment el Depar tament de Cant 
Gregorià de la Federado Catalana 
d'Entitats Coráis. 

Els diredius de les entitats assistents 
varen creure oportú delegar la seva 
representado en la meva persona, i és 
en aquest sentit que m'adreço a tots 
vosaltres per agrair-ho i informar-vos 
d'alguns détails referents a aquest nou 
Departament. 

1. Entitats que, al dia d'avui, conformen 
el Departament 

• Antics Escolans de Sant Cugat del 

Vallès 

• Capella de Música de Santa Maria de 

la Tossa (Igualada) 

• Capella Gregoriana dels Dolors(Vic) 

• Cor del Taller d'Estudis Medievals (Bar

celona) 

• Cor Gregorià Resurrexit (Castelló de 

la Plana) (Adherida) 

• Coral Antics Escolans de Montserrat 

• Grup de Cant Gregorià de lAteneu 

(Santjust Desvern) 

• Schola Cantorum de Barcelona 

• Schola Cantorum de Terrassa 

• Schola Cantorum dels Amies de la 

Catedral de Tarragona 

• Schola de Cant Gregorià de Sant 

Miquel(Montblanc) 

• Schola Gregoriana de Mallorca (Palma 

de Mallorca) (Adherida) 

• Schola Gregoriana de Vilafranca (Vila

franca del Penedès) 

• Veus del Pirineu (Barcelona) 

2. Drets i Obligacions 

• T o t e s les e n t i t a t s d ' aques t 
Departament tenen els mateixos drets i 
obligacions que la resta d'entitats coráis 
que pertanyen a la FCEC, excepte el 
compliment del repertori comú de poli
fonía ja que, per les sèves caraderisti-
ques musicals, aquest punt les diferen
cia de les altres entitats i també les que 
consten com a adherides per motius de 
distancia geográfica. 

• Les entitats del Departament, a tots els 
efectes, formen part de les Delegacions 
Territorials de la FCEC, de manera que 
poden participar, d'acord amb el 

Delegat Territorial, en totes les adivitats 
que es realitzen durant l'any (reunions, 
assemblées, cicles de concerts, troba-
des, rodes coráis, cursos, jornades, etc
étera), tenint en compte, una vegada 
més, la particularitat dels grups. 

• La informado rebuda de totes les adi
vitats relacionades amb el Cant 
Gregorià (audicions, trobades, inter-
canvis, etcétera) es publicará al calenda
ri d'actuacions de les entitats de la 
FCEC i ais mitjans de comunicado (dia-
ris, revistes especialitzades, emissores 
de ràdio, etcétera), així com a la revista 
Aquatreveusde la FCEC. 

• La pertinença a la FCEC atorga als can-
taires la disponibilitat d'un Carnet que 
permet beneficiar-se d'avantatges per a 
l'adquisició d'entrades al Palau de la 
Música Catalana i a l'Auditori de 
Barcelona, reducció en la matrícula de 
cursos, descomptes en diversos establi-
ments de discos, agencies de viatges, 
etcétera. Tota la informado, en general, 
es potconsultar a la pàgina de la FCEC 
(http://www.fcec.cat). 

• Per disposar del Car net només cal 
comunicar el nombre de cantaires de 
l'entitat a la secretaria de la Federació. 

3. Activitats previstes pel Departament 
de Cant Gregorià 

• D'acord amb la reunió celebrada con-
juntament amb els membres de l'Equip 
Tècnic de la FCEC, s'ha previst la realit-
zació de les activitats següents: 

a. VIII Jornada de Cant Gregorià a les 
Delegacions Territorials (2007) 

b. II Trabada General dels Grups de 
Cant Gregorià de Catalunya (2007) 

c. I r. Seminari de Cant Gregorià, 
impartit per Ramon Moragas (2007) 

d. Introduccio al Cant Gregorià, en el 
Curs de Direcció Coral, impartit per 
Joan J. Monferrer 

e. Taller de Cant Gregorià a les 42enes 
Jornades Internacionals de la FCEC 
(2007) 

f. Confecció d'un 
Repertori Comú 
que faciliti l'ac-
tuació conjunta 
en les Trobades i 
els Intercanvis 
ent re entitats 
(2006) 
g. P u b l i c a d o 
d'una Bibliografia 

i d'una Discografia, així com l'edició de 
textos sobre el Cant Gregorià, a través 
d'un apartat espedfic a la pàgina de la 
FCEC (2006) 

h. Una reunió amb tots els responsa
bles de les entitats per confeccionar el 
programa exposât, on s'acordaran els 
détails, les dates i els llocs (2006) 

• Per iniciar la comunicado amb les 
entitats i la confecció del Repertori 
Comú us demanem la tramesa del 
vostre "curriculum" i la relació o còpia 
de les vostres obres i, si és possible, la 
corresponent traducció del text llati al 
català. 

• Tots els vostres comunicáis els podeu 
trametre a les adreces que teniu al peu 
d'aquest escrit. 

• L'horari d'atenció al public és d'I I a 18 
hores, de dilluns a divendres. 

• Ultra el Telèfon i el Fax de la FCEC, 
teniu una adreça eledrònica on podeu 
posar-vos en contacte directe amb el 
Departament de Cant Gregorià (cant-
gregori a@fcec. cat). 

• Aquesta Circular s'ha tramés a tots els 
Grups de Cant Gregorià, dels que en 
tenim constancia, per comunicar la crea-
ció d'aquest Departament de Cant 
Gregorià, les activitats que pensem rea-
litzar i amb el desig fervent que tots hi 
participin per preservar, defmitivament, 
aquest valor tan preuat de la nostra cul
tura. 

• Tingueu en compte que aquesta és la 
primera circular del nou Departament i 
queja en rebreu d'altres on anirem per-
filant l'activitat a desenvolupar. 

Rebeu una molt cordial salutació i el 
prec de la vostra coHaboració en 
aquesta empresa. 

Josep Quintana i Cortés 

Delegat del Departament de Cant 

Gregorià 

Veni Sánete Spiritus 
In fusto PcntOCOKtûS 

Seq. 
1 . 

Y 
4 V 

Eni Sánete Spi- ri-tus, Et emft-te cae- li-tus Lii-

6 1 i : rs~1 
» - * — n : — . . . . i - i 

_ -V . -»— 1 

eis tú ae rá- di-um. : 
: —. 

1 — t . • -—? 
i. Veni pa-ter p;' 

uperum, Véni dá-tor 
1 . 1 « % . ^ ! V, , . | 

tnú- nerum, Veni lumen cór-di- um. 3. Conso-látor ópti-
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Era güellera / La pastoreta 
Canco popular aranesa, arranjada per 

Josep Prenafeta ( 1936) 

Tal com anuncia el subtítol, és una 

canco popular de la Vali d'Aran escrita 

en l'idioma aranès, una variant dialectal 

de l'occità-gascó. De temàtica amoro

sa, un pastor enamorat demana a la 

seva pastoreta que li correspongui, si 

més no, amb un petó ("un pûnet") per 

com l'estima i per tot el ha fet per ella. 

Li recorda, entre altres coses, quan pas-

turaven junts els dos ramats com si fos-

sin un de sol i com la va salvar del Hop a 

ella i les seves ovelles. Per ais occitans 

de la plana, aquesta és una melodia que 

els evoca les muntanyes de l'alt Pirineu i 

que transporta una certa càrrega 

melancólica. 

Es una cancó amb refrany, de ritme ter

nari, llevat d'una momentània presencia 

del binari en el refrany o tornada. La 

seva tonalitat bàsica és fa major, però 

amb petits moviments harmonies vers 

sol major, do major i la menor. El com

positor Josep Prenafeta ens presenta la 

cancó amb una estètica diferenciada: la 

la i 3a estrofes ens ofereixen una 

escriptura harmonica vertical, i la 2a i la 

4a estan escrites d'una manera més lliu-

re; és a dir, mentre la veu del baix fa un 

pedal sobre el qual els ténors canten la 

primera part de la melodia popular, les 

altres dues veus (soprano i contrait) hi 

fan un acompanyament més contra

puntista. El mateix comportament es 

pot observar quan les sopranos fan la 

segona part de la melodia principal. Per 

una altra banda, el refrany té una 

escriptura bàsicament vertical però 

amb alguna llicència. Tots aquests élé

ments contrastais aporten interés a 

aquesta senzilla i bella melodia popular. 

Comentan élaborât per Ramon Vilar, 

de l'EquipTècnic 

Hi havia en temps / Since 
Robin Hood 
Thomas Weelkes (ca. 1575-1623) / 

Adaptació al català per Joaquim Maideu 

Ens trobem davant d'una peça anglesa 

que no és un madrigal, sino que és com 

una cançoneta. El seu autor anomenà 

el recull d'on prove Airs or Fantastic 

Spirits for three Voices (Aires o humors 

fantàstics per a tres veus'); d'ací es 

desprèn el seu carácter desimbolt i 

humorístic. 

El text angles fa referencia a joglars 

coneguts en el seu temps i a facècies 

que portaven a terme (ballant la giga), 

subtileses que han estât molt difícils de 

mantenir en la traducció, segons ens 

explica el mateix Joaquim Maideu. Això 

no obstant, el text "poc serios" és fidel 

al model angles i demana, per a la inter

pretado, aquest humor i aquesta lleu-

geresa que els mots traspuen. 

Cal parar compte a les dificultáis rítmi-

ques dels compassos 21 -24 i observar 

estrictament la pulsació (a dos al 

començament i a un en el ternari, en 

els compassos 13-20). El tempo, caldrà 

escollir-lo curosament a la vista del nom

bre de persones que integrin el grup 

coral i també segons les condicions 

acústiques del local on s'interpreti. 

Comentan élaborât per Jordi Casas 

l'any 1984, 

Circular 22, com a membre de l'Equip 

Técnic 

Confidencia 
Lletra: Caries Sala / Música: Joaquim 

Serra (1907-1957) 

Durant el 2007 celebrarem l'Any 

Joaquim Serra, amb motiu del centena

ri del seu naixement. Es, dones, en l'es-

caiença d'aquesta celebrado que hem 

volgut incloure dins el programa comú 

una peça coral d'aquest compositor a fi 

de sumar-nos, com a Federació i com a 

cantaires, ais actes que es faran en 

record seu. 

Confidencia és una de les dues obres 

que va escriure Joaquim Serra per a 

quartet vocal d'homes (adreçada, de 

ben segur, al Quartet Orpheus), i 

aquesta sobre un poema de Caries 

Sala. La versió per a quatre veus mixtes 

ha estât feta pel mestre Manuel Oltra. 

La música d'aquesta obra és de caràder 

intimista i descriu un paisatge interior 

reflectit en el contingut del poema, en 

el qual estais anímics subtils i apassio-

nats se sintetitzen en imatges exteriors 

com "fressa suau", "nit", "cambres clo

ses", "remor"... 

El llenguatge harmonie combina l'es-

criptura contrapuntista amb l'homofò-

nica, séparant les dues estrofes poéti

ques amb un fragment en boca dosa, 

amb el qual també introdueix i finalitza 

l'obra. La pretesa sonoritat expressiva 

d'aquest fragment fa que no ens distan-

ciem mai del món interior al qual ens 

remet el text. 

Comentari élaborât per Ramon Vilar, 

de l'EquipTècnic 

La Raimundeta 
Cancó popular catalana, arranjada per 

Pau Castanyer( 1958) 

Les cançons de dansa han estât tradi-

cionalment un repertori femeni molt 

conreat a les comarques lleidatanes i 

tarragonines, a la zona que anomenem 

Catalunya nova. Les trobades a la font 

en cerca d'aigua, al safareig coHectiu 

per a rentar la roba o qualsevol altre 

moment eren motiu perqué les dones 

fessin "dansa". En que consistía? 

S'agafaven de les mans i feien ball rodó 

tot improvisant corrandes (quartetes 

penta- o heptasil-làbiques amb ritme 

assonant), sempre de manera individual 

i passant de véina en veïna l'obligació 

d'improvisar. Amb el temps, es van 

crear llocs comuns, tant de mélodies 

com de textos, que eren corejats per 

tot el grup. 

La cancó de dansa La Raimundeta fou 

recollida a Artesa de Segre per Joan 

Tomás i Joan Amades. La seva estructu

ra literaria és una quarteta pentasiHàbi-

ca en qué rimen de manera consonant 

el 2n i el 4t versos. La seva particularitat 

principal és la tornada o refrany: "Rai

mundeta adéu, Raimundeta hermosa, 

Raimundeta adéu". Es un élément d'en-

llaç entre les diferents corrandes i, a la 

vegada, de participado col-lectiva. 

També es diferencia de les cançons de 

dansa improvisades pel fet de presentar 

un fil narratiu al llarg de les cinc estrofes, 

la qual cosa la converteix més en una 

cancó llarga lírico-narrativa que en un 
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seguit de corrandes mdependents. És, 

dones, un gènere mixt: damunt una 

base de caneó de dansa amb la seva 

funcionalitat de divertiment femeni se 

sobreposa una caneó llarga amb una 

temàtica de casament no volgut. 

La versió coral que ens ofereix Pau 

Castanyer juga amb diferents elements: 

pedáis -especialment al baix, però 

també a les altres veus- a la manera del 

bordó mantingut d'un sac de gemecs, 

polifonia de terceres paral-leles, uni-

sonàncies i entrades imitat ives. 

Harmònicament, hi domina el to de fa 

major, llevat d'una anada a si major en la 

tercera estrofa. Els diferents aspectes 

narrati us de cada estrofa són aprofitats 

pel compositor per a donar interés a 

l'obra en el seu conjunt: es passa de 

l'alegria inicial a la gravetat de la tercera 

estrofa i a un final eminentment des-

criptiu. Segurament, la lletra devia ser 

més llarga; aquí només se'n fa un tast, 

de la historia de la Raimundeta. De tota 

manera, Joan Amades, en el seu 

Cangoner, només ens ofereix aquest 

text. 

Comentan elaborai per Ramon Vilar, 

de PEquipTècnic 
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ASSEMBLEA MUNDIAL DASS0CIACI0NS DE DIRECTORS DE COR 

El mes d'agost passât va tenir Hoc a la 

República Argent ina l'Assemblea 

Mundial d'Associacions de Directors de 

Cor (WACCA). Es va fer carree de l'or-

ganització ADICORA, l'Asociación de 

Directores de Coro de la República 

Argentina, comptant amb el patrocini 

de la Federado Internacional per a la 

Música Coral. En Xavier Baulies i jo 

vam tenir el privilegi de participar-hi en 

representado de la FCEC. 

Aquesta trobada va constar de dues 
parts ben definides. Els primers dies 
(21, 22 i 23 d'agost), els représentants 
de les organitzacions nacionals de 
directors de cor i d'altres entitats afins 
d'Alemanya, el Brasil, Suècia, Cuba, el 
Canada, Anglaterra, Hongria, l'Uruguai, 
Franca, Pue r to R ico , Estòn ia , 
Colombia, Panama, Bèlgica, Croacia, 
l'Equador, Israel, Veneçuela, Mèxic i 
Catalunya, juntament amb delegáis d'al
tres organitzacions, com A Coeur Joie 

International, ens vam reunir al Casal 

Cátala de Buenos Aires (un espai mag

nifie, on ens vam trabar com a casa!) 

per parlar d'assumptes relacionáis amb 

íactivitat deis directors de cor ais páisos 

representáis. L'exposició deis temes va 

girar a Tentorn de tres questions cen

trals: les condicions laboráis, els lligams i 

els camps de cooperado i els estudis i la 

capacitació deis directors de cor arreu 

del món. A aqüestes sessions de treball 

també van assistir-hi més de trenta socis 

d'ADICORA i altres participants prece

dents de l'Uruguai i el Brasil. 

Durant la segona part de l'assemblea, 
els directors estrangers vam visitar les 
delegacions d'ADICORA establertes a 
diverses provinces i ciutats de l'Argenti-
na, on vam fer conferencies, cursos de 
perfeccionament i classes magistrals i 
vam dirigir tallers d'interpretació coral. 
Més de mil dos-cents cantants i direc
tors de cor, estudiants i professors de 

música de cinquanta-dues ciutats argen

tines van ser els destinataris d'aquestes 

activitats. Durant aquesta segona part 

de l'assemblea, en Xavier Baulies i jo 

vam fer dos tallers a Santiago del Estero 

i La Rioja, respectivament. 

La feina que es va desplegar a les filiáis 

territorials d'ADICORA va ser un deis 

exits d'aquesta trobada. Durant aquests 

dies vam establir relacions personals, 

vam intercanviar material musical i 

també vam poder fer-nos carree amb 

profunditat de la situació de la música 

coral a l'Argentina. Tot aixô grades al 

destacadíssim esforç d'organització que 

van fer els responsables de les filiáis, 

recolzats en l'ajuda de nombrases enti

tats governamentals i d'organitzacions i 

patrocinadors privats. 

Per a mi ha estât, dones, una experien
cia molt enriquidora, tant en el terreny 
professional com en l'humà. Després 

a qua trêve us 
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d'haver escoltat atentament els repré

sentants dels països en que s'han consti-

tuït federacions de directors de cors, se 

m'ha fet évident que són una eina d'or-

ganització eficaç que facilita la comuni-

cacio, l'intercanvi de coneixements i el 

suport entre persones que treballen 

amb objectius comuns i que sovint 

tenen problèmes de la mateixa classe 

per resoldre. Sens dubte, el diàleg sem

pre és un bon mètode per a la cons-

trucció del nostre futur cultural, musical 

i huma. 

Montserrat Rios 

La Montserrat Rios somrient a l'Argentina 

a ciutat de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a vint-i-tres d'agost del 2006, els représentants de 

les associacions présents en l'Assemblea Mundial d'Associacions de Directors de Cor WACCA (World 

Assembly of Choral Conductors Associations), reunits en virtut de la convocatoria formulada per ADICORA 

(Asociación de Directores de Coro de la República Argentina), amb el patrocini de la Federado Internacional 

per a la Música Coral, en el marc de la seva Comissió de Directors de Cor, i com a résultat d'intenses jornades 

de treball, acorden redactar aquest document amb les següents consideracions: 

a) Que la práctica del cant coral és un fenomen de manifestado universal i d'énorme projecció que 

mobilitza milions de persones. 

b) Que la suma de voluntats i esforços amb un ideal artistic concentrais en l'activitat coral té total 

vigencia i importancia en els nostres dies, ¡ escampa els seus beneficis a la societat en general, sensé 

exclusió d'ètnies, credos o idéologies. 

c) Que el repertori d'obres que tenen les agrupacions coráis d'arreu del món, per la diversitat, el 

contingut i l'origen, converteix el cant coral en una eina cultural d'indubtable projecció com a factor de 

pacificado social i en un llenguatge universal de bona voluntat i d'entesa entre les nacions que 

traspassafronteres i barreres idiomatiques. 

d) Que és un fet d'importància i transcendencia reals la constitució d'entitats que agrupen sectorialment 

els directors de cor, i que la gran coincidencia d'objectius permet unificar esforços amb uns ideáis 

comuns. 

Que la feliç circumstància d'haver pogut concretar la reunió de les associacions de directors de cor 

provinents de diversos indrets del món realça efectivament la intenció de projectar aquesta 

circumstància a través de la consulta permanent entre associacions de directors de cor en el marc de 

la Federado Internacional per a la Música Coral. 

Que la relació amb altres institucions relacionades amb el món coral ha de ser fluida, dinámica i 

afavoridora de l'activitat dels directors de cor, i ha de consagrar plenament l'aspiració d'establir un 

intercanvi fructífer i l'adopció d'una política cultural cohérent i permanent. 

g) Que per totes les consideracions exposades fins ara, els représentants de les associacions i 

federacions présents acorden mantenir un contacte permanent i dinàmic, en el marc de la Federació 

Internacional per a la Música Coral i la seva Comissió de Directors de Cor. 

h) Que es tracta d'avançar cap a la constitució d'una xarxa mundial que atengui les problématiques 

especifiques i contribueixi a la millora de les condicions laboráis, dels estudis i la capacitació dels 

directors de cor d'arreu del món i de la seva organització institucional. 

aquatreveus \^/ 
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Els experts pensen el futur 

CONCERTS DE SANTA CECILIA I DADVENT NADAL 

El Concert de Santa Cecilia es va fer el 

diumenge 26 de novembre. Al mati, 

en diverses places del barri gòtic van 

cantar les coráis: La Cuitora de La 

Llacuna, dirigida per Francese Roca; 

Esperit Cantaire de Barcelona, dirigida 

per Carme Moreno; Auli de Castellò, 

dirigida per Montserrat Diez; Sant 

Jaume Apóstol de Camarles, dirigida 

per Joan Ernest Redó; El Penedès de 

Vilafranca del Penedès, dirigida per 

Ramon Alonso; Rocablanca de Colera, 

dirigida per Montserrat Gurri; Maragall 

de Girona, dirigida per Ángels Alabert; 

Pau Casáis de Sant Caries de la Rápita, 

d i r ig ida per Car los Casol iva i 

Castelltercps, dirigida per Ferran Miró. 

A la tarda, a la Capella de Santa Ágata, 
van cantar les coráis Flor d'Espígol del 
Rosselló, dirigida per Víctor Toman 
Alós; Isem de Barcelona, dirigida per 
Asunciión Isem; Madrigalistes de 
Catalunya, dirigida per Pere-Mateu 
Xiberta; Veu de la Terra de Vimbodí, 
dirigida per Montserrat Barragan i La 

Unió Santcugatenca de Sant Cugat del 

Vallès, dirigida per Julia Sessé. 

Ais Concerts d'Advent-Nadal, hi han 
par t ic ipât l 'Or feo A t làn t ida de 
Barcelona, d i r ig i t per Ml lén P. 
Panayótov el 30 de novembre; el Cor 
de Cambra Impromptu dirigit per 
Daniel Antoli, el 14 de desembre; 
Coral La Mixta d'Igualada dirigida per 
Alfred Cañamero, el 18 de desembre: 
el Fòrum Vocal dirigit per Daniel 
Mestre, I' I I de gener de 2007. 

aquatreveus 

TROBADA D'EXPERTS EN CANT CORAL 
DE LA MEDITERRÀNIA 
Es va celebrar a l'auditori del Museu d'Història de Catalunya la I Trobada d'Experts en Cant Coral de la Mediterrània els dies 10, 

I l i 12 de novembre 

Hi va havertres taules rodones, formades per participants especialitzats en cada temàtica, vinguts dels diversos països convidats i que 

tractaven: 

• Vida coral a cada pais 

• Musiques de la Mediterrània, esdeveniment coral conjunt? 

• Mùsica coral del Mediterrani 

L'acte inaugural, on la Coral Mixta d'Igualada va fer un concert de mùsica catalana, la taula de dissabte al mati i la sessió de 

conclusions finals de diumenge al matî, es van obrir a la participació de persones interessades. 



ASSEMBLEA 

Els dies 6, 7 i 8 d'octubre es va celebrar 

l'Assemblea General d'Europa Cantai, a 

Lund, emmarcada dins del I Festival 

Internacional de Música Coral de Lund. 

Això va permetre que els participants a 

l'assemblea poguessin assistir a diferents 

concerts que es celebraven durant 

aquells dies, tant de cors de la ciutat 

com de cors convidats al festival. 

En aquesta assemblea ha estât reelegit 

president Jeroen Schrijnen que ho és 

des del 2003 i que sera assistit per dos 

vicepresidents: Thierry Thiébaut i Fred 

Sjòberg. També ha estât reelegida per 

formar part de la junta Montserrat 

Guai, que és la Vice-Presidenta del 

Moviment Coral Cátala. 

A més, Montserrat Cadevall Than désig

nât com a auditoria interna de comptes. 

I també es va renovar la 

Comissió Musical. El nou pré

sident és Fred Sjòberg i Xavier 

Baulies, membre de l'equip 

tècnic de la FCEC, va ser ele-

git com a membre d'aquesta 

comissió musical d'Europa 

Cantai. 

Europa Cantai preveu l'am-

pliació de la seva xarxa amb 

nous centres, que serán ins

ta l l a i s a Barcelona i a 

Budapest. 

L'Assemblea de Lund et dona la benvinguda 

A mateix temps, Europa Cantat prepa

ra la celebrado de la cinquena edició 

del festival Europa Cantat Júnior, per a 

veus infantils i juvenils, del Festival 

Europa Cantat, i la preparació de la dis

setena edició, que tindrá efecte a 

Utrechtl'any 2009. 

La documentació completa está dispo

nible a la FCEC i es pot aconseguir 

també a través d'e-mail (en anglés) a 

l'adreca www.EuropaCantat.org. Per a 

més informado: 

i nfo (5) E u ropaCantat. o rg. 

EUROPA CANTAT XVI A MAINZ (ALEMANYA): 

L'EUROPA CANTAT DEL "TON PARE N0 TÉ ÑAS 

I ) Allegro ma non troppo 

Després d'haver viscut des de dins el 

festival que es va fer tres anys enrere a 

Barcelona, venia de gust anar a un festi

val a cantar. I ja ens hi vàrem inscriure 

abans del 31 de desembre de l'any pas

sât. Abans, perô, calia haver triât a quins 

tallers voliem assistir, amb la novetat 

que hi havia tallers de mig festival i d'un 

dia, que et permetien fer un "tastet de 

tallers", de tot el festival, tallers réser

vais a cors, a grups vocals, de diferents 

nivells musicals, de veus blanques, de 

veus mixtes... Ens confirmen la recep-

ció de la ¡nscripció i ens diuen que el 

mes de febrer es reuniría la Comissió 

Musical per decidir i que llavors ens 

dirien si ens havien acceptât i a quin o 

quins tallers, i que, tal com s'anunciava 

en la convocatoria, abans del 31 de 

marc s'hauria d'acabar de pagar la ¡ns

cripció. 

2) Adagio lento 

Passa el febrer, el marc, fabril... (Es fa el 

Festival?...) I, finalment, al maig ens 

diuen que hi hem estât acceptais perô 

que ja rebrem la confirmado dels tallers 

i la factura a mitjan maig... (Comprem 

ara els bitllets d'avio? Oh! Ja son molt 

més cars!...) Passa el maig... Ja som al 

juny... El taller no esta bé... , la factura 

tampoc... Reclamem... No esta del tôt 

bé.. . H i tornem.. . 

3) Allegretto 

I arriba el gran dia: hi han anat cantaires 

de tot arreu, hi ha molt jovent (això té 

futur!). I comencen les añades amunt i 

avail per assa-

jar..., per anar 

a concerts..., 

pe r anar a 

menjar..., per 

anar a dor

mir. .. I la gent 

no parava d'a-

nar amunt i 

avail amb la 

seva bossa gro-

ga. Però... per 

anar a assa-

jar... on? Per 

anar a con

certs, uf! Quin 

tr iem?... On 

és la sala? Aquí 

on diu el mapa no hi és pas... Anem a 

menjar... (cada dia molt semblant). I 

pel que fa al beure..., aigua amb gas o 

aigua amb més gas? A dormir... Els uns 

ben a prop, d'altres més lluny, en altres 

pobles... Uns en hôtels, uns altres en 

albergs..., potser en aquell que és al 

mig del bosc i s'arriba pel cami que no 

té Hum i cal fer a peu.. . 

Alegretes entre caneó i canço 

a qua trêve us 
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Estils diferents per diferents ocasions 

4) Adagio 

I ja fem els concerts deis tallers..., uns 

millorsque d'altres... Se'n poden anara 

escoltar pocs perqué coincideixen... I 

no el feien a iesglésia de...? I l'hora no 

era...? I molts concerts de cors convi

dáis (intéressant!) i uns Carmina Burana 

participatius deis cors de Mainz i la seva 

regió, télévisions enregistrant, diaris 

fent-se'n ressó i els habitants de Mainz 

buscant informado... 

5) Interludi 

A la meitat del festival anem d'excursió: 

amb vaixell pel Rhin anem al Loreley 

(qui no ha cantat aquesta canco alguna 

vegada?) i fem el cant comú en un 

modem amfiteatre on ens plou (cantant 

sota la pluja!); després fa molt de sol (els 

paraigües continúen servint!), ens torna 

a ploure... 

6) Allegro gioioso 

El cant comú: Ton pare no té ñas, nou 

himne d'Europa... Cantat. 

Aquesta era l'obra que ens havien triat 

per posar-la al llibret de cant comú. I 

com a pont amb el festival de 

Barcelona, i ates que no hi havia ni cap 

director ni cap taller cátala i ens havíem 

queixat, van dir que seria un deis cants 

que s'nclourien en el concert d'obertu-

ra. L'Alfred Cañamero va sortir a dirigir 

el cor pilot, complétât amb alguns can-

taires de la Coral Mixta d'lgualada... 

(Oh!, que curt, realment, el "minut de 

glòria català", com alguns Panomenà-

vem...) Però l'endemà..., l'Alfred el va 

ensenyar, i l'endemà passat, i l'altre... 

Fins i tot, un dia es va cantar "Rossinyol 

que vas a Franga" (i sense partitures!). 

Arriba el dia del concert de clausura i... 

sabeu quina cancó es va cantar? Doncs 

Ton pare no té naà ! Bona feina, Alfred ! ! 

I la cancó surt a la televisió, al video del 

festival, al de promoció del pròxim... 

7) Andante maestoso 

Ambaixada catalana 

Con 
Capella Polifònica de Girona 

Cor Maragall de Girona 

Coral Art 9 de Granollers 

Coral Ginesta de Cervera 

Coral L'Esquitx 

Coral Mixta d'Igualada 

Coral La Nova Saba 

Orfeo Universitari Jaume I 

A més d'uns 30 participants individuals 

I com a representació molt important, 

no podem oblidar la nostra secretarla 

Bàrbara Angli, que era la persona que 

millor sabia com funciona el festival i 

que es va passar els dies al servei d'in-

formació (sort que ella hi era..., que si 

no...), i Elisabet Erra, que també des 

del servei d'informació i sempre amb el 

seu somriure alegrava a tots els que hi 

anaven a preguntar. Fins i tot un diari 

alemany les va fotografiar i les va 

esmentar com a exemple de I'organit-

zació. 

8) Finale 

Bé, un altre Europa Cantat que ha pas

sat. I malgrat tot, participar-hi és "una 

passada". I també, continuant la 

tendència de Barcelona, ens ha d'ale-

grar molt la quantitat de jovent que hi 

pren part. 

I per acabar, el futur: el proper festival 

sera a Utrecht el mes de juliol del 2009. 

Des d'aqui us volem animar a tots a par

ticipar-hi. 

Montserrat Cadevall 

Presidenta 

\ s^°y a qua freve us 



SONGBOOK 

Es el cangoner del cant comú edltat per 
al XVI Europa Cantat de Mainz/2006. 

Hi ha les partitures de 67 cancons d'a-
rreu del món, d'autors contemporanis 
(M. Goldring GB, E. Schneider - D, J. 
Kander - USA, G.A. Derungs - CH, 
etc., etc.) i d'autors classics (O. Di 
Lasso, Cl. Mnteverdi, A. Dvorak, , j . 
Brahms, etc., etc.), i en les llengües ori
ginals. A moltes d'elles hi la traducció 
del text al francés, l'anglés o l'alemany. 

I en destaquem Ton pare no té ñas, 
canco tradicional de Mallorca, amb 
arranjament de Baltasar Bibiloni, que 
fou la canco estrella de pràcticament 
totes les sessions de cant comú del 
festival a Mainz, sota la direcció 
d'Alferd Cañamero. 

Si esteu intéressants en tenir aquest 
cançoner, poseu-vos en contacte 
amb la secretaria de la FCEC: 93 268 
06 68, mail: fcec(5)fcec.cat 

El programa i el cançoner, 
bons de records de la trobada 

"LAULA KULTANI". 

CANTS POPULARS EUROPEUS 

Després de l'èxit obtingut pels canço-
ners de Nadal Hodie Christus natus est, 
l'éditorial Carus ha publicat la col-leccio 
"European Folk Songs" amb la coopera-
ció d'Europa Cantat. Les diverses asso-
ciacions federades a Europa Cantat van 
ser invitades a coHaborar-hi suggerint 
cants populars dels països respectius 
que tractessin de l'amor i les penes d'a
mor i de ternes relacionats amb la dan
sa, les festes i les grans diades. 

A l'hora de fer-ne la tria, els editors han 
vigilat especialment la qualitat musical de 
les composicions. D'altra banda, l'enre-
gistrament de moltes melodies tradicio-
nals s'ha fet a partir d'arranjaments 
escrits per compositors contemporanis. 

La iniciativa ha fructificat, finalment, en 
una col-lecció de 42 cants de 38 països 
europeus o 32 regions culturals, en la 
llengua original. 

Aquesta nova col-lecció de cançons 
populars -"Laula kultani", que en fines 
significa 'canta, estimada meva'- ofereix 
als cors la possibilitat d'ampliar el reper
tori propi amb peces de concert per a 
diferents ocasions. 

L'edició es compon de dos llibrets, un 
per a cor mixt i un per a cors de veus 
iguals. L'ordre de les obres s'até a les 
zones linguistiques europees, i tots els 
cants hi figuren en la llengua original, 
acompanyats de les traduccions a l'ale
many, l'anglès i el francès. Als dos llibrets 

XYII FESTIVAL EUROPA CANTAT 

A UTRECHT. JULIOL 2009 
De moment, aquiteniu I'anunci. N'anirem informant. 

s'hi afegeix un CD 
que c o n t é els 
cants, enregistrais 
per cors del país 
respectiu, i un altre 
C D integrament 
adreçat a facilitar 
l'aprenentatge de 
la p ronunc iado 
deis textos. El grau 
de dificultat de les 
obres va de fàcil a 
bastant difícil. S'ha 
renunciat a dividir 
els cants temàtica-

ment perqué la majoria parlen de l'amor 
i de les penes d'amor. 

Aquests cançoners de cants populars 
son una bona font de recursos, sobretot 
per a les coráis joves i obertes a reper-
toris nous. 

EUROPA ^ CANTAT 

12.1 Festival EC XVII 
Utrecht, the Netherlands 
17 - 26/72009 

El que fa 17! 

de Sant Ferriol", harmonitzada per 
Josep-Lluis Guzman i Antich, en ver
sions per a tres veus iguals i per a quatre 
veus mixtes, que, si es vol, es poden 
interpretar alhora. 

En podeu obtenir mes informado a la 
FCEC. 

La col-lecció "Laula 
kultani" és un tresor 
de cancons trad ¡do
náis que, en una 
Europa com mes va 
mes unificada, els 
editors pretenen 
que contribueixi al 
coneixement mutu 
deis diferents terri-
toris i pobles. 

La caneó que hi 
representa la cultu
ra catalana és "El ball 

European Folk Songs European Folk Songs 

Cantem estimats, cantem estimades 

aquatreveus 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORALS DE MALGRAT DE MAR 

Hem de felicitar l'Ajuntament de 

Malgrat de Mar per la iniciativa que ha 

t i n g u t de c r e a r una t r o b a d a 

internacional de cors: el Festival 

Internacional de Coráis de Malgrat de 

Mar. 

Malgrat de Mar és una localitat del 

Maresme caracteritzada per un fort 

atractiu turistic que des de fa uns quarts 

anys, segons ens explicaven els tècnics 

culturáis de lAjurtament, està aprofitant 

aquesta tirada per a organitzar diversos 

encontres culturáis. Aquest any hi han 

c o n v o c a i el p r i m e r Fes t i va l 

Internacional de Coráis. 

Certament, els inicis sempre són dificils, 

entre altres coses perqué si es vol fer 

bé alguna cosa, sempre hi ha molts fils 

per lligar; tanmateix, l'actitud de 

l'Ajuntament sempre ha estât d'aliò més 

constructiva i ha anat acompanyada en 

tot moment del ferm propòsit de 

millorar. 

Durant la primera setmana d'octubre es 

van trobar en el Festival coráis d'Italia, 

Holanda i Catalunya, que van oferir uns 

quarts concerts, tant a Malgrat de Mar 

com en altres viles prôximes. L'estada 

comprenia tota una setmana. 

El diumenge dia I es va celebrar el 

concert d'inauguració, en el quai van 

participar la majoria de les coráis. El 

dilluns i el dimarts següents van ser 

aprofitats per a la realització de visites 

culturáis i concerts. 

El dimecres dia 4 i el dijous dia 5 va 

tenir Hoc el concurs. El jurât, que va 

escoltar l'actuació de vint-i-quatre cors, 

el componien cinc membres: Manuel 

Cabero, Maria Drets, Maria Carretero, 

Antoni Amorós i Alfred Cañamero. 

S'havien establert dues catégories 

basiques, la de veus iguals i la de veus 

mixtes. En la primera categoría, els cors 

d'homes eren molt nombrosos. Els 

primers premis van quedar déserts en 

totes dues catégories. També va quedar 

désert el segon premi en la categoría de 

veus iguals. 

En la categoría de veus mixtes es van 

atorgar dos segons premis ex aequo, 

dotats amb 1.000 euros cadascun, a 

l'Ensemble Vocale Cantica Nova, 

d'Italia, i a la Capella de Música de Santa 

Maria del Pi, de Barcelona, i el tercer 

premi, de 500 euros, va ser per al 

Coro Tre Torri, també d'Italia, En la 

categoria de veus iguals es van concedir 

dos tercers premis ex aequo, dotats 

amb 500 euros cadascun, a dos cors 

italians: el Coro Voce Bianche Piccoli 

Cantori i el Coro Su Nugoreso. 

El divendres al vespre, durant el final de 

festa, i com a cloenda del Festival, es 

van lliurar els premis als guardonats, 

Se n'han de perfeccionar molts 

aspectes, si, però igualment cai dir que 

la voluntat i els mitjans per a fer-ho 

també hi són, i per això hem de donar 

la benvinguda a un nou concurs de cant 

coral al nostre país. 

Felicitáis, Malgrat de Mar! 

Alfred Cañamero 

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL 

"EUROPA I ELS SEUS CANTS" 

El Festival Internacional de Cant Coral 

"Europa i els seus cants" ha arribat a la 

seva fi amb éxit peí que fa a la qualitat 

de les ¡nterpretacions i a l'assisténcia de 

mmw 
Cançons d'arreu, arreu 

public, i amb el ferm propòsit de con-

solidar-se en la programació coral de la 

ciutat de Barcelona. 

Del 27 al 30 de 
setembre s'ha cele-
brat a l'església del 
Santa Maria del P¡, de 
Barcelona, el VIII 
Festival Internacional 
de Cant Coral "Euro
pa i els seus cants", 
o r g a n i t z a t p e r 
Courtial International 
(www, courtial. inter
national, it) amb la 
col-laborado de la 
Federació Catalana 
d 'Ent i ta ts Corá i s 
(www.fcec.cat), i l'or-
ganització técnica a 
cura de Culturae, 
Gestio cultural per a 

aquatreveus 

la societat i l'empresa (www.culturae-
,es). En aquesta edició hi han participar 
deu corals procedents d'Alemanya, els 
Estats Units d'America, Estonia, Grècia, 
Italia, Letònia i la República Txeca. 
Durant dos dies, els cors van participar 
en la fase de concurs, en qué van ser 
valorats pel jurat internacional presidit 
per Michael Rinscheid, d'Alemanya, i 
del qual formaven part Gerd Zellmann, 
d'Alemanya; Felix Resch, d'Italia; Kai-
Tóe Ellermaa, d'Estònia, i, représentant 
Catalunya, el reconegut director coral i 
fundador del Cor Madrigal, Manuel 
Cabero. Durant el concert celebrai el 
dissabte 30 es va fer public el veredicte, 
que atorgava el primer premi en la cate
goria de menors de vint-i-un anys al 
Youth Choir Lark, de la República 
Txeca, dirigit pels professors Zdenka 
Vrbovà i Miloslav Butchek, i el primer 
premi en la categoria de cors mixtos de 
setze a trenta-nou veus, al Chamber 
Choir of Tallinn University, d'Estònia, 

http://www.fcec.cat
http://www.culturae-
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dirigit pels professons Merike Aarma i 
Aivar Lestsinski. 

Corn a activitats complementarles, es 
van programar diverses actuacions a l'ai
re lliure, corn els Concerts al Barri 
Gôtic, que es van fer a la plaça Garriga i 
Bachs, i la Rua dels Cors, pel Portai de 
l'Angel, les quais van permetre aproxi
mar els cors a la gent del carrer, tant per 
les interpretacions que van oferir com 
per la vistositat de les indumentàries 
que lluïen, 

Ais diversos concerts realitzats en el 
meravellós entorn gôtic i en l'excel-lent 
acústica de l'església de Santa Maria del 
Pi van assistir-h¡ la presidenta de la 
FCEC, Sra. Montserrat Cadevall; el Dr. 
Hans Urrigshardt, président del 
Festival, i Pimpulsor del Festival, Dr. 
Hans-Albert Courtial, président de 
l'Associazione Internazionale Amici de 
la Música Sacra (www.amicimusicasa-
cra.it), així com un gran nombre d'es-
pectadors durant els quatre dies. En els 

Parlaments de cloenda, el president del 
Festival i el president del jurat van mani-
festar el seu desig de donar continui'tat 
al concurs i de consolidar-lo com un 
dels esdeveniments destacats de la vida 
musical de la ciutat comtal. 

Per a qualsevol ampliaciö de dades: 

Culturae. Gestio cultural per a la socie-
tat i l'empresa 

Servei de premsa i difusiö 

Nüria Llorach i Molins 

nllorach(5)culturae.es 

Floreixen cançons. 

CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS A COCENTAI NA 
La vint-i-sisena edició del Certamen ha 
consagrat com a guanyadora absoluta 
de l'esdeveniment la coral Hirusta 
Abesbatza d'Errenteria (Guipúscoa). 

Un cop més, el public que presenciava 
el concurs, celebrai al Centre de 
Cultura El Teular de Cocentaina, va 
coincidir amb el veredicte del jurat, de 
manera que la coral Hirusta Abesbatza 
va guanyar el premi del public, de 600 
€ , i el del jurat, de 3.000 € . 

La coral vencedora, dirigida per Patxi 
Tardío, sera la segona agrupado que 

participará en el Firacor que 
celebrará l'any 2008. 

se 

El segon guanyador de la nit, guardonat 
amb un trofeu i 1.800 € , va ser el cor 
Vox Áurea de Madrid, dirigit per Javier 
Corcuera, i el tercer premi va recaure 
en la Coral de Cámara Vadillos de 
Burgos, que va rebre un trofeu i 1.200 
€ . Tots tres cors van oferir un 
programa variat de trenta minuts de 
durada i van obrir l'actuació amb l'obra 
o b l i g a d a , Tornaré, c o m p o s t a 
expressament per al certamen contesta 
pel prestigios compositor de Novelda 

25E FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS 
Amb el títol Els colors de les cultures 
del món, del 19 al 22 de juliol de 2007 
se celebrará la 25a edició d'aquest 
festival. 

Está obert a cors amateurs i grups de 
danses de tot el món, que conviuen 
durant quatre dies a la petita localitat de 

Canton igrôs, part ic ipant en les 
competicions i concerts que se 
celebren cadadia. 

Per a més informaciô 
www.fimc.es 

Albert Alcaraz sobre el text del poeta 
de Cocenta ina Vicent Valls. El 
Certamen el va conduir amb brillantor 
el periodista José Luis García del Busto. 

Per ampliar informado podeu trucar a 
Aure l i To rmo , coo rd inado r del 
Certamen (616 488 398), o a Josep 
Robert Selles i Camps, membre del 
jurat i director del Cor de Cambra 
Discantus. 

2 5 a n i v e r s a r i 
«Els colors 

de les cultures del món» 

aquatreveus 
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POLYFOLLIA. Il MOSTRA I MERCAT DE CANT CORAL A SAINT-LÔ 

Hi ha una explosiô de cant coral arreu del mon : quaranta milions de cantaires fan que sigui la pràctica musical mes 

popular del planeta. Avui dia, d'aquest planter van sort int a tots els continents grups professionals de joves, 

d'estils ben diversos, i mentrestant, el cant coral envaeix tant espots publicitaris com produccions de Ho l l ywood . 

Tanmateix, per a una gran part del public i dels professionals de la difusiô el cant coral no deixa de ser un art 

minor i tar i . Per capgirar aquest clixé, Polyfollia ha créât una " festa-mercat" gracies a una xarxa internacional 

d'experts de l'àmbit coral que, amb la co l laborac iô de la Federaciô Internacional per a la Mûsica Cora l , es 

dediquen a cercar cors de qualitat. 

Polyfollia présenta, tant al public com als professionals, el mi l lor art vivent i mul t i forme a escala mundial: des de la 

mûsica antiga a la creaciô contemporània, de la mûsica clàssica a la mûsica tradicional i ètnica revisada, i des del 

jazz mes swing al pop mes escabellat. 

L'any 2004, aquests criteris d'excel lència i diversitat van convocar onze mil espectadors i van atreure 

professionals de setze països. A hores d'ara, d'Israël al Canada, en teatres i festivals es programen grups vocals 

descoberts a Saint-Lô. 

L'ediciô del 2006 por ta les sèves fronteres fins a l 'Extrem Or ien t i el sud-est de l'Asia, a fi d'escoltar un mon que 

desitgem cadavegadamés polifonic i mult icultural. Apassionadament. 

Per l'equip de Polyfollia 

Jacques Vanherle 

President i d i rector artistic 

Aqüestes paraules de Jacques Vanherle 
encapçalen el programa de la Mostra. 

Aquesta iniciativa tan intéressant i eficaç 
per a la promoció del cant coral es des
plega en quatre àmbits d'actuació: 

I ) Els cors convidats, de molt bon 
nivell, que son seleccionáis per 
experts i que ofereixen diversos 
concerts, tant individualment com 
col-lectivament, en unes sessions 
temàtiques. Van participar en 
aquesta edició treize cors de 
diversos països: tres de Finlandia, 
un de Dinamarca, un del Canada, 
un d'Israël, un d'Estônia, un de les 
Filipines, un d'Indonèsia, un de 
Cuba, un d'Alemanya, un de la 
Xina, quatre de Franca i un cor 
internacional. 

2) Els programadors i mitjans de 
comunicado que assisteixen per a 
descobrir nous cors i grups vocals. 
Hi havia représentants de diversos 
Festivals de tôt el món i de radios i 
télévisions de diferents països. 

3) Tots els cors que s'hi volen apuntar 
teñen un espai per fer un concert. 

El dissabte i diumenge a la tarda 
podies anar a diversos espais de la 
ciutat i a tot arreu un cor darrera 
l'altre van interprétant el seu reper
tori. Quasi tots els cors son france-
sos però tal com us havîem comu-
nicattots ens hi podem apuntar. 

4) Les activitats complementàries 
com son tallers, poder assistir a 
assaigs dels grups, conèixer els 
components del cor, fer tallers de 
descoberta de repertori i treball 
amb directors d'arreu de món 

Realment una experiencia molt interes-
sant. I per acabar destacar dues coses 
molt importants: que disposen d'un 
pressupost pel Festival que quasi triplica 
el de la Fcec de tot un any; i el magnific 
equip de voluntaris que, dirigits pel 
propi Jacques, per l'Anne-Marie i en 
Sylvain, que sempre estaven disposats a 
tot. Felicitáis per la iniciativa i per la 
tasca que feu per la difusió del cant 
coral. 

Poly, segur; follia... potser 

aquatreveus 
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Oriol Martorell 
Era molt petita quan vaig veure per pri

mera vegada l'Oriol Martorell. Va ser a 

Barcelona, al Palau deis Esports (ara, 

Barcelona Teatre Musical), en la III 

Trobada de Coráis Infantils de 

Catalunya. Jo cantava al Cor Infantil de 

la Coral Egara de Ràdio Terrassa. Des 

de dalt de la gradería el vèiem de lluny: 

prim, molt prim quasi esquelètic, 

comentàvem aquells petits cantaires. 

Però quina força que tenien els seus 

bracos! I les faccions de la seva cara! 

Aqüestes imatges m'han quedat grava-

des des d'aleshores. I any rere any ens 

venia a dirigir. 

Em sembla que la primera vegada que 

vaig parlar-hi va ser a Lucerna, durant la 

novena edició d'Europa Cantai. Els 

quatre de la Coral Egara que vàrem 

anar-hi compartiem allotjament amb la 

Coral Santjordi: una habitació enorme 

d'unes casernes militarsi L'Oriol, però, 

no s'allotjava alla, sino en alguna casa 

particular. Tanmateix, pels volts del 

pavelló on fèiem el cant cornu o de la 

tenda on ens menjàvem cada dia les 

múltiples variants del frankfurt (ja fos 

tallat o sencer, rodó o quadrai... 

sempre tenia el mateix gusti), ens 

anàvem trobant, i eli es parava a parlar 

amb en Salvador Castells, diredor de 

la nostra coral. En aquell viatge també 

recordo haver conegut personalment 

Leo Masso, Josep Viader... 

Concert en homenatge a 
Oriol Martorell amb motiu 
del I Oè aniversari de la seva 
mort 
No hi ha dubte que durant gairebé tota 

la segona meitat del segle X X Oriol 

Martorell i la Coral Sant Jordi (CSJ) van 

ser el director i el cor mes emblemàtics i 

populars de Catalunya, llevat en alguns 

aspectes de l'Orfeo Cátala. I això per 

qué?, tenint en compte que hi havia 

directors i agrupacions vocals d'igual o 

superior nivell musical que Martorell i el 

seu cor. Percomprendre-ho, caldrà refe

rir-nos a les circumstàncies en que es va 

desenvolupar la CSJ i a la personalitat del 

seu director. 

I després, moites altres vegades vaig 

tenir la sort de poder cantar, dirigint eli, 

en actes coHectius de tota mena. I 

aquella força continuava sempre pré

sent. I la seva personalitat també 

continuava présent en les moltissimes 

activitats que desenvolupava. 

Però aquell estiu de fa deu anys l'Oriol 

ens va deixar i es va acabar aquell no 

parar mai. Recordo el funeral ais 

Caputxins de Sarria, amb l'església 

plena de gom a gom, i aquell Cant deis 

ocells...; encara ara m'emociona pen-

sar-hi. Després, el concert d'homenat-

ge al llavors anomenat Palau deis 

Esports. 

Quan fa tres anys vaig ser elegida 

presidenta de la FCEC, em va fer molt 

de respecte el fet de ser la 

continuadora de la tasca d'unes 

persones que, com l'Oriol, havien fet 

tant pel cant coral al nostre país. Però 

va ser després, revisant documentació 

del SOC i tots els escrits que van 

originar la creació de la FCEC, quan 

realment em vaig adonar de l'abast de 

la tasca que va dur a terme l'Oriol per 

la modernització del cant coral i per la 

millora de la qualitat, i de la intensitat 

del treball que va assumir per estimular 

la vida coral col-lectiva. 

Per això, quan la Coral Sant Jordi va 

d e m a n a r d e r e u n i r - s e a m b 

En el curs deis anys quaranta del segle 

passât i dins els ambients de resistencia 

cultural al franquisme, apareixen a 

Barcelona diversos grups vocals ama

teurs, que canviaran el panorama musi

cal del país. Les mes significatives son la 

Capella Clàssica Polifónica ( 1941 ), dirigi

da per Enric Ribo, la Coral Sant Jordi 

(1947) i el Cor Madrigal (1950), dirigit 

per Manel Cabero. Com ha remarcat 

Pere Artís, enfront del tradicional "or-

feó", nombres, jerarquitzat, amb l'élé

ment huma provinent de la menestralía i 

de classes populars i, generalment, amb 

pocs coneixements musicals, aqüestes 

novelles formacions encapçalen un nou 

concepte de grup vocal que després 

s'estendrà arreu, el cor o coral, menys 

nombras que l'orfeó, amb bon nivell 

représentants del Moviment Coral 

Català i amb persones d'altres àmbits, 

com el familiar, l'universitari, etc., per 

comunicar que pensaven organitzar un 

concert d'homenatge a Oriol Martorell, 

i va sorgir l'idea d'editar un opuscle, hi 

vam col-laborar, perquè penso que és 

una molt bona eina per a donar a 

conèixer qui era i que va fer. I en 

acabar aquest concert, el dia 29 de 

setembre passât, els ulls de la Laia, una 

de les sèves filles, traspuaven l'emoció i 

l'agraïment, a tots els qui hi haviem 

collaborât, per tot el que s'havia fet. 

I després, és tot présentant l'opuscle i 

repartint-lo, quan realment t'adones de 

quantissima gent el coneixia i que 

tothorm té coses per explicar-ne. 

També entre els cantaires, diredors i 

dirigente de federacions d'altres països 

he pogut constatar com el recorden i 

com l'aprecien. El president d'A-

Coeur-Joie International, Noël Minet, 

va venir per assistir al concert, i moites 

altres persones ens demanen aquest 

opuscle encara que estigui escrit en 

una llengua que potser no entendran 

però que saben que era la seva. 

Montserrat Cadevall 

musical i de funcionament democràtic, 
per bé que centrat en la fotta personali
tat del director. Tots tres cors prenen 
una darà opció de servei al pafs. 

D'entrada, doncs, els membres de la 

CSJ, llavors molt joves -cap passavadels 

25 anys- i forca d'ells universitari, s'im-

posen la tasca civica de contribuir al 

redrecament cultural de Catalunya a 

través del conreu rigoros de la bona 

musica, amb una especial atenció a la 

catalana, i de la seva difusió pel major 

nombre d'indrets possible del territori. 

Martorell és la persona idònia per liderar 

aquesta tasca. Culte, apassionat, de per

sonalitat carismàtica i dotat d'una fina 

Sensibilität musical, té un alt sentit de fide-

litat a la terra. A aquestes qualitats, cai 

aquatreveus 
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afegir-hi les de bon pedagog i comunica-

dor nat. 

Amb esperit pedagogie, Martorell ela

bora els programes meticulosament per 

fer-los atractius a publics no iniciáis i hi 

combina peces classiques amb cançons 

populars, espirituals nègres, harmonit-

zacions d'autors de la Nova Canço i algu

na partitura de música contemporània, 

una de les sèves passions. La CSJ inter

preta obres del gran repertori coral al 

Palau de la Música, dirigida pels més pres

tigiosos directors europeus (Scherchen, 

Celibidache, Comissiona), estrena a 

l'Estat espanyol la M/ssa de Stravinski o 

canta el Freedom, conduïda pel mateix 

Duke Ellington, però paral-lelament 

actúa a viles i poblets, a barriades obre-

res, i no refusa de desplaçar-se a cantar a 

petites parròquies i llogarrets, per allun-

yats que siguin, paguin o no paguin o 

només convidin a "ressopó". "Mai no 

hem deixat d'anar enlloc per diners", 

repetia sovintl'Oriol. 

Fruitd'aquestacomesavan seréis 1.350 

concerts i les 842 partitures, que la CSJ, 

dirigida per Martorell, interpreta, princi-

palment a Catalunya, però també a la 

resta de Països Catalans, a Espanya i a 

nombrosos països europeus. Aquest 

vessant de difusió es reforça amb actua-

cions de la coral a la ràdio i a latelevisió i 

amb una intensa activitat discogràfica 

que es tradueix en trenta-set discos de 

música clàssica i popular, apareguts de 

1955 a 1979. 

Però, Martorell i el seu corvan més enllà 

d'aquest aspeóte purament cultural i pre

ñen actituds clarament compromeses: 

audicions clandestines per recaptar fons 

per ais presos polítics, suspensions 

voluntarles de concerts en senyal de pro

testa contra penes de mort dictades pel 

règim, interpretació de peces prohibi-

des, participado en els "subversius" fes

tivals de Prada de Confient, renuncia a 

cantar en castella com a denuncia de la 

repressió que patia el cátala, etc. 

Aqüestes actuacions, unides a la creixent 

popularitat de la coral, inquieten el fran

quisme. La policia s'apodera deis arxius 

del grup, controla els concerts, revisa els 

textos de les cançons, per un pretext 

fútil s'imposa al director una quantiosa 

multa, de vegades apareixen punxades 

les rodes deis cotxes del public... Per a 

molts l'assisténcia ais concerts de la coral 

es converteix en un ade d'afirmació de 

catalanitat i el tándem Martorell-Coral 

Sant Jordi esdevé un símbol de 

resistencia a la dictadura. 

A més, l'Oriol tenia un gran prestigi en el 

marc més estríete de la música vocal 

autódona. Va ser un deis grans dinamit-

zadors de l'associacionisme del món 

coral cátala, contribuint a la creació del 

Secretariat d'Orfeons de Catalunya 

(SOC) i a la seva posterior transformado 

en la Federació Catalana d'Entitats 

Coráis (FCEC), en les quals ocupa 

carrees de relleváncia, per tal de verte

brar un ámbit corporatiu modern i eficac, 

i adualitzarel repertori. En aquest sentit, 

cal remarcar la seva faceta de musicóleg, 

centrada en l'estudi, la recuperació i la 

difusió de partitures d'autors catalans -va 

ser un deis editors de la coHecció Mf\ el 

director de l'aplec discográfic Antología 

histórica de la música catalana d'Edigsa- i 

les estrenes de peces de compositors 

contemporanis del país (Benguerel, 

Montsalvatge, Gu in joan, Bonet , 

Mestres Quadreny, Manuel Valls), que 

porta aterme al capdavant del seu grup. 

En el camp pedagógic, Martorell destaca 

per la seva infatigable tasca de formador 

de cantaires i directors en innombrables 

trobades i cursets. A més, encoratjá i 

apadrina la creació de noves agrupa-

cions vocals, moltes de les quals es cons-

tituíen seguint el patró de la CSJ. 

Altrament, la 

CSJ va ser la 

p r imera de 

c rea r co r s 

infantils filiáis, 

l ' E s q u i t x i 

I' E s p u r n a, 

exemple que 

després van 

seguir altres 

cors. 

Així mateix, 
O r i o l 
Martorell va 
o b r i r e l s 
camins d'Eu-
ropa al món 
coral cátala, 
primerament 
amb la inte
grado de la 

Coral Sant Jordi en el moviment coral 

francés A Coeurjoie, ja el 1957 i, més 

tard, com un deis impulsors de la 

Federació Europea de Joves Coráis, avui 

Europa Cantat, de la qual la Coral Sant 

Jordi és membre fundador i l'Oriol va ser 

molts anys vicepresident. Aquests con

tactes van propiciar la integració de 

molts cors catalans en aqüestes organit-

zacions i la seva participado en 

Setmanes Cantants i en els Festivals 

Europa Cantat, i van teñir com a contra-

partides la incorporado al nostre país 

deis corrents musicals europeus i la difu

sió de la música catalana arreu d'Europa. 

No és estrany, dones, que Oriol 

Martorell i la seva coral passessin a for

mar part de la simbologia de la 

Catalunya d'aleshores. Es obvi, també, 

que la línia seguida per la Coral Sant jordi 

es deu, en gran part, a la claredat d'ob-

jectius del seu director i a lafermesa amb 

qué els porta a terme. El 2006, deu anys 

després de la seva mort, en un temps 

contradictori i de grans transformacions, 

Oriol Martorell no és tan sois una figura 

histórica, sino que hauria de ser un refe-

rent actual indiscutible, sobretot pel seu 

amor profund al país, més enllà de parti-

dismes, pel seu rigor de treball i per la 

seva saviesa en interpretar els signes deis 

temps. 

Agustí Espriu 

cantaire de la Coral Sant Jordi 

© C o r a l Sant Jordi 2006 

Unes mans per dirigir 
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Energia, emoció, Sensibilität... 

Coneguem Oriol Martorell 

El Moviment Coral Cátala i la Coral Sant 

Jordi han éditât la publicació que duu 

aquesttítol, en memoria de qui fou gran 

mestre de cantaires, gran amic i gran 

persona. 

L'opuscle, de 31 pagines, revisa la vida i 

l'obra d'Oriol Martorell des del punt de 

vista de diverses persones que s'hi van 

relacionar: Lulú Martorell, en nom de la 

familia; Xavier Montsalvatge (reprodúc

elo d'un article); Lluís Vila, director de la 

Coral Sant Jordi; Pau Casais (una carta); 

Antoni Ros Marbà; Pere Artís; Lluís 

Gómez, président del Moviment Coral 

Cátala; Lluís Farreny, la "f" d'Editorial mf; 

Pasqual Maragall, président de la 

Generalität de Catalunya; Lluís Saumell, 

monjo de Montserrat; Dolors Bonal, 

col-laboradora de l'Oriol i directora de 

coráis infantils i juvenils, i Xose Aviñoa, 

catedràtic de la Universi tät de 

Barcelona. 

L'edició, molt acurada, s'enriqueix amb 

27 fotografíes de diferents moments de 

la vida de l'Oriol. A la contraportada hi ha 

una breu nota biogràfica del mestre. El 

llibre, tot i petit, esdevé un text de 

referencia per a tots els que el vàrem 

conèixer i estimar, com també per a tots 

els cantaires i músics de qualsevol edat i 

condicio. 
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50È ANIYERSARI DE LA jOYENTUT SARDANISTA 
DE PUIG-REIG 

Ballem i cantem, amb la Cobla i la Polifònica 

Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la colla sardanista Joventut Sardanista de Puig-Reig, agrupació dòn va sorgir la 

Polifònica de Puig-Reig, s'ha éditât un cd de sardanes titulat "Sardanes d'or". 

Els interprets són la Polifònica de Puig-reig, sota ladireccióde Ramon Noguera, i la Cobla Principal de la Bisbal, sota ladirecció de 
JosepCassû. 

o 
anys 
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Voices of Southeast Asia 
4th IFCM Multicultural and Ethnic Choral Conference 
Singapur, 04-07.06.2007 
albert.yeo@yms.org.sg http://www.yms.org.sg 

Tampere Vocal Music Festival 
Tampere, Finlandia, 06-10.06.2007 
music@tampere.fi http://www.tampere.fi/vocal 

35" International Choir Festival of Songs 2007 
Olomouc, República Txeca, 06-10.06.2007 
festamusicale@atlas.cz http://www.festamusicale.cz 

14th Música Sacra Praga 
Praga, República Txeca, 21 -24.06.2007 
cta@iol.cz http://www.accordion.cz 

3rd International Festival of Sacred Music 
Viena, Austria, 22-25.06.2007 
chorus2000@aon.at http://www.chorus2000.com 

Europa Cantat Singing Week 
International Study Tour 
Tartu, Tallinn, Estonia, 23.06-02.07.2007 
kooriyhing@kul.ee http://www.kooriyhing.ee 

9th International Choir and Orchestra Festival Cantus M M 
Viena, Austria, 28.06-01.07.2007 
Chorus2000@aon.at www.chorus2000.com 

International Choir Festival "Cantemus" 
Zrenjanin, Serbia • 28.06.-02.07.2007 
festival_cantemus@yahoo.com 

Coastal Sound International Choral Festival, Vancouver 
Canada, 28.06-03.07.2007 
info@coastalsoundmusic.com www.coastalsoundmusic.com 

World Tree 10 Youth Song and Dance Celebration 
Tallinn, Estonia • 29.06.-01.07.2007 
laulupidu@kul.ee http://www.laulupidu.ee 

5th International Martinu Festival and Choir Competition 
Pardubice, República Txeca, 29.06-01.07.2007 
info@fbm.cz http://www.fbm.cz 

Tuscany International Children's Chorus Festival 
Florence, Italia • 01.-10.07.2007 
tours@musicamundi.com - http://www.musicamundi.com 

Festival 500 Sharing the voices 
St. John's, Newfoundland, Canada, 01-08.07.2007 
information@festival500.com http://www.festival500.com 

Jornades Internacionals de Cant Coral 
Barcelona, 02-08.07.2007 
fcec@fcec.cat www.fcec.cat 

International Choral Festival 
Lucerne, Sui'ssa, 03-07.07.2007 
Email: info@musiccelebrations.com 
http://www.musiccelebrations.com/lucerne_choral_festival.htlm 

6th International "Johannes Brahms" Choir Festival and 
Competition 
Wernigerode, Alemanya • 05.-08.07.2007 
mail@musica-mundi.com http://www.musica-mundi.com 

25th International Choir Festival of Preveza 
Preveza, Grecia • 05.-08.07.2007 
armonia4@otenet.gr http://users.otenet.gr/~armonia4 

FESTIVALS DARREU DEL MÓN 

9th Pa'amon Festival for Children and Youth Choirs 
Jordan Valley • 08,-1 I .-02.2007 
reshefit@netvision.net.il 

9" Coleraine International Choral Festival 
Coleraine, Irlanda, 09-10.03.2007 

leisure@colerainebc.gov.uk http://www.colerainebc.gov.uk 

Young2007prague 

Praga, República Txeca, 29.03-01.04.2007 
info@ifbbohemia.cz http://www.youngprague.cz 

5th AMERICA CANTAT FESTIVAL 
La Habana, Cuba, 01-09.04.2007 
cnmc 13@cubarte.cult.cu ¡nternacionales@cubarte.cult.cu 

I I th International Choir Competition 
Budapest, Hongria • 01 .-05.04.2007 
bacs@axelero.hu http://www.musica-mundi.com/mc_en/index.html 

Encuentro Internacional de Coros 
Torrevieja, Espanya, 10-15.04.2007 
director@coralfranciscovallejos.com / info@coralfranciscovallejos.com / 
http://www.coralfranciscovallejos.com 

10 t h International Choir Festival, Tallinn 2007 
Tallinn, Estonia 19 22.04.2007 
kooriyhing@kul.ee - http://www.kooiyhing@kul.ee 

1st International Choir Festival 
Lago Maggiore, Italia, 19-22.04.2007 
info@reise-borgmann.de http://www.borgmann-reisen.de 

Festival de Habaneras de Torrevieja 
Torrevieja, Espanya, 27-29.04.2007 
manuel@habaneras.org http://www.habaneras.org 

53rd Cork International Choral Festival 
Cork, Irlanda • 02.-06.05.2007 
chorfest@iol.ie - http://www.corkchoral.ie 

8th Children's choir festival "Fröhlich sein und singen" 
Halle (Saale), Alemanya • 03.-06.05.2007 
info@kinderchorfestival-halle.org http://www.kinderchorfestival-
halle.org/ 

Prague Mozart Music Festival 
Praga, República Txeca, 03-06.05.2007 
cta@iol.cz http://www.accordion.cz 

2™1 International Male Voice Choral Festival 
Truro, Cornwall, GB, 03-07.05.2007 
glyncrest@aol.com http://www.tacro.com/organisation.htm 

6th European Festival of Youth Choirs 
Basel, Suíssa • 16.-20.05.2007 
k.renggli@ejcf.ch http://www.ejcf.ch 

14 th International Festival of Choir Singing 
Nancy, Franca, 16-20.05.2007 
festival-choral@wanadoo.fr http://www.fest.chantchoral.free.fr/ 

Siyaiabula International Choral festival, Cape Town 
South Africa, 18-27.05.2007 
bambananii@yahoo.com www.8va.org.za 

I Oth International Chamber Choir Competition 
Marktoberdorf, Alemanya • 24.-30.05.2007 
ifno@int-kammerchor-wettbewerb.de http://www.modmusik.de 

aquatreveus 

mailto:albert.yeo@yms.org.sg
http://www.yms.org.sg
mailto:music@tampere.fi
http://www.tampere.fi/vocal
mailto:festamusicale@atlas.cz
http://www.festamusicale.cz
mailto:cta@iol.cz
http://www.accordion.cz
mailto:chorus2000@aon.at
http://www.chorus2000.com
mailto:kooriyhing@kul.ee
http://www.kooriyhing.ee
mailto:Chorus2000@aon.at
http://www.chorus2000.com
mailto:festival_cantemus@yahoo.com
mailto:info@coastalsoundmusic.com
http://www.coastalsoundmusic.com
mailto:laulupidu@kul.ee
http://www.laulupidu.ee
mailto:info@fbm.cz
http://www.fbm.cz
mailto:tours@musicamundi.com
http://www.musicamundi.com
mailto:information@festival500.com
http://www.festival500.com
mailto:fcec@fcec.cat
http://www.fcec.cat
mailto:info@musiccelebrations.com
http://www.musiccelebrations.com/lucerne_choral_festival.htlm
mailto:mail@musica-mundi.com
http://www.musica-mundi.com
mailto:armonia4@otenet.gr
http://users.otenet.gr/~armonia4
mailto:reshefit@netvision.net.il
mailto:leisure@colerainebc.gov.uk
http://www.colerainebc.gov.uk
mailto:info@ifbbohemia.cz
http://www.youngprague.cz
mailto:13@cubarte.cult.cu
mailto:�nternacionales@cubarte.cult.cu
mailto:bacs@axelero.hu
http://www.musica-mundi.com/mc_en/index.html
mailto:director@coralfranciscovallejos.com
mailto:info@coralfranciscovallejos.com
http://www.coralfranciscovallejos.com
mailto:kooriyhing@kul.ee
http://www.kooiyhing@kul.ee
mailto:info@reise-borgmann.de
http://www.borgmann-reisen.de
mailto:manuel@habaneras.org
http://www.habaneras.org
mailto:chorfest@iol.ie
http://www.corkchoral.ie
mailto:info@kinderchorfestival-halle.org
http://www.kinderchorfestival-
http://halle.org/
mailto:cta@iol.cz
http://www.accordion.cz
mailto:glyncrest@aol.com
http://www.tacro.com/organisation.htm
mailto:k.renggli@ejcf.ch
http://www.ejcf.ch
mailto:festival-choral@wanadoo.fr
http://www.fest.chantchoral.free.fr/
mailto:bambananii@yahoo.com
http://www.8va.org.za
mailto:ifno@int-kammerchor-wettbewerb.de
http://www.modmusik.de


si volem anar 

I st International Anton Bruckner Competition and Festival 
Linz, Austria, 06-10.07.2007 
mail@musica-mundi.com http://www.musica-mundi.com 

Europa Cantat Kurt Thomas Cursus 
Utrecht, Holanda, 06-14.07.2007 
unisono@amateurmuziek.nl http://www.amateurmuziek.nl 

4th International Festival Caribbean ans Central America Sing 
Panamá, 8-14.07.2007 
info@fic-eccc.com www.fff.fic.eccc.com 

International Youth Choral Festival 
Wells Cathedral, Gran Bretanya, 09-13.07.2007 
info@musiccelebrations.com 

Europa Cantat International Course for Choir Conductors 
Gent, Bélgica, 09-15.07.2007 
monique.lesenne@telenet.be vfjk@skynet.be 

International Children's Chorus Festival 
Copenhagen, Dinamarca • 09.-16.07.2007 
tours@musicamundi.com - http://www.musicamundi.com 

International Choral Festival 
Pattaya, Tailandia, 12-16.07.2007 
info@vca.com.sg www.vca.com.sg 

Canterbury International Choral Festival 
Canterbury, Gran Bretanya, 18-1 1.07.2007 
lois@abc.ca http://www.abc.ca 

Festival Internacional de Música de Cantonigrós 
Cantonigrós, 19-22.07.2007 
fimc@fimc.es www.fimc.es 

Festival de Habaneras de Torrevieja 
Torrevieja, Espanya, 22-30.07.2007 
manuel@habaneras.org http://www.habaneras.org 

ASIA PACIFIC CANTAT 
Yilan and Taipei, Taiwan, 28.07-05.08.2007 
info@apc2007.tw http://www.apc2007.tw 

21st Zimriya 
Jerusalem, Israel, 30.07-09.08.07 
harzimco@netvision.il http://www.zimriya.org.il 

19th Choralies 
Vaison-la-Romaine, Franca, 01 -10.08.07 
acj.france@wanadoo.fr http://www.choralies2007.com 

Vivace 2007 
Veszprem, Hongria • 03.-06.08.2007 
vivace@vkm.veszprem.hu http://www.vmk.veszprem.hu/vicf.html 

5th International Festival of Choral Art The Singing World 
St. Petersburg, Russia, 03-08.08.2007 
choirfest@inbox.ru http://www.SingWorld.narod.ru 

Europa Cantat Singing Week Ljubljana 
International Study Tout 
Ljubljana, Eslovénia, 12-19.08.07 
Mihela.jahodic@jskd.si http://www.jskd.si 

Europa Cantat Singing Week Nyiregyhaza 
International Study Tour 
Nyiregyhaza, Hongria, 13-20.08.2007 
cantemus@mail.datanet.hu 

International Singing Week 
Zrenjanin, Serbia, 18-26.08.2007 
Festival_cantemus@yahoo.com imusiccenter@yahoo.com 

Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre 
Castellbell i el Vilar i Puig-Reig, 28.8-02.09.2007 
polifonica@polifonica.cat www.polifonica.cat 

Europa Cantat Singing Week Alpe Adria Cantat 
International Study Tour 
Lignano, Italia, 02-09.09.2007 
feniarco@tin.it http://www.feniarco.it 

European Academy for Conductors and Singers 
Fano, Italia, 02-09.09.2007 
feniarco@tin.it fttp://www.feniarco.it 

13th Eurotreff Festival 
Wolfenbüttel, Alemanya, 05-09.09.2007 
amjmusikinderjugend@t-online.de http://www.amj-musik.de 

Grieg International Choir Festival 
Bergen, Noruega, 6-9/09/07 
post@griegfestival.no / www.griegfestival.no 

Rimini in Música 
Rimini, Italia, 20-24.09.2007 
mail@musica-mundi.com http://www.musica-mundi.com 

IX Festival International de Cant Popular 
Europa i els seus cants 
Barcelona, 26-30.09. 
info@aiams.it www.amicimusicasacra.com 

International Choir Contest of Flanders 
Maasmechelen, Bélgica, 28.09-01.10.2007 
evenementen@maasmechelen.be http://www.ikvlaanderen.be 

CVI. S. Simkaus Choral Competition 
Klaipeda, Lituánia, 18-21.10.2007 
aukuras@ku.lt http://www.ssimkus.ku.lt 

4th International Choir Competition 
Sofia, Bulgaria, 03-06.10.2007 
fcmf@abv.bg 

I I th Athens International Choir and Lyric Soloist Festival 
Atenes, Grecia, 08-1 I. I 1.2007 
lnter.fest@holg.gr info@inter-fest.com 

8th IFCM World Symposium on Choral Music 
Copenhagen, Dinamarca • 19.-26.07.2008 
wscm8@choraldenmark.org http://www.choraldenmark.org 
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T R O B A R E U 

LA S O L U C I Ó 

A LA PÀGINA W E B : 

www.fcec.cat 

2006 

ENCREUATS MUSICALS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 JÛ JÛ 

4 - Û 

5 - Û 

6 J | • 
7 JÛ - Û 

8 -Cl JÛ 

9 • Û «0 
10 

I I - Û 

12 

MELODIQUES 

1. Va compondre un llac amb eignes -û Posseeix. 

2. L'Isaac de Camprodon-Û Ho comparteixen possible i tangible. 

3. S'acosta -Û No el diguis que no sigui al sac-û Filòsof mallorquî. 

4. Capgirat: Artur... escriptor Valencia en català -Û Tiorba de ponent. 

5. Capgirat: apòcop de director JÛ Lavabo marejat -û Re Major. 

6. Nou J} Contaminar amb nicieses J_ La absolut. 

7. Existeix -û El primer de tots -û Galena de pintures. 

8. Frullato JJ Capgirat: el perdem quan ens cansem J} Té un pont mal muntat. 

9. Equilibri homeostàtic-û Sud-Est-Oest. 

10. Idiòfons grans i contundents -û Da capo a Fine. 

I I. Universität oberta de Barcelona JÛ Regio d'Itàlia JÛ Institut Oral d'Argentana. 

12, Dit de l'instrument que no està afinat en C. 

HARMONIQUES 

10 

I I 

12 

Compositor angles o comerciant de vi JÛ Onomatopeia del so de trompeta. 

Extra gran ...irae, del Requiem J2 Capgirat: poeta de Corella. 

Claudio... director d'orquestra J3 Popular al Brasil i arreu. 

Norma légal capgirada El color del Danubi capgirat ._ Nitrôgen. 

Die ... Wunderhorn, obra de Mahler -Û Per passar el riu o entrar el cotxe. 

Organitzaciô Internacional del Treball JJ Satisfet -û Dret Légal Administratiu Positiu. 

Versiô zingaresa JÛ No cantat «D Ressô. 

Serp JÛ Opéra, opereta, sarsuela... -D B absolut i plural (de fet n'hi ha 6). 

Els rockers en gasten la tira -û Itàlia a la matricula. 

Capgirat: poble del Vallès Occidental -ÛTornat a cantar. 

Llibre avocàlic JQ Sextet en pie exercici de vocalitzaciô. 

Es un compositor barroc o l'home de la tele? -û Tard i incomplet. 
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Federado Catalana d'Entitats Corals 
Via Laietana, 54, 2n. Despatx 213 

08003-Barcelona 

Tel. 932680668 - Fax. 933 197436 

E-mail: fcec@fcec.cat 

http ://www.fcec. cat 

PRESIDENTA 

Montserrat Cadevall i Vigues 
E-mail: presidencia@fcec.cat 

VICE-PRESIDENT 

Montserrat Lluveras 

SECRETARI 

Joan Jordana i Olle 

TRESORER 

Josep Antonio i Bonvehi 

VOCALS 

Llui's Gomez 
Rosa Guerola 
Toni Prat 

CAP DE L'EQUIP TECNIC 

Ramon Vilar 
E-mail: ramonvilar@fcec.cat 

CAP DE L'EQUIP TERRITORIAL 

Elisabet Talavera 
E-Mail: terresdelleida@fcec.cat 

EQUIP TECNIC 

Xavier Baulies 
Manuel Cabero 
Enric Navas 
Montserrat Rios 
Sergi Valls 
Ramón Vilar 

EQUIPTRRITORIAL 

BAGES-BERGUEDA 

Carme Quintana 
E-mail: bages-bergueda@fcec.cat 

BAIX LLOBREGAT 

Jaume Gavaldá 
E-mail: baixllobregat@fcec.cat 

BARCELONÉS 

Mariona Ardévol 
E-mail: barcelones@fcec.cat 

CAMP DETARRAGONA 

Josep M. Bru 
E-mail: camptarragona@fcec.cat 

COMARQUES DE GIRONA 

Antoni Amorós 
E-mail: comarquesdegirona@fcec.cat 

MARESME 

Montserrat Grau 
E-mail: maresme@fcec.cat 

OSONA-RIPOLLÈS-CERDANYA 

Jaume Vilarrasa 
E-mail: osonaripollescerdanya@fcec.cat 

PENEDÈS-ANOIA-GARRAF 

Teresa Ribosa 
E-ma¡I : penedesanoiagarraf@fcec.cat 

TERRES DE LLEIDA 

Elisabet Talavera 
E-mail: terresdelleida@fcec.cat 

TERRES DE LEBRE 

Josep Vaqué 
E-mail: terresebre@fcec.cat 

VALLÈS 

Joan Mart ínez Colas 
E-mail: valles@fcec.cat 

MovimentCoral Cátala 

PRESIDENT 

Lluis Gomez i Roldan 
Via Laietana, 54, 2n. despatx 214 

08003-Barcelona 

Tel.: 933 192294 

E-maiI : movicoralcat@telefonica.net 

FEDERACIÔ CATALANA 

D'ENTITATS CORALS 

M o n t s e r r a t C a d e v a l l 

Via Laietana, 54, 2n. despatx 213 

08003-Barcelona 

Tel.: 932680668 - Fax 933 197436 

E-mail: fcec@fcec.cat 

SECRETARIAT DE CORALS 

INFANTILS DE CATALUNYA 

Roser Pugès 
Pl. Victor Balaguer, 5, 3r. 

08003-Barcelona 

Tel. i Fax 933 104721 

E-mail: scic@scic.net 

CORALS JOVES DE CATALUNYA 

Conxita Garcia 

Via Laietana, 54, 2n, despatx 214 

08003-Barcelona 

Tel. ¡Fax: 933197476 

E-mail: cjc@coralsjoves.org 

FEDERACIÔ DE CORS DE CLAVÉ 

Antoni Carné 

Pl. Victor Balaguer, 5 

08003-Barcelona 

Tel. 933199777 - Fax: 933197622 

E-mail:secretaria@elcoro.net 

FEDERACIÔ CATALANA DE 

PUERI CANTORES 

Albert Garcia Sánchez 

Turull, 109 
08202-Sabadell 
Tel. 937250591 

E-mail: algarcia@cetib.icnet.es 

EUROPA CANTAT 

President: Jeroen Schrijner 
Montserrat Gual, membre del 

Conseil Directiu 

Secretaria: 

Weberstr., 59a 

D-531 13 Bonn 

Tel.: +492289125663 

Fax: +492289125658 

E-mail: info@europacantat.org 

http ://www. eu ropacantat.org 

IFCM - International Secretariat 

Jean-Claude Wilkens, Secretary General 
Nadine Robin, Assistant 
Z. A. Le Mesnil - Chemin des Carreaux 
141 I I Louvigny - France 
Tel.: +33-2-31733881 
Fax: +33-2-31735415 

E-mail: jcwilkens@ifcm.net or nrobin@ifcm.net 

Website: www.ifcm.net 
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Vine a descobrir la nova Unió Musical al c/Muntaner 300 de Barcelona, i hi trobaràs 
molt mes que instruments... 

•Pianos acustics: mes de 30 pianos en exposició permanent, tant de paret com de 
cua. Gran varietat de marques: Petrof, Samick, Yamaha, Euterpe, Otto Bach... 

•Les millors marques en pianos digitals i sintetitzadors: Casio, Roland, Yamaha, 
Clavia, Korg... 

•Mes de 100 models de guitarra eléctrica i acústica (Fender, Washburn, Taylor, 
Takamine, Ibanez etc.) i amplificado (Hughes&Kettner, Vox, Carvin, ZOOM...). 
Som centre oficial Fender. 

•Guitarra clàssica: Alhambra, Manuel Rodriguez, Azahar. Disposem de sales 
insonoritzades per poder provar l'instrument amb tota tranquil.litat. 

•Tot el que nécessites en informática musical: t'ajudarem a fer realitat el teu estudi 
a la mida de les teves nécessitais. 

•Gran estoc en instruments de vent: Selmer, Buffet, Yamaha, Amati,... Servei 
tècnic propi. 

•Instruments de corda rectificáis i ajustats per luthier. 

•Batería: Ludwig, Mapex, Yamaha, Roland. Recanvis: membranes Evans, Remo, 
ferratges Gibraltar, etc. 

•Orgues liturgies, percussió simfônica i escolar, equips de so, etc. 

i tot el servei i l'assessorament que nécessites i que només et poden donar autèntics 
professionals. 

Vine a la Unió Musical del c/Muntaner 300, 
i gaudeix amb els cine sentits! B R U T O , 

f l a d a g i D 



№ fWfMk tmfy inaili my de k note* 

És un llogarret d'alta muntanya, a 1059 m. d'altitud, en un 
deis llocs mes bonics i desconeguts de Catalunya, sota els 
majestuosos cingles de Busa. 
Poblado: Naves. 
Comarca: el Solsonés. 
Distancia: A111 km de Barcelona, 113 km de Lleida, 154 
km de Girona i 165 km de Tarragona 
Equipaments: Places: 110 Menjador: 274 
Habitacions de: 2,4, 6, 8, 10, 12, 19 i 26 places. 
Calefacció. 
Dlsposa de pista poliesportiva, rocódrom, piscina, tennis 
taula, sala d'audiovisuals amb pantalla panorámica, 
diferents sales-tallers i extensos espais exteriors. 
Terreny d'acampada per a 85 persones amb una cuina 
totalment equipada per a grups. 

En una zona de bosc i muntanya amb una extraordinaria 
panorámica de la muntanya de Montserrat. 
Poblado: Castellbell i el Vilar 
Comarca: el Bages. 
Distancia: A 40 km de Barcelona, 110 km de Tarragona, 
110 km de Girona, 165 km de Lleida 
Equipaments: Places: 90 Menjador: 100 
Habitacions: 10 de 4, 1 de 6 i 1 de 44 Hits. 
Calefacció. 
Compta amb capella, bugaderia, sales-tallers, vídeo, pista 
de básquet, tennis taula, piscina, zones de bosc i terreny 
d'acampada. 

reserves 
FUNDACIO TORRE DEL PALAU 

Rambla d'Égara, 340, 2n (Centre Cultural) - Apartat I45, 08220 Terrassa 
Telefons 937 899 085 605 688 661 Fax 937 805 299 
e.mail: fundacio@torredelpalau.org - www.torredelpalau.org 

FUNDACIO TORRE DEL PALAU és una entitat declarada d'interés cultural peí Govern de la Generalität de Catalunya. Dedica tots eis seus esforcos a activitats 
culturáis i de lleure sobretot adrecades a nois i noies. Algunes de les activitats que agrupa van iniciar-se ja fa mes de vint-i-cinc anys. L'ámbit de la seva actuació és 
principalment ais paísos de parla catalana, pero amb una projecció que apunta vers l'Europa comunitaria. 

%& Al espexetn !! 

mailto:fundacio@torredelpalau.org
http://www.torredelpalau.org

