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48è Festival Internacional de Cant Coral.
La directora holandesa Panda Van Proosdij, dirigint 
el taller de Musicals al Palau, des del primer pis.



tornar al sumari

número 38
novembre 2013

pàg. 2Adreces

PRESIDENTA
Montserrat Cadevall i Vigués
presidencia@fcec.cat

VICEPRESIDENT
Lluís Gómez

TRESORER
Josep Antonio

SECRETARI
Toni Prat
toniprat@fcec.cat

ECA
European Choral Association - Europa Cantat
Gábor Móczár, president
Weberstr 59a–D-53113 Bonn
Tel. +492289125663
Fax +492289125658
info@europeanchoralassociation.org
www.EuropeanChoralAssociation.org

CCM
Consell Català de la Música
Josep M. Busquets, president
c/València, 435, 1r 1a 
08013 Barcelona
Tel. 934875417
Fax 934875416
ccmusica@suport.org

BAGES - BERGUEDÀ
Carme Quintana
bages-bergueda@fcec.cat

BAIX LLOBREGAT
Jaume Gavaldà
baixllobregat@fcec.cat

BARCELONÈS
Mar Pujol
barcelones@fcec.cat

CAMP DE TARRAGONA
David Molina
camptarragona@fcec.cat

COMARQUES DE GIRONA
Antoni Amorós
comarquesdegirona@fcec.cat

MARESME
Montserrat Grau
maresme@fcec.cat

VOCALS
Enric Genescà
Josep Maria Solanelles

EQUIP TÈCNIC
Ramon Vilar – Cap
ramonvilar@fcec.cat
Xavier Baulies
Montserrat Rios
Raimon Romaní
Júlia Sesé
Andreu Ferré
Enric Navàs
Frederic Oller
Pep Quintana

DEPARTAMENT DE CANT 
GREGORIÀ
Pep Quintana
quintanacortes@gmail.com

Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC)
Via Laietana 54, 2n, despatx 
213
08003 Barcelona
Tel. 932680668
Fax 933197436
E-mail: fcec@fcec.cat
http://www.fcec.cat

Entitat escollida 
membre del Consell 
de l’Associacionisme 
i el Voluntariat 
de Catalunya en 
representació de 
l’àmbit cultural

FOCIR
Federació d’Organitzacions Catalanes 
internacionalment reconegudes
Mònica Sabata, presidenta
Via Laietana 54, 2n, Desp 213
08003 Barcelona
Tel. 932690540
secretaria@focir.cat
www.focir.cat

IFCM
International Federation for Choral Music
Michael J. Anderson, president
UIC Depart. of Performing Arts
1040 W. Harrison St. Rm L018, MC255. Chicago 
IL 60607-7130
Tel. +1(312)996-8744
Fax +1(312)996-0954
mjanderson@ifcm.net
www.ifcm.net

IMC
International Music Council
Paul Dujardin, president
1 rue Miollis, 75732 Paris 
cedex 15 - France
Tel +33145684850
Fax +33145684866
www.imc-cim.org

EMC
European Music Council
Stef Conix, president
Webwerstr. 59a
Haus der Kultur
D-53113 Bonn, Ger-
many
Tel +4922896699664
Fax +4922896699665
dudt@emc-imc.org
www.emc-imc.org

EQUIP TERRITORIAL
Jaume Gavaldà – Cap
baixllobregat@fcec.cat

OSONA-RIPOLLÈS-
CERDANYA
Montserrat Orriols
osonaripollescerdanya@fcec.
cat

PENEDÈS-ANOIA-
GARRAF-BAIXA SEGARRA
Josep Bonfill i Isabel Sala
penedesanoiagarraf@fcec.cat

TERRES DE LLEIDA
Divina Melé
terresdelleida@fcec.cat

TERRES DE L’EBRE
Emili Miralles
fcecterresdelebre@gmail.com

VALLÈS
Joan Serra
valles@fcec.cat

mailto:presidencia@fcec.cat
mailto:toniprat@fcec.cat
mailto:info@europeanchoralassociation.org
http://www.EuropeanChoralAssociation.org
mailto:ccmusica@suport.org
mailto:bages-bergueda@fcec.cat
mailto:baixllobregat@fcec.cat
mailto:barcelones@fcec.cat
mailto:camptarragona@fcec.cat
mailto:comarquesdegirona@fcec.cat
mailto:maresme@fcec.cat
mailto:ramonvilar%40fcec.cat?subject=
mailto:quintanacortes@gmail.com
mailto:?subject=
http://www.fcec.cat
mailto:secretaria@focir.cat
http://www.focir.cat
mailto:mjanderson@ifcm.net
http://www.ifcm.net
http://www.imc-cim.org
mailto:dudt%40emc-imc.org?subject=
http://www.emc-imc.org
mailto:baixllobregat@fcec.cat
mailto:osonaripollescerdanya@fcec.cat
mailto:osonaripollescerdanya@fcec.cat
mailto:penedesanoiagarraf@fcec.cat
mailto:terresdelleida@fcec.cat
mailto:fcecterresdelebre@gmail.com
mailto:valles@fcec.cat


número 38
novembre 2013

pàg. 3Sumari
és una publicació de la Federació  Catalana 
d’Entitats Corals 

és membre de l’APPEC (Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català)

Taula de redacció: Montserrat Cadevall, 
Jaume Gavaldà, Maria Josep Udina.

Edició: M. Josep Udina

Maquetació: Eduard Barrobés

Correcció lingüística: Joan Benito.

Secretària de redacció: Bàrbara Anglí

Fotografies: arxiu de la FCEC, de les 
demarcacions, de les corals i de cantaires. 
Montserrat Cadevall, Jaume Gavaldà, Lluís 
Garcia Lluís (fotògraf coraler) i Pep Solé.

Compaginació i impressió de la revista en 
paper: Gràfiques Barfar S.L.

La FCEC i la revista “aquatreveus” no 
comparteixen necessàriament l’opinió dels 
autors dels articles signats.

Amb el suport de la
Generalitat de Catalunya

Editorial 
Què hem fet 
48è Festival Internacional de Cant Coral
Veredicte dels V Premis Internacionals “Catalunya” 
 de composició coral 
Presentació d’edicions de la FCEC
Signatura de Convenis de col·laboració
Què fem
XVI Cicle Catalunya Coral 
“+Cant Coral”: La FCEC presenta “CORALS JOVES”
Cursos de Direcció Coral             
Carnet de cantaire 
Hem col·laborat
Aniversari de la consagració de la Sagrada Família
Demarcacions
Bages Berguedà
34è Festival Internacional Catalunya Centre
Celebració de Santa Cecília
Baix Llobregat 
XXIX Musicoral
Taller de cants comuns
Barcelonès 
Aplec Coral de la Mercè 2013
Concert de la Mercè
Camp de Tarragona
Setmana Cantant
Terres de l’Ebre       
Roquetes acull el Catalunya Coral
Terres de Lleida 
“Lleida canta al vi”

Departament de Cant Gergorià 
V Trobada de Grups de Cant Gregorià
III Taller de Cant Gregorià i Polifonia
Equip tècnic 
Fòrum de directors
Associació Coral Europea - Europa Cantat
Festival Europa Cantat junior
Assemblea a Pécs (Hongria)
Federació Internacional per a la Música Coral
Convocatòria del Cor Mundial Jove
La FCEC organitzarà l’any 2017 a Barcelona el
 Simposi Mundial de Música Coral
Més sobre el món coral
Festival a Torroella de Montgrí
Assaig amb el Cor de la Ràdio de Letònia 
Fons musicològic de Joan Bofill i Soliguer
“Oh Happy Day”
Articles
La visió del cant coral en el II Congrés de 
 Música a Catalunya
La cançó popular catalana (V)
Entrevista
Teresina Maideu
Calaix de músic
Editorials musicals
Llibres
Coses que passen
... i que no haurien de passar
Entretenicors
Encreuats

4
5
5

10
 

12
13
14
14
17
17
19
20
20
21 
21
21
22
23
23
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28

29
29
30
32 
32
33
33
33
34
34
34

35
35
37
37
37
38
38

40
42
42
47
47
51
52
52
53
53



tornar al sumari

número 38
novembre 2013

pàg. 4Editorial

Després de la reeixida estrena mundial de la versió per a orgue de l’oratori El 
pessebre, de Pau Casals, a Montserrat, l’any que en fa quaranta de la mort del 
compositor, vam acabar el curs amb un mes de juliol ple de cant coral a Catalunya. 
D’entre totes les activitats, cal destacar-ne dues d’organitzades per la FCEC:

- el 48è Festival Internacional de Cant Coral a Barcelona, que va ser un èxit 
d’inscripció de cors d’altres països i de nombre de cantaires participants, i que ens 
va permetre oferir un vibrant concert de cloenda i concerts diaris amb ple de públic 
a l’església Santa Maria del Pi;

- el Curs de Direcció de les Terres de Lleida, que aquests darrers anys es fa a Cervera, 
i que és una de les activitats formatives fonamentals per a continuar treballant per 
la millora constant de la qualitat del nostre cant coral.

Ambdues activitats han format part del Campus de Cultura Popular de la Generalitat 
de Catalunya.

I el nou curs també ha començat amb molta activitat: una nova Jornada de Cant 
Gregorià i Polifonia, la Trobada de Grups de Gregorià, l’assaig obert del Latvian Radio 
Choir, el Fòrum de Directors i l’inici d’un nou curs de direcció coral a Barcelona i del 
setzè cicle Catalunya Coral.

També ha acabat el termini de presentació d’obres als cinquens Premis Catalunya 
de Composició Coral. I és un goig haver-hi rebut quasi cent noves composicions, 
que passaran a ampliar el patrimoni coral català.

A més, com a entitat de serveis que som, i amb la finalitat d’aconseguir nous 
avantatges per a les entitats adherides a la FCEC i per als seus cantaires, hem signat 
diversos convenis:

- amb la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), que ens 
permetrà utilitzar els albergs d’aquesta Xarxa amb un descompte;

- amb l’Agència Catalana de la Joventut, per tal que faci difusió de les nostres 
activitats entre els titulars del Carnet Jove, als quals la FCEC ofereix uns descomptes;

- amb l’Asociación de Directores de Coro de la República Argentina (ADICORA), 
per facilitar els intercanvis entre cors, de repertori, d’articles, etc. 

També hem aconseguit descomptes per a diferents concerts i activitats, i ja ha 
estat convocada la 49a edició del Festival Internacional i diverses activitats de les 
demarcacions.

Tot això que us oferim, però, és possible gràcies a les persones que des de diferents 
àmbits i des de diversos punts del territori treballem –voluntàriament– per la FCEC. 
I tot i les dificultats econòmiques, podríem fer més coses. Però es necessita gent 
que hi col·labori i que s’impliqui en aquest interessant projecte que és treballar pel 
cant coral. En la pròxima assemblea es renovarà la meitat de la junta (vicepresident, 
tresorer, un vocal i tres membres de l’Equip Tècnic). Evidentment, calen candidats, i 
vull fer una crida a la responsabilitat que tenim tots envers les entitats de les quals 
formem part: entre tots les hem de tirar endavant.

I aquest nou curs es presenta ple de nous projectes, tant per part de la FCEC 
com de les corals que en formeu part. A pesar dels entrebancs i de les incerteses 
d’aquests moments, tenim el deure de continuar treballant per donar a conèixer i 
millorar el cant coral i els valors que representa, dins un marc de servei al nostre 
país, a la nostra llengua i a la nostra cultura.

I tots aquest projectes s’aconseguiran si incidim en diversos aspectes:

- la qualitat,

- la formació de cantaires i directors,

- la recerca de nous cantaires i persones que s’impliquin en el cant coral,

- la difusió de les activitats,

- la participació,

- l’assistència als concerts,

- la incorporació del repertori acabat de compondre,

- el treball conjunt i la implicació d’altres entitats,

- posant les bases del futur de les nostres entitats,

- ...

Montserrat Cadevall, octubre de 2013

La Federació Internacional per la Música Coral (IFCM) ha aprovat el projecte de Barcelona 
per a la celebració de l’11è Simposi Internacional l’any 2017. En trobareu més informació a la pàgina 34.
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 48è Festival Internacional de Cant Coral a Barcelona
Tal com havíem anunciat, el 48è Festival Interna-

cional de Cant Coral es va celebrar a Barcelona del 
7 al 13 de juliol del 2013.

Finalment, les corals participants procedien de 
Bèlgica, Dinamarca, Israel, Alemanya, Veneçuela, 
Eslovènia-Itàlia, la Xina, el País Basc i Catalunya. 
Cal afegir-hi 150 cantaires catalans de 64 cors di-
ferents, i també cantaires de Badajoz, Manacor, 
Salamanca, Itàlia i Suïssa que s’hi van inscriure in-
dividualment. En total s’hi van comptar uns cinc-
cents participants.

Presentació del Festival

Les corals es presenten cantant entre assaig i assaig
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Participants i directors van treballar i gaudir en els tres tallers següents: 

- “La festa”, amb Poire Vallvé de director i l’Orfeó Gracienc com a cor pilot. Hi van 
prendre part el Cor Jove Mixt Zhuhai, de la Xina, Amaranthe, d’Oudenaarde (Bèlgi-
ca),  Kantorei Wandlitz, d’Alemanya, i deu cantaires catalans.

Assajos dels tallers

- “Cors de musicals”, amb Panda van Proosdij de directora i les formacions Nordjysk 
Pigekor, de Hjoerring (Dinamarca), Yonat Youth Choir, de Holon (Israel), Grupo Vocal 
Jacara, de Ciudad Guayana (Veneçuela), Zbor-Coro Jacobus Gallus, de Trieste (Itàlia), 
els cors Vivace i A Little Note, de Barcelona, cantaires de Badajoz, Menorca i Sala-
manca i 52 cantaires catalans.   

- “Cors d’òperes de Wagner”, amb Jaume Miranda, i 80 participants, la majoria 
catalans i alguns de suïssos. El cor mexicà que s’havia inscrit i havia de treballar en 
aquest taller, finalment no va poder venir al Festival.

El director i autor de La Festa, signant autògrafs
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Les corals participants, com és habitual, van oferir diversos concerts els vespres 
de la setmana del Festival, després d’haver treballat tota la tarda, a l’església Santa 
Maria del Pi, de Barcelona, i en altres localitats, segons la distribució següent:

- Nordjysk Pigekor, de Hjoerring (Dinamarca), va fer concerts a Barcelona, Sant 
Vicenç dels Horts i Cervera.

- Kantorei Wandlitz (Alemanya), a Barcelona i Casserres.

- Amaranthe, d’Oudenaarde (Bèlgica), a Barcelona i Prats de Lluçanès. 

- Yonat Youth Choir, de Holon (Israel), a Barcelona i Sabadell.

- Grupo Vocal Jacara, de Ciudad Guayana (Veneçuela), a Barcelona i Casserres.

- Coral A Little Note (Barcelona), a Barcelona.

- Mixed Youth Choir Zhuhai No. 1 High School (Xina), a Barcelona i Sant Boi de 
Llobregat.

- Cor Zhuhai Haiyun Quadres (Xina) a Barcelona.

- Zbor-Coro Jacobus Gallus, de Trst-Trieste (Itàlia-Eslovènia), a Barcelona i Sant Boi 
de Llobregat.

- Cor Vivace de Barcelona, a Barcelona.

Concerts a l’Església del Pi  de Barcelona
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Encara que sembli mentida, 
els cantaires també van tenir 
ocasió de fruir del temps lliure, 
de fer nous amics i amigues i 
de conèixer la ciutat de Barce-
lona, el nostre país i la nostra 
cultura. La d’enguany ha estat 
una de les edicions del Festival 
en què la participació ha estat 
més alta. L’escenari del Palau, 
en el concert de cloenda, esta-
va ple a vessar. Sempre és un 
dels concerts que es fan al Pa-
lau que congreguen més per-
sones damunt l’escenari. Tant 
és així, que la directora holan-
desa va haver de dirigir el seu 
taller des del primer pis.

Assaig  l’aire lliure Cantant al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
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Amb aquest festival es pretén fer arribar a Catalunya la música coral de gran 
qualitat que es practica arreu del món. Les corals que s’hi inscriuen passen per 
un estricte procés de selecció per tal d’assegurar-ne el nivell musical. I val a dir 
que, tot i tractar-se sempre de corals amateurs, el nivell és comparable al dels 
grups professionals. A més, els cantaires catalans hi tenen l’oportunitat de treballar 
conjuntament amb cantaires d’arreu del món, i també sota la direcció de grans 
mestres, la qual cosa afavoreix un gran enriquiment en tots els sentits i un intercanvi 
cultural molt interessant. La selecció dels directors convidats i de les obres dels 
tallers es porta a terme acuradament, amb criteris musicals i segons l’interès general 
dels cantaires i de les corals que hi participen.

Concert de cloenda al Palau de la Música
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Veredicte dels V Premis Internacionals “Catalunya” de composició coral

El jurat, jutjant

L’any 1996 la FCEC va prendre la iniciativa de convocar els Premis Internacionals 
“Catalunya” de Composició Coral. S’han convocat edicions els anys 1996, 2002, 
2006, 2008 i, la més recent, el 2013. 

L’objectiu dels Premis és fomentar la creativitat des del punt de vista de la música 
coral catalana, objectiu que també ha estat present en la història de les entitats 
corals del nostre país. Si bé l’Orfeó Català en fou el pioner, altres entitats també s’hi 
afegiren. 

Les finalitats d’aquests premis són les següents:

a) Estimular la creació d’obres corals sobre poemes i textos literaris en llengua 
catalana. 

b) Estimular la creació de noves harmonitzacions sobre l’extens repertori de 
cançons tradicionals dels Països Catalans. 

c) Facilitar la renovació i l’actualització del repertori de les corals mitjançant 
aquestes noves composicions, a fi que puguin ser interpretades pel major nombre 
de corals possible. 

d) Divulgar a escala internacional la literatura catalana musicada i donar a conèixer 
arreu la riquesa del nostre cançoner tradicional.

Les composicions que s’hi presenten han de ser originals, inèdites i no premiades 
amb anterioritat en cap altre concurs. La durada màxima estimada de les obres ha 
de ser de quatre minuts, i es té en compte que la dificultat s’adeqüi i no sobrepassi 
els nivells especificats en cada una de les modalitats que es convoquen:

A1. Composició de música coral a cappella sobre un text en llengua catalana, per 
a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: baix.

A2. Composició de música coral a cappella sobre un text en llengua catalana, per 
a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà.

A3. Composició de música coral a cappella sobre un text en llengua catalana, per 
a veus iguals. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

B1. Harmonització a cappella de cançons tradicionals dels territoris de parla 
catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: baix.

B2. Harmonització a cappella de cançons tradicionals dels territoris de parla 
catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà.

B3. Harmonització a cappella de cançons tradicionals dels territoris de parla 
catalana, per a veus iguals. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

Les obres premiades seran editades per la FCEC, publicades en la seva Col·lecció 
Coral, i distribuïdes a totes les entitats federades i a altres que ho demanin. La FCEC 
també s’encarregarà d’enregistrar en CD les obres premiades i de fer-ne la difusió 
pertinent. 

El Jurat d’aquesta edició ha estat format per:

• Baltasar Bibiloni 

• Manuel Cabero 

• Josep Lluís Guzmán 

• Josep Lluís Valldecabres 

• Josep Vila 

S’hi han presentat 90 originals, sota 66 lemes diferents, que han resultat ser de 
38 compositors diferents. La procedència dels compositors –per cert, només tres 
són dones– és majoritàriament de Catalunya (Barcelona, Blanes, Calders, Calella 
de Palafrugell, Calonge, Castellar del Vallès, Gironella, Igualada, Lleida, el Masnou, 
Molins de Rei, Premià de Mar, Reus, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Hipòlit 
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de Voltegrà, Tarragona, Terrassa, Tremp i Vallirana), i 
també de Burgos, Colòmbia, Granada, Israel, Itàlia, Las 
Palmas, el Líban, Sant Sebastià, Suècia i València.

Pel que fa a les categories, se n’han presentat 17 a 
la A1, 29 a la A2, 10 a la A3, 11 a la B1, 17 a la B2 i 6 
a la B3.

En aquesta edició, amb motiu del centenari del 
naixement de Salvador Espriu i del desè aniversari de 
la mort de Miquel Martí i Pol, en les modalitats A1, A2 
i A3 es valoraven especialment les composicions fetes 
a partir de textos poètics d’aquests autors. Se n’hi van 
presentar 15 amb lletra de Miquel Martí i Pol i 18 amb 
lletra de Salvador Espriu.

El veredicte és el següent:

A1: COMPOSICIÓ de música coral “a cappella” sobre un text en llengua catalana, per a veus mixtes. 
Nivell de dificultat interpretativa: baix

DESERT

A2: COMPOSICIÓ de música coral “a cappella” sobre un text en llengua catalana, per a veus mixtes. 
Nivell de dificultat interpretativa: mitjà

PREMI: “Debades plou” de Jordi Font Aragonès – Lletra de Miquel Martí i Pol

ACCÈSSIT: “Dos cànons sobre versets d’Enric Casasses” d’Oscar Salvador Medina

A3: COMPOSICIÓ de música coral “a cappella” sobre un text en llengua catalana, per a veus iguals. 
Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix

DESERT

B1: HARMONITZACIÓ “a cappella” de cançons tradicionals dels territoris 
de parla catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: baix

PREMI: “Tres Ninetes” de Pere Mateu Xiberta

ACCÈSSITS: “Jo i lo pastor” i “Que us heu fetes matinades” de Jordi Sansa 
Llovich

B2: HARMONITZACIÓ “a cappella” de cançons tradicionals dels territoris 
de parla catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: 
mitjà

PREMI: “Sant Josep va a buscar foc” de Josep Ollé Sabaté

ACCÈSSIT: “Mariagneta” de Jordi Castellà Bové

B3: HARMONITZACIÓ “a cappella” de cançons tradicionals dels territoris 
de parla catalana, per a veus iguals. Nivell de dificultat interpretativa: 
mitjà/baix

PREMI: “A vint-i-cinc de desembre”de Luis Elizalde Ochoa

Les noranta partitures
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Presentació d’edicions de la FCEC
La FCEC va presentar les seves edicions en el marc de la conferència “Veus de la Mediterrània”, que es va 

celebrar a Girona del 29 de juliol a l’1 d’agost passat, juntament amb la cinquena IFCM Multicultural & Ethnic 
Choral Conference.

S’hi van presentar dues peces de Josep Lluís Guzman (Una matinada fresca i el Ball de Sant Farriol en les 
dues versions a veus mixtes i iguals), que finalment no va poder assistir a la presentació i una de Carles Gumí 
(Al murmuri de tes rieres) que va presentar ell mateix. Montserrat Cadevall va presentar les edicions i Xavier 
Baulies les obres de Josep Lluís Guzman. El Cor de Cambra de Girona, sota la direcció d’Antoni Amoròs, va 
fer la presentació musical de les obres.
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En el marc de l’Assemblea General de la Federació Internacional per a la Mú-
sica Coral (IFCM) que es va celebrar a Dallas (Texas, Estats Units d’Amèrica) el 
mes de març passat, Marcelo Valva, president de l’Asociación de Directores de 
Coro de la República Argentina (Adicora), i Montserrat Cadevall, presidenta de 
la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), van signar un acord marc amb 
l’objectiu de:

- Promoure i facilitar l’intercanvi entre els associats, amb la finalitat d’enriquir 
la seva formació artística.

- Col·laborar en les visites que els associats realitzin als països seu de cada 
institució, ja sigui en forma individual o amb els seus cors.

- Intercanviar –amb el permís dels autors si no han cedit abans els seus drets– 
articles científics o d’interès general publicats en els butlletins, revistes i altres, 
en suport de paper o electrònic, de cada institució, així com les edicions musi-
cals pròpies d’ambdues institucions. 

Signatura de Convenis de col·laboració

Entre l’Agència Catalana de la Joventut i la FCEC, en 
el marc del Programa de Descomptes del Carnet Jove

La FCEC i l’Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ) han signat un 
conveni per a aplicar descomptes 
als joves titulars del carnet en les 
activitats que organitza la FCEC i 
en què aquest descompte es doni 
a conèixer.

L’ACJ farà difusió de les activitats 
de la FCEC entre els seus associats.

Entre la FCEC i la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya

Signatura d’un acord marc entre Adicora i la FCEC

La FCEC ha signat un conveni 
de col·laboració amb la Xarxa 
Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya (XANASCAT), per tal 
de facilitar l’accés als albergs 
de la Xarxa a les entitats mem-
bres de la FCEC, aplicant una 
tarifa social i aplicant també 
un descompte a les reserves 
individuals dels membres de 
la FCEC que presentin el carnet 
de cantaire.
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XVI Cicle Catalunya Coral
Ja fa setze anys que la Federació Catalana d’Entitats Corals 

(FCEC) organitza Catalunya Coral, un cicle de concerts corals 
que es duu a terme a tot el país. 

Habitualment consta d’un concert que se celebra a cada 
una de les onze demarcacions territorials de la Federació. 
Comença a mitjan octubre i acaba a finals de novembre o 
principis de desembre i consisteix en el fet que una coral 
de cada demarcació organitza el concert, en el qual també 
participen dues corals d’altres demarcacions, cada una de les 
quals hi ofereix una mostra del seu repertori. El concert acaba 
amb uns cants comuns a càrrec de les tres corals actuant 
conjuntament. 

Aquest any, però, seran tretze concerts: el que obre el cicle 
i que es farà a Lleida –tal com ja ha succeït en algunes de les 
edicions anteriors– és la Trobada de Cors Gregorians, una de les 
activitats del Departament de Gregorià de la FCEC, en la qual 
participen les corals que formen part d’aquest departament 
i cors que interpreten polifonia. La novetat d’enguany és 
el darrer concert: el Catalunya Coral de l’Espai Jove, com a 
mostra de l’activitat +Cant Coral, que es va iniciar l’any passat 
i que serà, a més, la celebració de la FCEC del Dia Internacional 
del Cant Coral.

Amb aquesta activitat oferim un espai que vol ser una 
mostra del treball de cada dia de les nostres entitats i que vol 
presentar el seu treball curós, de qualitat i de difusió del cant 
coral, tot posant de manifest la riquesa del patrimoni coral 
català i d’arreu.

Des de la FCEC volem donar les gràcies a totes les persones 
que, des de la Federació i des de les corals, feu possible cada 
any la realització del cicle Catalunya Coral. Esperem que tant 
les corals com el públic gaudiu d’aquests concerts, que revelen 
la importància i la qualitat del cant coral, com també esperem 
que us animeu a participar en les nostres activitats i en les de 
les nostres entitats.

 Montserrat Cadevall i Vigués
Presidenta de la FCEC

Cant comú a Girona
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Taradell

Cant comú a La Granada Roquetes, Terres de l’Ebre

Valls
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OCTUBRE 

6 diumenge  LLEIDA  
CATALUNYA CORAL DEL DEPARTAMENT DE GREGORIÀ
TROBADA GENERAL DE GRUPS DE GREGORIÀ

19 dissabte  GIRONA  
COR DE CAMBRA DE GIRONA
CORAL MARE DE DÉU DEL COLL, DE BARCELONA
GRUP VOCAL V9, DE VILADOMIU NOU 

20 diumenge AVIÀ  
CORAL SANTA MARIA D’AVIÀ
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
CORAL TURÓ DEL VENT, DE LLINARS DEL VALLÈS

20 diumenge VALLS  
CORAL ESPINAVESSA, DE VALLS
COR DIAULA, DE BARCELONA
CORAL RENAIXENÇA, DE SANT BOI DE LLOBREGAT

26 dissabte  TARADELL  
CORAL L’ARPA, DE TARADELL
COR DRASSANES, DE BARCELONA
CORAL CAELUM, DE BARCELONA

27 diumenge ROQUETES  
CORAL PRELUDI A CARO, DE ROQUETES
ORFEÓ VEUS DEL CAMP, DEL SOLERÀS
CORAL MONTAU, DE BEGUES

27 diumenge  LA GRANADA 
CORAL LA GINESTA, DE LA GRANADA DEL PENEDÈS
COR DE VACARISSES
ORFEÓ VIGATÀ, DE VIC

NOVEMBRE

9 dissabte  CORBERA DE LLOBREGAT  
CORAL DIADEMA, DE CORBERA DE LLOBREGAT
CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA, DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
CORAL ART-9, DE GRANOLLERS

9 dissabte  ALELLA   
CORAL POLIFÒNICA JOIA, D’ALELLA 
CORAL SANT VICENÇ, DE RIELLS DEL FAI
COR LA LIRA AMPOSTINA, D’AMPOSTA
CORAL CANTART DIVISI, DE VALÈNCIA

17 diumenge  CASTELLAR DEL VALLÈS  
CORAL XIRIBEC, DE CASTELLAR DEL VALLÈS
CORAL PRIMILIANA, DE VEUS FEMENINES, DE PREMIÀ DE DALT
CORAL FLOC, DE L’ALFORJA

23 dissabte  BARCELONA 
CORAL SANT ANDREU, DE BARCELONA
CORO VASCO AMA-LUR, DE SALOU
CORAL FLOR DE LIS, DE MONTBLANC
 
24 diumenge  LA GRANJA D’ESCARP  
CORAL GRAN GENT, DE LA GRANJA D’ESCARP
CORAL SI FA SOL, DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
CORAL SANTA LLÚCIA, DEL PERELLÓ

DESEMBRE 

14 dissabte  BARCELONA 
CATALUNYA CORAL DE L’ESPAI JOVE
+ CANT CORAL: ELS CORS JOVES
CORAL DEL CONSERVATORI DE SANT  CUGAT DEL VALLÈS
CORAL LAETARE, DE CALELLA
COR VIVALDI - PETITS CANTORS DE CATALUNYA

PROGRAMA DEL XVI CICLE CATALUNYA CORAL – 2013

En aquest enllaç trobareu els programes detallats de cada concert:  http://www.fcec.cat/CatalunyaCoral2013.pdf

http://www.fcec.cat/CatalunyaCoral2013.pdf
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“+Cant Coral”: La FCEC presenta 
“CORALS JOVES”

Per segon any consecutiu, la FCEC organitza 
aquesta nova activitat, “+Cant Coral”, que vol ser 
una mostra interdisciplinària del que representa 
el cant coral, de la seva importància i de les dife-
rents formes de treball i de presentació. 

Se celebrarà el pròxim 14 de desembre, a les sis 
de la tarda, també al Petit Palau del Palau de la 
Música Catalana. Hi participaran la Coral del Con-
servatori de Sant Cugat del Vallès, la Coral Laetare 
de Calella i el Cor Vivaldi – Petits Cantors de Ca-
talunya

A més, però, aquest concert forma part d’altres activitats de la FCEC. Per una ban-
da, serà el concert de clausura del setzè cicle Catalunya Coral. Per l’altra, serà l’acte 
institucional de la FCEC per a celebrar el Dia Mundial del Cant Coral, que és una 
jornada que va instituir ja fa uns quants anys la Federació Internacional per a la Mú-
sica Coral (IFCM) per posar en relleu el que representa el cant coral arreu del món i 
per fer ressaltar la seva importància. Hi ha una proclama que està escrita en moltes 
llengües, entre les quals el català, que destaca els valors que aporta.

L’assemblea anual de la FCEC es farà el dissabte 8 
de març del 2014 a Capellades. Com és habitual, els 
participants podran triar entre diverses activitats i a 
la tarda es farà l’assemblea. Anoteu-vos-en la data. 
Més endavant, la FCEC enviarà la convocatòria amb 
l’ordre del dia i la documentació necessària.

Assemblea anual de la FCEC

Cursos de direcció
Els cursos de direcció que organitza la FCEC van dirigits no tan sols a directors i 

futurs directors, sinó també a caps de corda, cantaires i professors de música. Hi 
haurà cursos de diversos nivells i a diferents localitats.

Curs de direcció a les Terres de Lleida, a Cervera
El Curs de Direcció de les Terres de Lleida es va celebrar al Conservatori Munici-

pal de Música de Cervera del 10 al 14 del juliol passat durant un total de 30 hores 
lectives.

La direcció va anar a càrrec de Xavier Puig, Elisenda Carrasco i Eva Martínez.

Hi va haver també alguns professors convidats. S’hi va treballar la direcció de cors 
d’adults i infantils, en diferents nivells, segons la formació i l’experiència dels parti-
cipants, amb l’ajut d’un cor pilot. S’hi van inscriure 25 persones.

El curs va tenir un inici poc habitual, gràcies a un bon concert ofert per un cor da-
nès. El darrer dia es va fer un concert de cloenda en què van participar els alumnes 
i el cor pilot i en el qual es va mostrar el treball intensiu fet durant els cinc dies de 
durada del curs.

Concert en la inauguració del curs
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22è Curs de Direcció Coral a Barcelona
El Curs de Direcció Coral de Barcelona ja ha començat a l’Escola Superior de Mú-

sica de Catalunya (ESMUC), situada al carrer de Lepant 150, els caps de setmana del 
19 i 20 d’octubre i 16 i 17 de novembre del 2013, i 18 i 19 de gener i 22 i 23 de febrer 
del 2014, tot el dia, amb un total de 64 hores lectives.

El programa consta, a grans trets, de tècnica de direcció, pedagogia de l’assaig, 
pràctiques de direcció, sessions de veu i expressió corporal, sensibilització i entre-
nament auditiu i anàlisi i descoberta de repertori.

Els professors són Pere Lluís Biosca, Jordi Lluch i Xavier Sans.

Més informació a:  http://www.fcec.cat/noticies/cursos1314/cursos.htm

23a Aula Permanent de Direcció Coral 
Joventuts Unides de la Sénia
El Curs de Direcció Coral de la Sénia es fa els dissabtes 9, 16, 23 i 30 de novembre, 

de nou del matí a les dues del migdia: 20 hores lectives.

Els cursos, un d’iniciació i un altre d’avançat, s’adrecen a directors i sotsdirectors 
de cors, directors de cors infantils, caps de corda, professors i especialistes de músi-
ca, alumnes interessats en la pedagogia musical, animadors de cant litúrgic...

Algunes sessions es fan amb un cor pilot.

Els professors són Andreu Ferré, Raül Martínez i Cinta Ollé.

Més informació: http://www.fcec.cat/noticies/cursos1314/cursos.htm

http://www.fcec.cat/noticies/cursos1314/cursos.htm
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Carnet de cantaire 

L’1 de setembre de 2012, va entrar en vigor el nou carnet de 
cantaire, que tindrà validesa fins al 31 d’agost de 2014. Com ja 
sabeu i és habitual, els carnets es reparteixen a través dels caps 
de demarcació, però també es pot passar per la Secretaria de la 
FCEC a recollir-los en persona. Només heu de dir el nombre de 
cantaires que sou, i podrà passar qualsevol persona de la coral.

• A totes les activitats organitzades per la FCEC.

• Botigues Unió Musical: descomptes i condicions de venda i de lloguer especi-
als; lloguer gratuït de cabines d’estudi equipades amb piano i orgue.

• L’Auditori de Barcelona: 10% de descompte (màxim, dues entrades) en la  pro-
gramació de cicles de cambra, Festival de Músiques Contemporànies i de 
l’OBC; 25% per a grups (mínim, 25 persones), en els concerts de l’OBC dels 
dissabtes a la tarda; 50% de descompte en els concerts del Cicle Coral a l’Au-
ditori (vendes a taquilla). 

• Orquestra Simfònica del Vallès (OSV): 40% de descompte en els Concerts Sim-
fònics al Palau; 50% de descompte en els Simfònics a la Faràndula.

• Palau de la Música Catalana: 25% de descompte en els cicles següents (màxim, 
dues entrades per carnet): Constel·lació Palau 100, Concerts Simfònics al Palau, 
Cicle Coral Orfeó Català, Cicle Cor de Cambra, Tardes al Palau, Liceu al Palau, 
Intèrprets Catalans, Concerts Familiars, Primer Palau, Orgue al Palau, Mestres 
de la guitarra, Música Antiga, Echo Rising Stars, ONCA, Bandautors, Palau 30’, 
Matinals al Palau i el Concert de Sant Esteve; descompte en les visites guiades 
al Palau de la Música Catalana.

• Gran Teatre del Liceu: ofertes especials durant l’any

• Auditori Municipal de Terrassa: 25% de descompte en la programació de la 
Temporada Música (excepte els concerts que ja están rebaixats de preu)

• Auditori Municipal Enric Granados de Lleida: descomptes puntuals per corals

• Associació Catalana d’Escoles de Música: descomptes especials en determina-
des activitats

• Pianoservei: 10% de descompte en lloguer de pianos de cua (www.pianoservei.
com). 

• Meridià Viatges: 7% de descompte en la programació del Club Català de Viatges; 
5% de descompte en paquets turístics d’agències majoristes. Preus especials per a 
viatges organitzats per les corals.

• Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre: 20% de descompte en els 
concerts normals i 10 % de descompte en els concerts de cloenda.

• Dijous Clàssics al Poliorama: 20% de descompte en “Programació Familiar” (cal re-
servar a través de la productora Actes Únics, 932966800).

• Botigues Balil 1 i Balil 2: 10% de descompte en moda d’home i moda jove. 

• Albergs de la Fundació Torre del Palau: (Navàs): 10% de descompte (per al titular 
del carnet i un acompanyant). 

• Cursos Internacionals de Cant a Sant Cugat, 50% de descompte a oients. 

• Discos Castelló: 5% de descompte a la botiga Clàssica (compres en efectiu). 

• Parc Aquàtic Illa Fantasia: 10% de descompte.

• Caixa Fòrum: 50% de descompte en totes les activitats musicals. 

• XI cicle Concerts a Barcelona: 20% de descompte.  
“Els GRANS del GOSPEL” del FESTIVAL de GOSPEL a Barcelona: 15% de descompte

RECORDEU!: S’estan negociant més descomptes. Us n’anirem informant. 
Quan organitzeu un concert i feu pagar, feu un descompte als qui el portin.  
Per poder fer-lo servir, hi heu d’enganxar una foto vostra i el segell de la vostra coral.

Descomptes amb el carnet de cantaire
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Aniversari de la consagració de la Sagrada Família
Tal com vam anunciar en el número anterior d’aquesta revista, la FCEC torna a col·laborar amb la Sagrada Família, en la 

celebració del tercer aniversari de la consagració de la basílica. El concert se celebra el diumenge 17 de novembre, a les cinc 
de la tarda. 

Hi intervenen els cors següents:

• Coral Nit de Juny, de Palafrugell,
• Coral Polifònica Joventuts Unides, de la 

Sénia,
• Coral Xabec, del Masnou,
• S. C. R. Lo Llobregat de les Flors, de Sant 

Boi de Llobregat,
• Coral Verge del Camí, de Cambrils,
• Coral Sant Bartomeu, de Casserres,
• Cor Albada, de Barcelona,
• Capella Gramalla, de Barcelona,
• Cor de Cambra Joliu, de Lleida,
• Coral Unda Maris, de Barcelona,
• Coral La Lira, de Torres de Segre,
• Agrupació Polifònica de Vilafranca, 
• Coral Preludi, d’Amics de la UNESCO, de 

Barcelona,
• Cor de la Federació Catalana d’Entitats 

Corals,
• Federació Pueri Cantors.

El programa inclou les peces següents:
       Cants polifònics
• “Locus iste”, d’E. Vila,
• “Ubi caritas”, de M. Duruflé,
• “Da pacem”,  de M. Franck,
• “Ave verum”, de C. Saint-Saëns,
• “Virolai”, de J. Rodoreda,
• “Ave Maria”, de J. Busto.

        Cants d’assemblea
Missa del P. Anselm Ferrer i respostes del 

poble.
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Bages-Berguedà
El Festival Internacional Catalunya Centre, que ha arrelat amb força al territori, és com un fill del Festival 

Internacional de Cant Coral. La trenta-quatrena edició es va celebrar a Castellbell i el Vilar del 4 al 7 de setembre 
i a Puig-reig del 5 al 8 de setembre del 2013. 

34è Festival Internacional Catalunya Centre
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Celebració de Santa Cecília, patrona de la música
Com és habitual, el dia 25 de novembre la Demarcació del Bages-Ber-

guedà celebra la festivitat de Santa Cecília a la rectoria de l’església de 
Balsareny amb un sopar de germanor. Hi assisteixen uns quaranta-cinc 
directors i representants de les corals, i entre plat i plat es perfila la pròxi-
ma Roda Coral i es debaten altres temes interessants.

El dia 8 hi va haver el concert de cloenda, en què van intervenir totes les 
corals, més la Polifònica de Puig-reig, la Coral Sant Esteve, de Balsareny, i el 
Hertford College Chapel Choir, d’Oxford. Aquest darrer cor es va incorporar al 
conjunt en el darrer moment, atès que buscava una localitat on fer un concert, 
i se li va oferir de participar en el Festival.

És molt interessant la feina que es porta a terme en alguns països africans 
per promocionar el cant coral, tant en la formació dels directors com dels 
cantaires, i l’esforç que s’ha fet perquè el Cor Afrikiyo hagi pogut participar en 
el Festival.

Cal dir que, des de la primera edició, els cantaires que vénen de fora són 
acollits pels de Castellbell i el Vilar i de Puig-reig a casa seva.

El Festival va ser un èxit de qualitat musical, de participació i també de pú-
blic. I és que des de les primeres edicions del Catalunya Centre, els cantaires 
de la demarcació del Bages-Berguedà es reserven els dies del Festival per no 
faltar-hi.

Hi van participar els cors següents:

A Castellbell, del dia 4 al dia 7,

- el Cor Afrikiyo, de Dakar (Senegal), amb un vestuari molt vistós i 
acompanyant la veu amb la dansa,

- el grup Voiceland, de Sofia (Bulgària), i

- el quartet Ensemble Nonsense, de París (França).

El dia 7 es va celebrar el concert de cloenda; van actuar-hi totes les corals 
esmentades, més la Capella de Música Burés i, com a convidada, la Coral de 
Castellterçol.

 A Puig-reig, del dia 5 al dia 8, 

- l’Ensemble Nonsense,

- el Cor Afrikiyo,

- la Coral de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i

- el grup Voiceland, Compañía de Música y Danza Perú, Ritmos y Costumbres. 
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Baix Llobregat
XXIX Musicoral
Com cada any, la Demarcació del Baix 

Llobregat de la FCEC organitza el seu cicle 
de cant coral, el Musicoral, que assolirà la 
vint-i-novena edició.

El Musicoral constarà de nou concerts, 
distribuïts entre dissabtes i diumenges, 
des del dia 8 de març fins al 5 d’abril. Hi 
participaran un mínim de trenta-sis corals, 
i a cada concert n’hi intervindran quatre o 
cinc, cadascuna de les quals tindrà assignat 
un temps màxim de vint minuts. Per ordre 
rigorós, els organitzadors fan rotació cada 
any i organitzen el concert en què no 
participen, reservant la seva pròpia actuació 
per a un altre concert en el qual cantaran 
com a convidats.

El Musicoral és una de les dues fites de 
l’any (l’altra és l’Aplec de Corals), en què 
tots els cantaires intervenen i mostren amb 
entusiasme el fruit del seu esforç. És un 
aparador que interessa a tothom i en el qual 
podem aprendre repertori nou i observar 
projectes musicals innovadors que donen fe 
de l’afició i del gust pel cant coral.

Convé destacar el suport que sempre 
rebem dels consistoris municipals de totes 
les poblacions. La majoria d’alcaldes i 
regidors de Cultura, entre altres regidors i 
autoritats, ens acompanyen, ens fan costat 
i ens adrecen paraules d’encoratjament i 
felicitació.

També cal agrair a la FCEC, de la qual tots 
ens sentim part, i a la seva presidenta el 
suport i l’atenció constants.

Hi esteu tots convidats.    
    Jaume Gavaldà

Cap de la Demarcació del Baix Llobregat

dissabte 29 de març de 2014
CORAL SELLARÈS (Gavà)
Coral Pau Casals 
direcció: Jordi Font Aragonès
Cor de La Unió Coral 
direcció: Tatyana Chertovskikh
Coral Pedres Blanques 
direcció: Damián Moragas
S.C. La Lira 
direcció: Josep M. Fradera

diumenge 30 de març de 2014
SOCIETAT CORAL LA PERDIU (El 
Papiol)
Coral Solvin
direcció: Carles Farràs
Orfeó Vicentí 
direcció: Joan Vinyes
Coral Sellarès  
direcció: Emmanuel Niubó
Coral La Vall
direcció: Benet Puig i Balletbó

dissabte 5 d’abril de 2014
COR DE LA UNIÓ FILHARMÒNICA 
(El Prat de Llobregat)
Coral Amadeu Vives  
direcció: Xavier Tobella
Coral Montau
direcció: Jordi Font Aragonès
Orfeó Catalònia 
direcció: Òscar Salvador Medina
Coral Sant Esteve 
direcció: Eduard Vila

diumenge 16 de març de 2014
CORAL DIADEMA (Corbera de 
Llobregat) 
Cor Creixent  
direcció: Elisenda Durà
S.C. La Perdiu
direcció: Julian Monje
Coral Heura 
direcció: Gemma Andreu
Coral Amèricat  (convidada)
direcció: Rafa Barbero

dissabte 22 de març de 2014
CORAL MONTAU (Begues)
S.C.C. La Coloma 
direcció: Joana Campo Mestre
S.C.El Llessamí 
direcció: David Pastor
Coral Margalló
direcció: Enric Gavaldà García
Coral La Passió d’Esparreguera 
direcció: Olga Aurín Puchol

diumenge 23 de març de 2014
CORAL RENAIXENÇA (Sant Boi de 
Llobregat)
Coral Sons i Veus d’Esplugues
direcció: Meritxell Tarragó
Cor de La Unió Filharmònica
direcció: Jordana Delgado
Coral Diadema
direcció: Domènec Olivella
Cor de L’Ateneu Santfeliuenc 
direcció: Andreu Brunat
Coral Ars Nova
direcció: Xavier Pagès

dissabte 8 de març de 2014
CORAL ARS NOVA (Martorell)
Coral Àuria
direcció: Meritxell Gallés Pascual
S.C.R. Lo Llobregat de les Flors
direcció: Joana Campo Mestre
Cor Adinoi
direcció: Josep Martí i Montoliu
Coral Renaixença 
direcció: Pau Jorquera

diumenge 9 de març de 2014
CORAL ÀURIA  (Cornellà de Llobregat) 
Quòdlibet Grup Coral 
direcció: Esteve Costa
Coral Contrapunt
direcció: Oriol Hernández
Coral Ferran Sors 
direcció: Albert Folch i Romaní
Coral Jove del Centre Catòlic
direcció: Joan Vinyes

dissabte 15 de març de 2014
COR CREIXENT (L’Hospitalet)
Coral Ressò
direcció: Jaume Valero
Orfeó Enric Morera 
direcció: Emili Fortea
Corals L’Esclat-Columba 
direcció: Marylin Socarràs
VaDeGospel (convidada) 
direcció: Lourdes Porcar
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Taller de cants comuns a la demarcació del Baix 
Llobregat

Amb l’assistència de vint-i-cinc cantaires de la demarcació, el 
dissabte 8 de juny es va efectuar a l’Ateneu de Cultura Popular 
Can Batllori, de la ciutat de Viladecans, un taller de cants comuns 
dels que recomana l’Equip Tècnic de la FCEC per a aquesta tem-
porada.

El taller tingué dues parts: des de les cinc a les set de la tarda 
s’assajà “Joan del riu”, composició tradicional del Rosselló harmo-
nitzada per Manuel Oltra, que dirigí la mestra Gemma Andreu. 

Després d’una hora de descans, des de les vuit i fins a les deu 
del vespre, el mestre Carles Farràs dirigí l’obra “Neu”, amb lletra 
de Miquel Martí i Pol i música del compositor argentí Diego Len-
ger.

El taller, que també incloïa una sèrie d’exercicis de tècnica vo-
cal, fou del gust i profit de tots els participants.

                      Jaume Gavaldà
Cap de la Demarcació del Baix Llobregat
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Barcelonès

El diumenge 22 de setembre es va celebrar, per segon 
any, l’Aplec de la Mercè, organitzat conjuntament per la 
Demarcació del Barcelonès de la FCEC i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la finalitat de reunir la màxima quantitat 
possible de cors i cantaires d’arreu de Catalunya en un 
acte festiu i de reafirmació del cant coral a Catalunya, 
tot obrint les Festes de la Mercè a persones de fora de 
Barcelona.

La direcció va anar a càrrec de Rosa Ribera. La 
cobla participant va ser la Mediterrània, i més de 
dos-cents cantaires van omplir l’escenari d’una 
plaça Catalunya plena a vessar. Van assistir al 
concert l’alcalde de la ciutat, Xavier Trias, i altres 
membres del consistori.

El programa comú que s’hi va interpretar 
comprenia les obres següents:

• El cavaller enamorat - Joan Manén / A. 
Colomer

• La sardana de les monges - Enric Morera 
/ Lletra: A. Guimerà

• Suite de cançons populars catalanes - 
Josep Prenafeta

• El rossinyol (Harm.: A. Pérez Moya)
• L’hereu Riera (Harm.: J. Cumellas)
• La filla del marxant (Harm.: M. Oltra)
• El cant del ocells (Harm.: E. Ribó)
• Sota de l’om (Harm.: E. Morera)     

• L’Empordà - Enric Morera / Lletra: J. Maragall
• Marinada - Antoni Pérez Moya
• La Moreneta - Antoni Carcellé
• La Maria de les trenes - Josep Saderra / S. 

Johnson / Lletra: R. Ribera
• Dansa de Castellterçol - Harm.: Joaquim 

Serra / M. Oltra / Lletra: A. Armengol
• La Santa Espina - E. Morera / Lletra: A. 

Guimerà
• El cant de la senyera - L. Millet / Lletra: J. 

Maragall     
El concert va acabar amb el cant del nostre 

himne, “Els segadors”.

Durant el concert, la directora va fer participar el 
públic cantant una part de “La Moreneta”, i 
també ballant “La Santa Espina”.

Aplec Coral de la Mercè 2013
El mateix matí, les corals participants van fer l’assaig 

general, i a dos quarts de vuit del vespre, després d’una 
petita prova de so, es va fer el concert a l’escenari 
principal de la Mostra d’Associacions de Barcelona, 
a la plaça Catalunya. Aquest any, la cantada va estar 
dedicada a la música per a cor i cobla, i el programa 
incloïa, bàsicament, sardanes i cançons populars i 
tradicionals.
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Camp de Tarragona

Concert de la Mercè  Com cada any per la Festa Major de Barcelona, les corals de la Demarcació del Barcelonès van oferir un concert a la plaça del Rei. Va ser un èxit, tant 
per la qualitat del so com per la quantitat de cantaires i espectadors.

Setmana Cantant
Una trobada per a compartir la música coral, aprendre’n i 

gaudir-ne

Del 17 al 27 de juliol del 2014 se celebrarà la setena edició de la 
Setmana Cantant de Tarragona, enquadrada dins les activitats d’Europa 
Cantat. Hi participaran, com a directors dels tallers, els mestres següents: 

• Elisenda Carrasco (“Textures del segle XXI”),

• Werner Pfaff (“Obres del Romanticisme alemany”),

• Santiago Ruiz (“Indianas, de Carlos Guastavino”),

• Pablo Trindades (“Música popular”), i

• Xavier Puig, que dirigirà el cant comú.

La direcció musical és a càrrec de Josep Prats.

Fins ara s’hi han inscrit els cors següents:

• Studio Vocale Karlsruhe (Karlsruhe, Alemanya)

• La Cantoría de Mérida (Mérida, Veneçuela)

• Expresso 25 (Porto Alegre, Brasil)

• Cor Ciutat de Tarragona

Més informació i inscripcions a: 

http://www.setmanacantant.org/ 

http://www.setmanacantant.org/%C2%A0
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Roquetes acull el concert de la 16a edició del cicle Catalunya Coral 
a les terres de l’Ebre

Les terres de Lleida, les de la Catalunya central i les terres de l’Ebre han compartit 
una bona estona de cultura, música i germanor gràcies a l’organització d’un dels 
concerts del cicle Catalunya Coral per part de la Coral Preludi a Caro, de Roquetes 
(Baix Ebre).

Els cantaires de Roquetes van ser els primers d’actuar a l’església parroquial de 
Sant Antoni de Pàdua en el concert celebrat el diumenge 27 d’octubre sota l’atenta 
mirada d’un nombrós públic, el regidor de cultura de l’Ajuntament de la població, el 
cap territorial de la FCEC i el cap de la demarcació de les Terres de l’Ebre. 

Els i les cantaires del Baix Ebre, dirigits per Josi Medina Candel i amb acompa-
nyament al piano de Marissa Valls, havien preparat un seguit de peces que tenien 
com a denominador comú la música religiosa del segle XX, amb obres de compo-
sitors com ara Victor C. Johnson (*1978), Terre McPeeters (*1955) i Ennio Morricone 
(*1928), entre d’altres. Cal destacar l’estrena d’un “Ave Maria” d’Enric Morera (1865-
1942), localitzat recentment en un arxiu particular de Morella i del qual, segons 
sembla, no es tenia cap coneixement. 

Tot seguit, va ser la veterana Carme Valls Farrà qui, al capdavant de l’Orfeó Veus 
del Camp, del Soleràs (Garrigues), va prendre la batuta per presentar una selecció 
de cançons que ella mateixa ha denominat “de protesta”, a to amb els temps que 
ens toca viure: temes clàssics de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet i Raimon que van 
emocionar el públic assistent al concert.

La Coral Montau, de Begues (Baix Llobregat), encapçalada per Jordi Font Arago-
nès, va ser l’encarregada de tancar el concert amb un programa integrat per peces 
operístiques dels segles XVIII i XIX compostes per Händel, Mozart, Rossini i Wagner. 

Després del cants comuns, un a càrrec de cadascun dels directors allí reunits, van 
arribar els parlaments i el lliurament d’obsequis, que, en acabar, van conduir els 
cantaires cap a la seu de la Coral Preludi a Caro, de Roquetes, on, a més de recupe-
rar forces, els organitzadors van obsequiar els companys cantaires amb unes jotes 
improvisades, típiques del país, cantades a l’estil del gran versador, ja desaparegut, 
Josep Garcia “lo Canalero”, que van ser corejades per uns animats cantaires i que van 
aconseguir d’arrencar més d’un somriure. 

Cal esmentar que dues agrupacions més de la demarcació, el Cor La Lira Am-
postina i la Coral Santa Llúcia, del Perelló, tenen previst de participar en dos altres 
concerts del cicle Catalunya Coral, que se celebraran durant el mes de novembre a 
Alella (Maresme) i la Granja d’Escarp (Segrià).

Terres de l’Ebre

Josi Medina dirigeix el Cant Comú
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“Lleida canta al vi”
El 20 d’octubre, durant tot el dia, es va celebrar l’aplec anomenat “Lleida canta al 

vi” en diversos espais del Castell del Remei, a Penelles. Es tractava de la cinquena 
edició d’aquesta iniciativa que es fa coincidir amb la verema, tot oferint un maridat-
ge entre la cançó i el vi, amb la intenció de posar en valor el cant coral, promoure 
l’intercanvi d’experiències i afavorir la descoberta del patrimoni cultural.

Van participar-hi les corals següents:

• Coral Maristes Montserrat, de Lleida
• Coral Contrapunt, d’Albeda
• Coral Gran Gent, de la Granja d’Escarp
• Orfeó Nova Tàrrega, de Tàrrega
• Coral Esperit Jove, de la Bordeta (Lleida)
• Coral Lacetània, de Cervera
• Orfeó Artesenc, d’Artesa de Segre
• Coral Llum de Veus, de Pardinyes
• Coral Verge de Ribera, de la Pobla de Segur
• Agrupació Coral Oberta de Ponent
• Coral Ramon Carnicer, de Tàrrega
• Coral Sant Joan, de Penelles
• Cor de Cambra Joliu, de Lleida
• Orfeó de Tremp
• Coral d’Isona
• Orfeó Veus del Camp, del Soleràs
• Orfeó Terrall, de les Borges Blanques
• Els Cantaires de Juneda
• Coral Espiga d’Or, de Bellvís
• Coral Montserratina, de Raïmat
• Coral Verge del Lliri, de Vilanova de Bellpuig
• Veus del Pla, de Mollerussa
• Coral Ginesta, de Cervera
• Coral L’Estel, de Lleida
• Coral Cants i Rialles, de Lleida

Terres de Lleida
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20 d’octubre de 2013
castell del remei

coral
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Ho organitzen:

Hi col·laboren:

Ajuntament 
de Penelles

penelles
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Departament de Cant Gregorià
V Trobada de Grups de Cant Gregorià
La Seu Vella de Lleida, 6 d’octubre del 2013

Amb constància perseverant hem arribat a celebrar la V Trobada de Grups de Cant 
Gregorià de Catalunya. El diumenge dia 6 d’octubre d’enguany, les voltes esplen-
doroses de la Seu Vella de Lleida s’ompliren de melodies gregorianes i polifòniques 
cantades per uns cent seixanta cantaires, els quals provenien d’onze grups que es 
dediquen a conrear aquesta modalitat de cant litúrgic.1 Les trobades anteriors, con-
vocades amb una freqüència biennal, s’havien fet al monestir de Sant Cugat del 
Vallès (2005), a l’església de la Pietat de Vic (2007), al monestir de Montserrat (2009) 
i a la basílica de Castelló d’Empúries (2011).

Aquestes trobades sempre han estat organitzades pel Departament de Cant Gre-
gorià de la FCEC, comptant, però, per a la preparació immediata, amb algun grup 
de cant gregorià o institució local. Aquesta vegada ha estat la Schola Cantorum de 
Lleida (de l’Ateneu Popular de Ponent), amb el seu director, Enric Navàs, qui s’ha fet 
càrrec de connectar amb la Seu Vella de Lleida i de tenir previstos els espais d’assaig 
i d’actuació, com també d’oferir una visita guiada a la ciutat vella als grups que ho 
desitgessin.

L’audició va ser concebuda de manera que cada grup que hi participava tingués, 
juntament amb el director respectiu, el seu protagonisme. D’aquesta manera es va 
alternar el cant col·lectiu amb el de cada cor particular. Aquest any, la temàtica que 
es va convenir de cantar van ser les diferents melodies d’Advent i de Nadal,2 dos 
temps forts de la litúrgia, un de preparació i l’altre de celebració joiosa. Un temps 
representa la llarga espera del poble d’Israel –i, de retruc, de la humanitat– envers 
l’adveniment de Jesús, el Messies salvador. L’altre és l’alegria pel naixement del Se-
nyor en un pessebre entre un bou i una mula, amb càntics d’àngels i l’adoració de 
pastors i de mags vinguts de l’Orient... Els dos temps han rebut un exquisit tracta-
ment musical al llarg de la història. En aquesta cinquena Trobada hem intentat de 

1  Les entitats participants varen ser les següents: Capella de Música de la Tossa d’Igualada (direc-
ció: Frederic Prat), Capella Gregoriana dels Dolors, de Vic (direcció: Vicenç Coma), Cor dels Am-
ics de l’Orgue, de Sitges (direcció: Francesc Pi), Grup de Cant Gregorià de l’Ateneu de Sant Just 
Desvern (direcció: Ramon Moragas), Schola Cantorum de Lleida (direcció: Enric Navàs), Schola 
Cantorum de Terrassa (direcció: Joaquim Garrigosa), Schola de Cant Gregorià de Sant Miquel, de 
Montblanc (direcció: Joan J. Jàvega), Schola Gregoriana de Catalunya (direcció: Ramon Vilar), Schola 
Gregoriana de Vilafranca (direcció: Joan Terradas), Cantaires dels Tallers de Cant Gregorià de la 
FCEC i Cor Auditexaudi (direcció: Paloma Bascones), i Cor Cantate (direcció: Ramon Vilar).

2  Les trobades anteriors havien versat sobre les temàtiques següents: unes Vespres de la Mare de 
Déu; el Passio Domini nostri Jesu Christi segons sant Mateu; l’Ofici i la Missa de Difunts i el temps 
de Pasqua (Resurrexit, alleluia!).

revisar aquest repertori. Per tant, hi interpretàrem himnes, antífones, salms, respon-
soris, lliçons del profeta Isaïes, corals, motets polifònics, diferents tons de salms, 
etc., els quals ens varen fer avançar a través del fil conductor temàtic d’aquests dos 
temps litúrgics. L’expressió “Aperiatur terra et germinet Salvatorem” va ser el lema 
que presidí aquesta Trobada.

Concretament, s’hi interpretaren el Cant de la Sibil·la de la Seu d’Urgell; introits 
com Populus Sion i Puer natus; el cant de l’Al·leluia del dia de Nadal Dominus di-
xit; l’antífona d’ofertori Ave Maria; himnes com Veni, redemptor gentium (amb el 
seu desdoblament en el coral alemany del s. XVII  Nun komm der Heiden Heiland, 
Creator alme siderum, Jesu redemptor omnium i Jesu dulcis memoria; antífones de 
vespres: In illa die, Ecce veniet, Ecce Virgo concipiet i Quem vidistis pastores; antífo-
nes del cant del Magnificat com O Emmanuel i Hodie Christus natus est; responsoris 
breus com Verbum caro factum est; càntics com Rorate coeli i Ave regina caelorum; 
els salms 109, 113 i 92... El Cor Cantate3 interpretà les següents peces polifòniques: 

3  Cor format per a l’ocasió amb membres procedents dels grups Auditexaudi, Fòrum Vocal i Schola 
Gregoriana de Catalunya.
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Nun komm (Calvisius, s. XVII), el conjunt d’antífones solemnes aplegades amb el 
títol de Veni, veni, Emmanuel de Z. Kodály (1882-1967), el motet O magnum myste-
rium de Tomás L. de Victoria (15..-1611) i una part de la cantata A tan bella flor de 
lis, de Joan Verdalet (1632-1691). 

Tota l’audició va quedar emmarcada per tres peces interpretades a l’orgue4 per 
Joan Casals. Com a preludi o introducció a l’Advent vàrem escoltar el Tiento XVII 
de “Pange lingua”, de Joan Bta. Cabanilles (1644-1712). Com a interludi o introduc-
ció a Nadal va interpretar els Versos I, II, III (tercera col·lecció) del P. Miquel López 
(1669-1723), i com a postludi o final, l’Obra de 5è to ple de Josep Elies (1687-1755). 
La primera i la tercera obres corresponen a l’escola catalana d’orgue, i la segona, a 
l’escola montserratina. Per una altra banda, l’orgue va acompanyar moltes de les pe-
ces gregorianes que es cantaren, la qual cosa significà un suport important a l’hora 
d’interpretar.

La jornada es va iniciar a les deu del matí amb l’oferiment d’una visita guiada a la 
ciutat a la qual es van apuntar, si més no, dos grups de cant gregorià. Per una altra 
banda, a partir de les onze es va fer l’acolliment dels cors a l’espai de la Seu Vella, 
una gran sala situada al subsòl de l’edifici, on s’havia d’assajar a les dotze. Val a dir 
que el dia fou esplèndid, acompanyat d’una temperatura suau i d’un sol de tardor 
que omplia de cromatisme tot el paisatge. Després del dinar, a les 16.30 h s’inicià un 
assaig al mateix lloc on s’havia de cantar, l’ample presbiteri del temple. Era el mo-
ment de comprovar l’acústica de la nau. Cap problema: les velles pedres oferien la 
ressonància justa i neta per a una audició immillorable. Aquesta va començar a les 
18 h i es perllongà fins a les 19.30 h. I així vàrem posar el punt final a una jornada 
plena de vivències i de trobades humanes i musicals. La propera cita serà a Vilafran-
ca del Penedès l’any 2015, en ocasió de la capitalitat de la cultura catalana atorgada 
a aquesta ciutat.

Ramon Vilar i Herms

4  Orgue positiu construït per Grenzing que és propietat del Cor Montserrat, de Terrassa, i del Cor 
Madrigal, de Barcelona, i que gestiona la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC).

III Taller de Cant Gregorià i Polifonia
Monestir de Sant Benet de Montserrat, 14 de setembre del 2013

Eren les 9.45 del matí del dia 14 de setembre quan jo entrava al recinte monacal 
de Sant Benet de Montserrat. M’arriben uns cants entusiastes que omplen l’ambi-
ent. No és encara l’hora de començar el taller d’avui. Molts participants ja s’havien 
inscrit a partir de les 9.15 h. El P. Daniel Codina, en el mateix espai de l’acolliment, 
els fa cantar uns cànons de benvinguda, tal com s’havia previst per a aquesta estona 
d’espera. La seva experiència i saviesa fan que sigui un aprenentatge ràpid i efectiu. 
Cants de joia i d’amistat, i rostres alegres ben disposats a participar. No es podia 
preparar millor el terreny de les persones per a rebre l’aliment musical de la jornada. 
Fet i fet, som una quarantena de participants.

A les deu ens traslladem a la capella del monestir, on comença el Taller de Cant 
Gregorià i Polifonia. L’espai és immillorable per a la pràctica del cant coral. Les cor-
des es distribueixen en el cor de les monges. El gran finestral està presidit per un 
santcrist emmarcat al fons per les parets rocoses de la muntanya de Montserrat. 
Visió mística i tel·lúrica. El taller va a càrrec dels musicòlegs P. Daniel Codina i Ramon 
Vilar. Iniciem el programa amb la interpretació d’un invitatori a la pregària: “Deus in 
adjutorium nostrum intende”. La resposta coral, “Domine, ad adjuvandum me festi-
na”, és cantada a la manera d’un recitatiu polifònic del tot vertical, propi del període 
barroc. Es tracta d’una peça anònima de la litúrgia de sant Josep Oriol, de l’església 
del Pi de Barcelona. Música solemne i brillant, d’una alegria continguda.

Tot seguit, el P. Daniel Codina ens ensenya un altre exemple de polifonia que imita 
el recitat gregorià: Lauda, anima mea, de Tomàs de Santa Maria (s. XVI). El P. Codina 
és el director de l’Arxiu Musical de Montserrat, i això el dota d’un ampli coneixement 
dels seus rics fons. D’aquesta manera, cada any ens forneix partitures desconegudes 
d’un gran interès musical i històric que ens ajuden a conèixer la influència del cant 
gregorià en la polifonia.

Per la seva banda, en Ramon Vilar va fer conèixer la importància que tingué l’him-
ne ambrosià Veni, redemptor gentium (del s. V) en altres composicions posteriors. 
Primer aprenguérem l’himne i a continuació cantàrem el coral alemany Nun komm 
der Heiden Heiland en la versió de Calvisius (1556-1615), el qual és una transforma-
ció polifònica de l’himne medieval. El mateix coral va ser després arranjat per J. S. 
Bach en la seva Cantata 61. A continuació cantàrem una part de l’himne d’Advent 
Veni, veni, Emmanuel harmonitzat per Zoltán Kodály; només, però, el primer i el dar-
rer versos, ja que la seva dificultat no ens permetia destinar-hi més temps.

Després d’un descans, reprenguérem el taller amb la interpretació d’un grup d’an-
tífones breus de les vespres del temps d’Advent: In illa die, Ecce Dominus veniet, 
Ecce veniet Propheta magnus i Ne timeas Maria. El P. Daniel Codina fou l’encarregat 
d’ensenyar-nos-les i de fer-nos valorar la bellesa musical continguda en aquests 
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textos. També les seves explicacions musicològiques ens ajudaren a 
comprendre el seu significat i a situar-les en el seu context.

El que restava del matí ens va deixar temps per a cantar la Salve 
Regina solemne en gregorià (càntic marià del final de la pregària de 
completes) i saber-ne distingir les petites variants de les diferents 
versions existents, i comprovar, al mateix temps, la influència de la 
melodia gregoriana en una altra Salve Regina, polifònica en aquest 
cas, l’autor de la qual es diu “El mallorquí” (del s. XVII), i que proce-
deix de l’Arxiu Musical de Montserrat. El P. Daniel Codina frueix de 
fer-nos conèixer obres del repertori musical d’aquest arxiu pràctica-
ment desconegudes, de fer-les sentir amb les nostres veus i d’eixam-
plar el nostre coneixement de la història de la música.

L’excel·lent i delicat acolliment de les monges benedictines de Sant 
Benet va permetre que ens poguéssim reunir per dinar al bosquet 
contigu al monestir, un espai ideal que facilita el fet de compartir i la 
relació amical entre els participants. Eren les dues del migdia, amb 
un clima agradable i un dia assolellat. A les quatre de la tarda conti-
nuem el taller que havíem iniciat el matí. S’inicia amb la interpretació 
de l’obra Pange lingua, de Juan Bermudo (c. 1510-?1565), un frare 
franciscà andalús famós per les seves composicions i les seves obres 
de teoria musical. Aquesta peça té com a cantus firmus la melodia 
de l’himne Pange lingua de la litúrgia mossàrab, també anomena-
da more hispano (‘a la manera hispana’). És, bàsicament, una bella 
composició per a orgue dins la qual es canta a l’uníson el Pange 
lingua. En aquest punt de la crònica cal que parlem de l’assistència i 
l’ajut que ens va oferir l’organista Neil Cowley, titular de Santa Maria 
del Mar. Estigué tot el dia al nostre servei fent el suport harmònic o 
acompanyament de totes les obres que vàrem treballar. D’ell també 
va dependre l’èxit de la jornada.

La tarda transcorregué enmig de cants. Ens en férem un bon tip: 
els càntics marians del final de la pregària de completes, com Ave 
Regina caelorum i Regina caeli laetare. Igualment, es va cantar una 
bona part de la peça polifònica Regina caeli, de Gregor Aichinger 
(1564-1628), en la qual endevinem, com a cantus firmus, la melodia 
gregoriana homònima. No hi van mancar l’himne Jesu dulcis memo-
ria, que alterna la melodia gregoriana amb versos polifònics com-
postos per l’organista Neil Cowley; el motet anònim italià del s.XVI 

Alta Trinità beata, una composició tranquil·la a quatre veus que imita el recitat gregorià, i, finalment, el 
Salm 90 Qui habitat in adjutorio Altissimi (salmòdia gregoriana alternada amb polifonia), extret de les 
completes de Sant Zenó d’Arenys de Mar. Amb aquesta peça vam entrar en contacte amb un repertori 
d’arrel popular, propi de les capelles de música de tantes esglésies de Catalunya; concretament, es 
tractava de practicar l’estil musical anomenat fals bordó.

La jornada finalitzà, per als qui ho desitjaren i pogueren assistir-hi, amb la pregària de vespres de 
les monges benedictines de Sant Benet. Les seves veus acurades i afinades ens ajudaren a entrar en 
l’àmbit de la pregària vespertina. Més enllà del finestral, les parets del Cavall Bernat, de Sant Antoni 
i de Sant Jeroni es retallaven sobre el cel blau i rogenc del capvespre. Donem gràcies per tot el que 
hem rebut en aquest dia, i en aquest agraïment no podem oblidar els organitzadors de la jornada: 
la germana Coloma, priora del monestir de Sant Benet, i en Pep Quintana, cap del Departament de 
Gregorià de la FCEC, als quals agraïm la seva disponibilitat i bona gestió.

Ramon Vilar i Herms
Cap de l’Equip tècnic de la FCEC



tornar al sumari

número 38
novembre 2013

pàg. 32Equip tècnic

Fòrum de directors
El Fòrum de directors corresponent a l’any 2013 es 

va celebrar el dissabte 19 d’octubre. 

Us l’expliquem amb imatges i en publicarem la 
crònica en el proper número.
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Europa Cantat

El festival Europa Cantat Junior se celebrarà a la mag-
nífica ciutat de Bergen (Noruega) del 30 de juliol al 6 
d’agost del 2014. En aquest certamen s’hi poden presen-
tar corals formades per nois i noies de vuit a divuit anys.

El concert inaugural serà el dia 31 de juliol. 

El treball dels set dies de festival es distribuirà en nou 
tallers. Els cors podran cantar un programa propi a la 
mateixa ciutat de Bergen i en poblacions del voltant.

Més informació: http://www.ecjunior.com/

Festival Europa Cantat junior Assemblea a Pécs (Hongria)
Aquest any, l’assemblea anual 

d’Europa Cantat ha tingut lloc a la 
ciutat hongaresa de Pécs, que també 
acollirà el pròxim festival Europa 
Cantat, l’any 2015.

L’assemblea va tenir efecte el dia 9 de novembre i, a més d’examinar-s’hi temes 
administratius referents a les activitats de l’any 2013 i a les finances, va servir per 
a encetar un debat sobre noves estratègies, per a presentar el pròxim festival i per 
a commemorar el cinquantè aniversari de la creació de l’Associació, llavors amb 
el nom de Federació Europea de Joves Cors. La pròxima assemblea se celebrarà a 
Barcelona l’any 2014.

A més de l’assemblea, van tenir lloc presentacions i concerts diversos.

L’any 1988, Pécs ja va ser la seu el festival, però per a l’edició del 2015 la ciutat 
compta amb equipaments i espais nous per a albergar-lo: el Zsolnay Cultural Quartier 
–una antiga fàbrica de ceràmica convertida en centre cultural– i el Kodály Centre, un 
magnífic auditori que també disposa de diverses sales per a conferències i reunions.

El Festival se celebrarà, doncs, en aquesta ciutat del 24 de juliol al 2 d’agost del 
2015. Anirem informant-vos-en.

Vista de Bergen des del Mont Ulriken (Svein-Magne Tunli, Wikimedia Commons)

http://www.ecjunior.com/
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Convocatòria del Cor Mundial 
Jove

La Fundació World Youth Choir ha obert una nova convocatòria d’audicions per a ser 
membre del Cor Mundial Jove en la sessió que tindrà lloc a l’estiu del 2014 a Croàcia. 
La sessió se celebrarà al mes de juliol durant unes tres setmanes, i consistirà en 
una estada d’assaigs i una gira de concerts per Croàcia i altres països de la regió 
(les dates exactes i els detalls de la gira es concretaran cap al final del 2013). Es 
prepararà un programa dividit en dues parts: una de música coral clàssica, a cura 
d’un director d’una altra regió d’Europa o del món, i una part ethno, inspirada 
en la música dels països del sud-est d’Europa, a càrrec d’un director de Croàcia. 
Per a intervenir en aquesta sessió se seleccionaran 80 cantaires (entre els participants 
en la sessió de Xipre del 2012 i cantaires nous).

Condicions per a poder optar-hi:

· Tenir molt bon nivell i experiència com a cantaire o solista.

· Tenir entre disset i vint-i-sis anys al juliol del 2014 (obligatori).

· Tenir una educació musical bàsica o professional.

· Tenir un nivell d’anglès mitjà, per a poder seguir les sessions, que seran en aquest 
idioma.

Els participants s’hauran de pagar el viatge d’anada i tornada al lloc d’inici de 
la sessió de Croàcia i una assegurança de viatge, i hauran de portar preparat el 
programa que s’hi treballarà. Durant la sessió del Cor Mundial Jove, totes les 
despeses aniran a càrrec dels organitzadors.

Per a poder prendre part en la selecció cal fer una audició oficial.

La FCEC organitza una audició, que tindrà lloc el dissabte 14 de desembre al 
matí al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Durant l’audició caldrà interpretar una escala cromàtica, una obra a vista i dues 
obres obligades que s’enviaran abans perquè es puguin preparar. Els candidats que 
siguin seleccionats en aquesta audició es proposaran a la IFCM, que decidirà la 
selecció final dels participants a l’abril.

Si estàs interessat a participar en l’audició, envia un correu electrònic al més 
aviat possible a fcec@fcec.cat i et facilitarem les obres que s’han de preparar i 
una fitxa de dades per a omplir.

Trobareu més informació sobre el Cor Mundial Jove al web www.worldyouthchoir.
org

La Federació Internacional per la Música Coral ha acordat encarregar a la Federació 
Catalana d’Entitats Corals l’organització de l’11è Simposi Mundial de Música Coral, 
que es realitzarà l’any 2017.

Tal com es va informar a l’Assemblea General de la FCEC celebrada el 2 de març 
a Amposta, el dia 31 de desembre de 2012 la FCEC va presentar la candidatura 
per organitzar aquest Simposi, atesa la tradició coral de Catalunya, atès que en 
aquests moments es disposa de les instal·lacions de l’Auditori de Barcelona -adients 
per a les necessitats d’aquesa cita- i atès que el projecte compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona, del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Auditori, de l’Esmuc i d’altres entitats musicals.

Montserrat Cadevall va defensar el projecte durant una reunió del Consell de 
l’IFCM el passat mes de març a Dallas. Després d’aprofundir en el projecte i tornar 
a confirmar el suport de les nostres institucions, la IFCM ha pres l’acord d’acceptar 
la nostra proposta, decisió que honora la FCEC, membre des dels inicis d’aquesta 
federació internacional.

El Simposi és un lloc de trobada d’experts en música coral en què es debaten 
temes, es fan classes magistrals i conferències, s’intercanvien experiències i repertoris 
i es convida els millors cors del món a oferir concerts. La vinguda a Barcelona 
d’especialistes i de cors de primer nivell revertirà en la millora del cant coral i dels 
nostres cors i permetrà de donar a conèixer Barcelona, el nostre país i la nostra 
cultura arreu del món.

Aquesta activitat es realitza cada tres anys i fins ara s’ha celebrat a:

La FCEC organitzarà l’any 2017 a 
Barcelona el Simposi Mundial de 
Música Coral

1987 – Viena
1990 – Estocolm /Helsinki / Tallin
1993 – Vancouver
1996 – Sydney
1999 – Rotterdam

2002 – Minneapolis
2005 – Kyoto
2008 – Copenhaguen
2011 – Puerto Madryn

i la pròxima edició serà l’estiu vinent a Seül.

Des de la FCEC agraïm la confiança que els membres del Consell de l’IFCM han 
dipositat en nosaltres i comptem amb tots vosaltres per fer que aquest esdeveniment 
sigui un gran èxit.

mailto:fcec@fcec.cat
http://www.worldyouthchoir.org/
http://www.worldyouthchoir.org/
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Divendres 26 de juliol de 2013
Cor de la Catedral de Berlín,  Lautten Compagney

Christian Filips, direcció d’escena

Kai-Uwe Jirka, direcció musical i orgue

26 i 27 de juliol de 2013
Curs de Direcció Coral amb el Cor de la Catedral de Berlín

Organitza: ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música)

“Moriràs”. Amb aquesta ineludible certesa començava el concert que el Cor 
de la Catedral de Berlín va oferir-nos el 26 de juliol de 2013 a Torroella de 
Montgrí. Cantaires entre nou i divuit anys anaven entrant a l’església de Sant 
Genís simulant  converses trivials a través del mòbil,  mentre l’afirmació ine-
ludible ressonava a les parets del temple. La Lautten Compagney, amb una 
formació de flauta de bec, violí, dues violes de gamba i llaüt, acompanyats 
a l’orgue per Kai-Uwe Jirka, també director, encetava, uns minuts després, la 
corprenedora Sonatina de la Cantata Actus tragicus BWV 106 de J.S. Bach.

Festival a Torroella de Montgrí

La veritat del destí de l’home, anunciada al principi, es transformava aleshores en desvet-
llament de la bellesa gràcies a la sàvia i acurada interpretació dels músics, cantaires del cor i 
solistes.  Els setze nens i dotze joves del cor,  que vam poder sentir de manera individual en 
algun moment del concert, cantaven de memòria mentre realitzaven senzills moviments es-
cènics que il·lustraven el text. Aquests moviments permetien canviar la distribució de les veus 
per tal de crear l’efecte acústic desitjat. 

Després de la primera part del concert vam gaudir d’un interludi musical en el qual Ulricke 
Beker ens va oferir una emotiva, viva i eficient interpretació del Preludi de la Suite per a vio-
loncel BWV 1011.  La segona part va consistir en una selecció, recopilada per Schemelli, de 
peces del Llibre de càntics sagrats d’escenes per a la vida, harmonitzades algunes d’elles per 
J.S. Bach. El resultat va ser un concert d’una gran qualitat musical, en el qual música, paraula i 
escena s’integraven en un tot a favor de la interpretació de les obres triades.

Entre el públic que omplia l’església de Sant Genís ens trobàvem els alumnes del Curs de 
Direcció Coral impartit per Kai-Uwe Jirka i Judith Kamphues, que l’ACEM va tenir l’encert d’or-
ganitzar.  Per a nosaltres el concert va tenir un interès afegit. Del que hem viscut i après aquest 
dos intensos dies de Curs crec que val la pena fer una sèrie de consideracions.

Per una banda cal elogiar la voluntat de les institucions alemanyes per mantenir, conser-
var i gestionar una entitat com és el Cor de la Catedral de Berlin: una escola coral que acull 
nens d’edats, procedències, capacitats i confessions diverses, i que els forma (sense que les 
famílies hagin de pagar res) a un alt nivell musical i humà.  Responsables d’aquesta formació 
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són, entre altres professors, el director del cor Kai-Uwe Jirka i la professora de veu, 
Judith Kamphues, que al llarg de les sessions van deixar palesa tant la seva quali-
tat professional com la transformadora tasca pedagògica que duen a terme, i dic 
transformadora -tot i que la bona pedagogia porta en ella mateixa la capacitat de 
transformar- perquè vull destacar-ne justament la solidesa pedagògica que hem 
observat aquests dies durant els assajos.

En un cor és habitual que la responsabilitat l’assumeixi el director i que els cantai-
res aprenguin a reaccionar als seus dictats. En canvi, en el treball de Kai-Uwe Jirka la 
responsabilitat es trasllada des de ben aviat al cantaire.  Tot un teixit de relacions i 
accions es duen a terme per aconseguir-ho: els nens interpreten el repertori de me-
mòria (procés en el qual d’alguna manera es fan seva l’obra); en el muntatge de les 
obres es mira que cada cantaire sigui, en algun moment, solista;  en certs moments 
es delega la direcció a un o més cantaires; s’aprofita la diferència d’edat entre els 
cantaires per crear una jerarquia de responsabilitats, fent que els grans vetllin pels 
més petits, de manera que cada cantaire ha de respondre davant dels seus com-
panys i no sols davant del director.

Un altre aspecte a destacar d’aquesta solidesa és l’excepciona-
litat que tenen els assajos.  Excepcionalitat en el sentit de ruptura 
amb la quotidianitat i amb la trivialitat de la resta de situacions 
del dia. En començar l’assaig, els nens tenen la consciència d’en-
trar en una dimensió diferent, la dimensió estètica, en la qual 
ells, en ser-ne conscients,  tenen una altra relació amb les coses 
de la que assumeixen a l’escola o a casa i que els fa créixer en la 
seva interioritat i expressivitat. El cos se’ls fa present com a ins-
trument musical des dels primers exercicis d’escalfament. I del 
cos emana el cant que no abandonaran fins al final de l’assaig, 
amb prou feines interromput per la paraula.

En la responsabilitat i abstracció de la quotidianitat per tre-
ballar intensament dins l’àmbit estètic, s’articula i se centra la 
tasca d’aquests mestres, que es guanyen el respecte dels seus 
cantaires sense necessitat de recórrer a la falsa pedagogia sim-
plista i llaminera que tan sovinteja. Sense renunciar al joc i a la 
distensió, quan s’escau, són capaços que els seus joves cantaires 
interpretin el missatge de Bach, que no és sinó l’escomesa de 
l’art mateix: la d’interpel·lar la nostra condició humana.

Clara Vilaseca Costa
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Assaig obert amb el Cor de la Ràdio 
de Letònia

Fons musicològic de Joan Bofill i 
Soliguer

S’ha presentat a la sala de la Violeta de Centelles el Fons Musicològic de Joan Bo-
fill i Soliguer, donat per ell mateix. Joan Bofill és un barceloní fincat a Viladrau i nét 
del poeta Guerau de Liost. 

El fons conté la biblioteca sencera d’aquest prestigiós musicòleg, que ha dedicat 
tota la seva vida a l’estudi de la música. S’hi pot consultar des de la seva tesi doctoral 
fins a llibres i documents de tota mena relacionats amb la música, sens dubte molt 
interessants per als estudiosos.

L’acte de presentació va acabar amb un concert del Cor Cantus Firmus, dirigit per 
Gabriel Miralles, que va interpretar música composta sobre textos de poetes cata-
lans de diferents etapes difícils del nostre país.

El passat 21 de setembre, amb motiu del concert que el Latvian Radio Choir va oferir a 
la Seu Vella de Lleida dins el Cicle “Concòrdia – Música de pau a la Seu Vella”, la FCEC va 
organitzar un assaig obert per a directors adscrits a la Federació.

La tècnica d’aquest cor –considerat un dels millors cors de cambra del món- és extraordinària 
i, gràcies a la tasca del seu director, Sigvards Klava, és un dels cors de referència en la 
interpretació de música contemporània. El Cor de la Ràdio de Letònia és el que va enregistrar 
el disc Blanc, editat per Neu Records, amb obres de Bernat Vivancos. 

El programa que va presentar en aquest concert es basava justament en una selecció de 
composicions de Bernat Vivancos que es divulgaven per primera vegada al nostre país. Les 
obres que van interpretar-hi són Le cri des bergers, Nigra sum per a cor de noies, L’amour, le 
temps...,  i Aeternam. en les quals es van poder apreciar les sonoritats i les harmonies de la 
seva música. 

En aquesta ocasió, les partitures esmentades anaven intercalades amb les obres Immortal 
Bach (Johann Sebastian Bach / Knut Nystedt), Lux aeterna (Györy Ligeti), Le temps scintille 
(Martins Vilums), Muo:aa:yiy:oum (Anders Hillborg) i Ziles zina (Peteris Vasks).

El concert va ser enregistrat per Catalunya Música per a ser retransmès per deu emissores 
d’arreu del món. 

Cal agrair la bona disposició del cor i del seu director a autoritzar aquest assaig obert i 
també la col·laboració de Neu Records i del Consorci del Turó de Seu Vella de Lleida.

No hi ha dubte que aquest programa, que ofereix TV3 els dissabtes 
al vespre, fa difusió del cant coral al nostre país, però també és cert 
que no el mostra en totes les seves vessants.

Des de la FCEC esperem que s’acabi d’emetre, per fer-ne una valoració 
més acurada. En el proper número de la revista en parlarem. Sabem, 
però, que aquest debat ja s’està produint a nivell de corals. Per això, si 
alguns cantaires i directors ens voleu enviar les vostres opinions, seran 
molt ben rebudes i també les publicarem.

Més enllà dels aspectes formals del programa, podeu valorar si 
l’emissió del concurs pot afectar les nostres corals, i de quina manera. 
Si animarà més gent a cantar, si portarà més públic als concerts, si pot 
influir en el tipus de repertori i la posada en escena...
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L’any 2008 es va celebrar a Barcelona el II Congrés de Música a Catalunya, organitzat pel Consell Català 
de la Música.

Tal com vàrem explicar en una ressenya publicada en el número 28 de la revista A Quatre Veus, el pro-
grama incloïa dues activitats referents al món coral, enquadrades en l’eix d’usos socials de la música. La 
primera, una taula rodona en què van participar les directores i professores Rita Ferrer i Montserrat Rios, 
i també Jeroen Schrjner, llavors president d’Europa Cantat. La segona, una comunicació elaborada per 
Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC.

Ara, cinc anys després, s’acaba de publicar el Llibre d’Actes del Congrés.

Amb el permís del Consell Català de la Música i dels autors, anirem publicant aquestes intervencions 
en números successius de la nostra revista.

En aquest número, reproduïm la comunicació

“Treballant des de la FCEC pel cant coral del segle XXI”

Partint de la situació del cant coral en l’època del I Congrés de Música a Catalunya, es porta a terme 
l’anàlisi de la situació actual de les nostres entitats i del cant coral a Catalunya. En aquests anys s’ha incre-
mentat el nombre de corals federades i també la qualitat dels cors, la formació dels cantaires i directors, 
i s’ha avançat cap a la professionalització dels directors, però no s’obté el ressò mediàtic que l’activitat 
mereix. També han començat a aparèixer noves formes de pràctica coral. Cal continuar treballant en la 
millora de la qualitat, en la formació, en la difusió i en l’adaptació del cant coral a un món global. És en 
aquest sentit que la FCEC treballa i orienta les seves activitats.

En el primer Congrés de Música a Catalunya, celebrat el mes de febrer del 1994, es va presentar una 
ponència (“Ètica i estètica del cant coral”, a càrrec d’Oriol Martorell) i diverses comunicacions sobre el 
cant coral a Catalunya. Aquestes comunicacions, signades per Andreu Martínez, Lluís Virgili i diverses 
federacions catalanes, presentaven i analitzaven el cant coral i el panorama existent en aquell moment 
al nostre país.

Com ha evolucionat des de llavors?

En aquests anys, les corals adherides a la FCEC han passat de 308 l’any 1994 a les 470 actuals. Al nostre 
país continuen naixent corals, però potser s’observa una reducció del nombre de cantaires de cada cor. 
En bastants cors decreix la proporció d’homes, i entre els cors que tot just comencen, predominen els de 
noies o de veus blanques. Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’augment de l’edat dels cantaires, 
encara que ni és un fenomen general ni passa uniformement a tot el territori. Un altre detall actual és la 
disminució d’infants als cors infantils, tot i que ara es fa més cant coral en l’ensenyament general i a les 
escoles de música.

La visió del cant coral en el II Congrés de 
Música a Catalunya
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Un fet que sí que és important és la millora de la formació musical dels directors i 
també dels cantaires. La conseqüència és l’augment de la qualitat dels cors, la qual 
possibilita ampliar repertoris i abordar-ne de més exigents. També ha comportat 
que comencin a aparèixer cors formats per cantaires amb molta formació musical 
que treballen exclusivament per projectes o quan tenen una actuació; és a dir, cors 
“de bolos”.

El món coral ha anat tendint cap a la professionalització dels directors; tanmateix, 
com l’any 1994 continuen vigents dos problemes principals: la formació dels direc-
tors i la difusió del cant coral.

La formació dels directors. Pel que fa als ensenyaments oficials, actualment te-
nim estudis de direcció coral a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), 
on cada any comença una promoció de tres estudiants, però que no sempre acaben 
els quatre cursos previstos. I abans, on estudien direcció coral? Doncs com passa 
moltes vegades, s’ha començat la casa per la teulada: només hi ha direcció coral ofi-
cial de nivell superior; per tant quan els alumnes entren a l’ESMUC no els poden fer 
una prova de direcció de forma oficial. La formació prèvia l’hem de continuar fent, 
doncs, les federacions o altres institucions privades, de manera subsidiària respecte 
a allò que pensem que hauria de fer l’administració. 

Per a la FCEC, la formació és bàsica, i anualment organitzem cursos a diferents 
poblacions catalanes. Necessitem bons directors que portin les nostres corals cap 
a la qualitat i l’excel·lència. En un món globalitzat on cada cop es redueixen més les 
distàncies i les noves tecnologies permeten escoltar concerts que es fan a qualsevol 
indret del món, hem d’apostar per la qualitat per tal d’aconseguir que els nostres 
cors puguin arribar al nivell dels millors.

I per acabar aquest punt, una reflexió: la majoria dels directors que han acabat i 
acabin els estudis superiors a l’ESMUC es dedicaran a dirigir cors amateurs de Ca-
talunya, perquè de professionals gairebé no en tenim. Per tant, pensem que seria 
molt interessant una relació més estreta entre els estudis de l’ESMUC i els cors, ja 
que la realitat que trobaran els graduats no serà com treballar amb un cor pilot de 
cantaires seleccionats.

La difusió del cant coral. A pesar de ser l’activitat cultural i de lleure actiu que 
practiquen més persones a Catalunya i arreu del món, el cant coral no obté ressò a 
la majoria de mitjans de comunicació. Són mínimes les referències, els reportatges, 
la retransmissió de concerts... Hem de continuar treballant per assolir més difusió de 
la nostra activitat i la implicació de la societat en tots els aspectes.

Des de la seva constitució, l’any 1982, la FCEC, com a continuadora de la Germa-
nor dels Orfeons de Catalunya, creada el 1918, i del Secretariat d’Orfeons de Cata-

lunya, ha treballat sempre amb l’objectiu principal de promoure i difondre el cant 
coral a Catalunya. La FCEC entén el cant coral com un bé de cultura i cerca l’obtenció 
d’un millorament artístic constant: orienta, coordina i assessora sobre el cant coral 
a Catalunya; facilita els mitjans de millorament tècnic i estètic; aglutina i impulsa la 
vida coral col·lectiva; vetlla pels continguts socials i humanístics de la música coral; 
és receptora de les activitats del món coral i n’informa les entitats federades, i pro-
mou i ajuda la creació de noves entitats corals.

La majoria de les entitats sòcies són d’adults i mixtes, però també n’hi ha de jo-
ves, d’homes, femenines, infantils, de nouvinguts, de gent gran, universitàries, etc., i 
darrerament estem treballant en un departament especialitzat en cant gregorià per 
tal de preservar i millorar el conreu d’aquesta música, origen del nostre cant coral. 
En nombre de persones, aquestes corals representen al voltant de 380 directors de 
cors i més de 25.000 cantaires.

A més de l’activitat de formació de directors, que ja hem esmentat abans, la FCEC 
organitza activitats de:

· Difusió del cant coral i projecció de l’activitat coral que es fa al país, orga-
nització de cicles de concerts, festivals, concerts extraordinaris... Dins d’aquestes 
activitats cal destacar les Jornades Internacionals de Cant Coral de Barcelona, que 
aquest any assoleixen la quaranta-tresena edició, les quals han portat a Barcelona 
moltes corals d’arreu del món i ens permeten donar a conèixer el nostre país i el 
nostre repertori coral.

· Formació de cantaires per a possibilitar la millora dels cors, per mitjà de l’orga-
nització de tallers de cant, de tècnica vocal o de treball de repertori.

· Formació de directius mitjançant l’organització d’activitats encaminades a fer 
que les nostres entitats estiguin al dia de tots els temes legals que els afecten, i po-
sant al seu abast la informació i l’assessorament necessaris per facilitar-los la gestió 
interna.

· Edicions i difusió del patrimoni coral. La FCEC edita la revista A Quatre Veus. 
També edita regularment partitures (inèdites, noves harmonitzacions o, directament, 
obres d’encàrrec) per tal d’augmentar el repertori coral català. També promociona 
la interpretació d’obres catalanes poc conegudes, i hem creat els Premis Catalunya 
de Composició Coral per incentivar noves harmonitzacions de cançons tradicionals 
catalanes i noves composicions d’autor, que s’editen i enregistren en CD.

Montserrat Cadevall i Vigués

Barcelona, 10 de maig del 2008
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La cançó popular catalana (V)
Els rituals de la vida: infantesa
2. Moixaines i jocs de falda

En el número 34 de la revista A Quatre Veus, del mes de desembre del 2011, vàrem 
publicar l’article núm. 4 d’una sèrie d’escrits sobre la cançó popular catalana.1 El dar-

rer dels publicats tractava de les 
cançons infantils que els adults 
adrecen als infants; concretament, 
les cançons de bressol. Ara, se-
guint en el mateix sentit, hauríem 
de parlar d’un altre capítol de la 
cançó infantil: les moixaines i els 
jocs de falda. Aquí encara són els 
adults els que porten la iniciativa 
envers l’infant, que es deixa afa-
lagar. 

En el món de la gestualitat, tal 
com diu Xavier Fàbregas, ens hi 
iniciem des que aprenem a sentir 
i a moure el cos.2 Ens hi iniciem, 
doncs, abans que en el món de la 
parla. Podríem considerar que la 
parla apareix de primer com un 
subratllat del gest, i que de mica 
en mica pren relleu i concreció 
fins que els termes s’inverteixen. 
Tanmateix, amb els nostres tractes 
amb els infants  –continua dient 
Xavier Fàbregas–, ja iniciem una 

pedagogia del gest i assenyalem les característiques  d’un univers sensorial de-
terminat. La manera que la mare té d’agafar el petit, de sostenir-lo amb els braços 
enlaire, de bressolar-lo, de fer-li petons, de canviar-li els bolquers, deixarà una pet-
jada profunda en l’aparell sensorial de la criatura. A aquest àmbit de la gestualitat hi 
afegim la veu, amb una gran varietat de colors i d’inflexions. La verbalitat és mínima 
i s’identifica amb el gest. D’aquestes breus formuletes que l’adult adreça a l’infant en 

1  Els altres articles són els següents: “Les cançons del cançoner popular. La classificació de les 
cançons” (núm. 29, juliol 2009); “La comunicació” (núm. 30, desembre 2009); “Cançons de treball” 
(núm. 31, juny 2010); “Els rituals de la vida: infantesa, 1. Cançons de bressol” (núm. 34, desembre 
2011).

2  Fàbregas, Xavier, Tradicions, mites I creences dels catalans, Barcelona: Edicions 62, 1979.

diem moixaines (“carícia que es fa posant la mà per la cara”, segons Pompeu Fabra) 
per la proximitat i el contacte físic que comporten i perquè, a la vegada, establei-
xen una relació afectiva. Els infants, per la seva banda, “estraperlistes de carícies i 
afalacs” com diu Joan Oliver,3 responen, incansables, a aquestes accions a ells adre-
çades. Les moixianes, doncs, són aquelles mínimes entonacions melòdiques en què 
el gest marca el ritme, l’accentuació i la intensitat sonora de la veu. Tenen un caire 
eminentment lúdic i n’hi ha una varietat immensa, ja que esdevenen com un model 
de base del tot obert a la creativitat. Aquí n’oferim unes quantes; algunes es poden 
considerar codificades per l’ús col·lectiu tot i les seves variants, i d’altres responen a 
situacions més particulars.

Moixaines per a péixer4

Anirem a la plaça, / comprarem carabassa
i tallem un bocinet d’aquí,
un altre d’aquí, i d’aquí, d’aquí, d’aquí...

[Informant: Mundeta Espluga, Marçà, Priorat]

Pon, titeta, pon, / a la palla, a la palla.
Pon, titeta, pon, / a la palla un cocou.
Per a on se’l paparà? / Marc, per la boqueta!
Per a on se’l paparà? / Marc, per la boqueta
a dinar!

[Informant: Manuela Ardèvol, la Fatarella, Terra Alta] 

3  Oliver, Joan (Pere Quart), Temps, records, Sabadell: La Mirada, 1991.

4  Tot aquest conjunt de moixianes han estat recollides pels següents recercadors: Josep Crivillé, 
Ramon Vilar, Jaume Aiats, Javier Duque, Antoni Noguera i Biel Ferré.
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Moixaines per a fer pessigolles

El pare ha vingut / carregat de peix menut, 
a la plaça l’ha vengut;
al xavo,
a malla,
tira batalla,
tira batalla,
tira batalla...

Mà morta, mà morta, mà morta, pica la porta! 

[Informant: M. Lourdes Rovira, la Nou de Gaià, Tarragonès]

Moixaines. Jocs de falda

Arri, arri, burriquet, / que anirem a Sant Benet,
comprarem un formatget / per dinar, per sopar,
per’ la nena no n’hi haurà!

[Informant: Pere Verdaguer, Ripoll, Ripollès]

Niu, nau, / les campanes de Salau:
Qui l’enterra?
La Candela.
Qui se’n riu?
La perdiu,
xiu, xiu, xiu.

[Informant: Dolors Bargalló, Mont-roig del Camp, Baix Camp]

Moixaines. Jocs de dits

Aquest és lo pare, / aquesta és la mare,
aquest fa les sopes, / aquest se les menge totes,
i aquest diu:
Marramiu, marrameu;
que no me’n doneu, d’això que mengeu?

 [Informant: Joaquima Rebull, Poboleda, Priorat]

Ralet, ralet, ralet,
paga un dineret!

[Informant: Maria Sabaté, la Vilella Baixa, Priorat]

Moixaines. Picar de mans

Pau, maninetes, / toca manetes,
toca-les tu, / que són boniquetes.

[Informant: Montserrat Pascual, la Fatarella, Terra Alta]

Valguin, doncs, aquests exemples com a mostra d’un repertori que pot ser molt ampli, com ja s’ha dit, a 
causa de la gran creativitat que hi pot haver a l’hora d’entretenir els infants i acompanyar-los en les seves 
primeres accions. Aquestes breus melodies i entonacions també són un capítol del cançoner popular 
català, i de totes les altres llengües del món.

Ramon Vilar i Herms
Cap de l’Equip Tècnic de la FCEC
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Teresina Maideu
Teresina Maideu és la directora de la Capella de Santa Maria de Ripoll i d’Els Follets, 

la coral infantil de la mateixa ciutat. També és organista, compositora i una persona 
molt reconeguda a la seva localitat, Ripoll.

Ens rep a casa seva, en un estudi acollidor on hi ha un piano i un teclat, imatges 
musicals a les parets i piles i piles de partitures perfectament endreçades.

La Teresina és una directora vocacional i porta els cors de manera desinteressada.

El temps atmosfèric és boníssim: llueix el sol i el cel és d’un blau intens. Per la fines-
tra entra molta claror.

Teresina, parla’ns de la teva infància i la música.

El meu avi era músic: va fundar un quintet i l’Orquestra Els Tranquils i dirigia un cor 
d’homes. Va voler que tots els seus fills estudiessin música.

El meu pare va ser el metge de Ripoll en el temps en què no hi havia metges de 
guàrdia; per tant, el cridaven sovint a qualsevol hora per anar a visitar malalts. La 
seva gran afició era la música, que conreava les estones que tenia lliures, tocant el 
piano, cantant amb nosaltres i component. 

Suposo que aquest ambient musical va fer que, per a mi, la música fos la cosa més 
natural.

Quina és la història de la Capella de Santa Maria de Ripoll, que tu dirigeixes 
des de fa molts anys?

La Capella ha celebrat ja els seus cent vint anys. La va fundar l’any 1893 un vicari 
que hi havia a Ripoll quan el bisbe Morgades va fer la restauració del monestir –molt 
malmès des de la desamortització–, que va ser inaugurada l’any 1893. La parròquia 
de Sant Pere ja tenia el seu cor per a les celebracions, però el vicari Jaume Bofill, 
que també era músic, volia celebrar les principals festes religioses al monestir i va 
considerar que calia una coral que les acompanyés. En conseqüència, va anar casa 
per casa a buscar cantaires, entre ells el meu avi. I així va néixer la Capella.1 

Era una època en què es posava aquest nom a les corals que naixien a redós de 
l’Església, i n’hi ha unes quantes, de capelles. Hi ha qui ens diu que, ara que ja no 
cantem exclusivament cançons religioses, li hauríem de canviar el nom, però ens sap 
greu perquè és un nom històric, molt lligat a Ripoll.

I el teu pare, quan la va començar a dirigir?

Després de la Guerra Civil, la Capella va quedar en suspens, com tantes altres 
manifestacions culturals del país, fins que un altre vicari va decidir reactivar-la, i va 
demanar ajuda. El meu pare, que havia sortit de la presó feia poc, s’hi va oferir i en 
va agafar la direcció, juntament amb mossèn Enric Bonada. La Capella només tenia 
cantaires masculins, perquè aleshores no es podien barrejar els homes i les dones, i 
hi havia també el cor femení de les Filles de Maria, amb els mateixos directors. Jo hi 
anava i m’hi sentia molt feliç cantant. 

Tu has fet la carrera de música i toques l’orgue. És així?

Sí. Vaig començar a tocar l’harmònium del monestir pràcticament per força. El 

1 La paraula capella és d’origen italià i, des del punt de vista musical, era una estructura que 
feia possible que en un determinat indret es pogués tenir música sempre que calgués. 
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mossèn m’ho va gairebé manar: “A partir d’ara, tu tocaràs l’harmònium”. Em vaig es-
pantar, perquè tot just començava a tocar el piano, però no hi va haver res a fer. Sort 
que el meu pare em va ajudar i cada matí, abans d’anar ell a la consulta i jo a l’escola, 
anàvem al monestir a practicar amb l’harmònium. De manera que vaig començar a 
tocar, i encara toco, tant en les misses com en altres celebracions. 

Tocaves l’harmònium? No hi havia orgue, al monestir?

Llavors encara no. Vam estar molts anys acompanyant-nos amb l’harmòni-
um, fins que amb els cantaires de la Capella vam pensar que un monestir com 
aquest havia de tenir un orgue. Es va aconseguir el finançament mitjançant 
captes populars durant les misses i visites a particulars i a les empreses de la 
vila. L’orgue el va construir l’orguener Manuel Blancafort a començaments dels anys 
setanta del segle passat. A mi em feia molt de respecte tocar-lo, i vaig tenir la sort 
que la Montserrat Torrent em pogués donar unes quantes classes. De fet, n’he après 
primer amb ella i després amb la pràctica.

I la carrera de música, com la vas fer?

La vaig fer tota amb una professora de música, aquí a Ripoll, i m’examinava pel 
meu compte al Conservatori del carrer del Bruc, de Barcelona. Quan la meva profes-
sora va deixar de fer classes, vaig anar amb Rafael Subirachs i m’examinava, també 
pel meu compte, al Conservatori del Liceu, que és on ell treballava.

En acabar la carrera, vaig voler donar classes de música a algunes escoles, però 
vaig veure que els estudis que havia fet no m’havien proporcionat eines pedagò-
giques ni didàctiques i vaig decidir inscriure’m als cursos del pare Ireneu Segarra, a 
Montserrat, que seguia el mètode de l’Escola de Pedagogia Musical.

Durant vuit estius, doncs, vaig anar a passar-hi un mes, quan feia dos anys que el 
pare Ireneu havia començat a donar cursos, i va ser llavors que vaig conèixer què 
era estimar la música. Quan vaig haver fet tots els cursos, em van posar al quadre de 
professors i vaig continuar fent aquella pedagogia sensorial tan interessant, amb la 
base de la música popular i d’autor, en la qual trobaves tot el que calia.

Durant tres anys més, com a continuació de la formació rebuda, vaig anar cada 
setmana a Manresa, i després he fet diversos cursos de direcció coral a Lleida, amb 
l’Oriol Martorell, a França, a Hongria... I és que m’agradava molt, i vaig tenir la sort 
que el meu marit tenia cura dels meus fills sempre que calia, cosa no gaire freqüent 
en aquells anys.

Vaig fer classes de música en escoles, tal com m’havia plantejat, i durant nou anys 
vaig ser professora de didàctica de la música per a mestres a la Universitat de Vic.

Quan vas començar a dirigir la Capella?

El meu pare va morir jove. El va substituir el meu germà en la direcció de la Cape-

lla, però vivia a Vic i se li feia una mica complicat. Així és que m’hi vaig posar jo, el 
curs 1981-82.

Al cap d’un temps de portar-la, vaig proposar de variar el repertori per afegir-hi 
obres que no fossin religioses, i per això ara cantem de tot.

Sempre m’agrada consensuar el repertori amb els cantaires, perquè han de cantar 
de gust. De vegades dubten de si arribaran a aprendre una obra concreta, i miro 
d’animar-los i els dic que els ajudaré tant com pugui, però que ells també m’han 
d’ajudar perquè surti bé i, com que ja trio obres que estiguin al seu nivell, normal-
ment ens en sortim. I això fa que, d’una banda, les persones que ens escolten gau-
deixin i, de l’altra, que els cantaires tinguin ganes de continuar i també gaudeixin. 
És veritat que en moments determinats cal demanar més esforç, però hi hem de ser 
tots. En alguns casos, quan la dificultat és alta, els enregistro la cançó o un passatge, 
o més d’un.

Per al concert de Nadal, per exemple, mirem de cantar algunes obres noves i en 
recuperem d’altres que havíem cantat anys enrere. Normalment, acordem entre tots 
quines són les que ens sembla de cantar perquè agradin al públic.
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Aquest any volien cantar el Tunc que tan tunc i no vaig trobar-ne cap versió a qua-
tre veus que em convencés. Vaig preguntar a en Josep Baucells si en sabia alguna i 
em va respondre: “No, però ja te la faré”. Tenim molta amistat, i com que coneix les 
característiques de la coral, segur que la deu haver fet dins les nostres possibilitats. 
Dissabte me la portarà. També cantarem Nadal blanc, juntament amb els nens i 
nenes del cor infantil Els Follets, que reforçaran les sopranos. Això sí: he hagut de 
canviar-ne la lletra, perquè l’adaptació al català que es distribueix és molt agressiva 
i poc adequada, sobretot per als nens. Vaig trobar una lletra diferent que està molt 
bé en un disc de la Queta i en Teo, de fa molts anys.

Considero que la coral la fem tots plegats. No és un grup de gent a qui el director 
mana: som tots. Jo sempre dic que una coral sense direcció, pot tirar. Però un direc-
tor sense coral no va enlloc. Per tant, cal d’anar d’acord.

La Capella de Santa Maria de Ripoll és una de les corals més antigues com a 
membre de la FCEC. Quan us hi vau inscriure i quins avantatges creus que té el 
fet de ser-hi?

El curs 1970-71 ja ens vam afegir al Secretariat d’Orfeons de Catalunya, entitat 
que després va esdevenir la Federació Catalana d’Entitats Corals. Hi continuem per-
què creiem que és molt interessant formar part d’un conjunt de grups que fem el 
mateix: cantar. El fet de ser-hi ens permet organitzar intercanvis amb altres corals, 
participar en tallers i concerts d’obres que no podríem fer nosaltres sols, veure di-
ferents maneres de dirigir, aprendre i formar part d’un “coixí” que impulsa el cant 
coral. Hi ha corals molt bones, a la FCEC; nosaltres fem tant com podem i més, amb 
molt d’entusiasme i voluntat, i ens sentim membres d’una gran família.

També dirigeixes Els Follets, el cor infantil de Ripoll. Des de quan?

El meu pare havia pensat fundar un cor infantil, però no hi va ser a temps. I ho vaig 
fer jo l’any 1970, en començar el curs. De seguida el vaig inscriure al Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya, amb el mateix criteri de formar part d’un col·lectiu en 
el qual et sents acompanyat i que et proporciona moltes oportunitats de conèixer 
altres cors, altres maneres de fer i repertoris adequats per als nens, i que et permet 
participar en la preparació d’obres interessants amb altres infants i de cantar-les en 
concert, etcètera.

Molts dels antics components del cor infantil, que ara ja són grans, continuen 
cantant. Alguns van a la universitat i no són aquí entre setmana, però si la Capella 
prepara alguna obra important, vénen a cantar. Cal, és clar, moure alguns assajos 
perquè hi puguin ser, i val molt la pena.

Quines obres fora del corrent heu assajat i interpretat darrerament?

Vam participar en el concert d’El pessebre, de Pau Casals, que va organitzar la 
FCEC i que es va fer l’any 2010, primer al Vendrell i després a la Sagrada Família, amb 
motiu de la consagració de la basílica, i l’estiu passat a Montserrat. Poder interve-
nir en un esdeveniment com aquest produeix una gran satisfacció. És realment un 
esforç, però queda ben recompensat. Aquest és un dels avantatges que remarcava 
anteriorment: poder cantar obres que sols no podríem fer. 

Per Nadal de l’any passat vam recuperar El cant de la Sibil·la i va sortir molt bé. 
L’any passat vam participar en els actes de recuperació de la memòria històrica, a 
Montserrat; hi vam cantar obres de mossèn Cinto i vam fer cantar el públic. Sempre 
mirem de connectar amb allò que se’ns demana.

Aquest any ha estat especial, perquè Ripoll ha estat Capital Cultural, i l’Ajuntament 
va demanar a les entitats que organitzéssim algun acte que hi fes referència. Nosal-
tres vam lligar aquesta circumstància amb la celebració del cent vintè aniversari de 
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la Capella, i al juliol vam fer el concert commemoratiu, que es va anomenar Músics 
catalans. El director convidat va ser Joaquim Miranda, que va venir amb la seva Coral 
Xalesta, de l’Hospitalet. Vam cantar diverses cançons catalanes i el Magnificat de 
Joan Cererols. Jo mateixa també vaig dirigir algunes obres, entre les quals un poema 
de Montserrat Vayreda musicat per Josep Baucells. 

El Magnificat no és una obra senzilla, i els cantaires 
estaven una mica espantats, però ens en vam sortir: els 
vaig donar pistes per a agafar el to en cada entrada, per 
mitjà de referències a les altres veus. Va ser una experi-
ència molt interessant i va sortir molt bé.

D’altra banda, dins dels actes de capitalitat cultural i 
des de la coral Els Follets, vam convocar altres cors in-
fantils del SCIC que volguessin participar en la cantata 
Història de Catalunya amb cançons, amb música d’Anto-
ni Ros Marbà i text de Jaume Picas, en una versió harmo-
nitzada i instrumentada per Òscar Peñarroya, amb deu 
instrumentistes, dos narradors i dos solistes. El mateix 
Peñarroya em va enviar la partitura amb anotacions in-
teressants, a les quals jo n’he afegit de noves. Si algú vol 
fer aquesta cantata, la hi puc deixar sense cap problema. 

Van respondre la convocatòria Art-9, de Granollers; 
Brins, de Camprodon; Cabirol, de Vic; El Virolet, dels Llu-
ïsos de Gràcia, de Barcelona; Els Pinetons, de Ripollet; 
L’Espurna, de l’Orfeó Vigatà, de Vic; Joncar Petit, de Bar-
celona, i Sant Medir, de Barcelona. Es va haver de tancar 
la inscripció perquè al monestir no hi cabien més nens. 
El concert es va fer el vint d’octubre i va sortir molt bé. 
Tothom va quedar meravellat de com va sonar..., i tot just 
havíem començat a assajar les deu cançons a comença-
ment del setembre passat! 

El concert va començar amb dues cançons comunes: 
Senyor sant Jordi, poema de Salvador Espriu amb músi-
ca de Francesc Vila, i un cànon de Sergi Riera al qual jo 
mateixa vaig posar una lletra adient: De Ripoll cantem 
les gestes.

Les corals participants van ser tot el dia a Ripoll. Cada 
nen portava el seu dinar i nosaltres els vam convidar a esmorzar. L’Ajuntament va 
pagar els programes, i les altres despeses van anar a càrrec d’Els Follets. Alguns 
pares van regalar part de l’esmorzar, i entre tots vam aconseguir anunciants per al 
programa.

Vam estudiar de demanar una subvenció, però porta tanta feina la presentació del 
projecte i la justificació final, que ho vam descartar.

Una altra actuació dins de la capitalitat cultural va ser un petit concert d’Els Follets 
en la presentació d’un llibre gegant que es va fer a la biblioteca, amb contes de di-
ferents escoles.

Sabem que tant el teu pare com tu heu compost 
algunes obres. Ens en parles una mica?

El meu pare va compondre molta música religiosa i al-
gunes sardanes i va harmonitzar unes quantes cançons 
populars catalanes i de Nadal. Algunes corals tenen can-
çons seves en el repertori.

Jo he compost alguns goigs dedicats a patrons de di-
ferents ermites. També la Cançó de bressol, de Joana 
Raspall, escriptora que acaba de fer cent anys. També he 
escrit música per als balls de gegants de Ripoll i de Pera-
mola, he musicat uns quants poemes de Miquel Martí i 
Pol i vaig adaptar un poema de Montserrat Vayreda a un 
fragment del Concert per a clarinet de Mozart. 

Parlant en general, una directora de cor tan expe-
rimentada i activa com tu, què aconsellaries als di-
rectors sobre la manera de portar un cor perquè els 
cantaires estiguin satisfets, s’ho passin bé, s’hi sentin 
còmodes i cada dia cantin millor?

El primer de tot és que el director conegui els cantai-
res, de conjunt i d’un en un.

Hi ha qui diu que un director de coral ha de ser una 
mica psicòleg. Jo crec que més que psicòleg, el que ha 
de fer és posar-se a la pell dels cantaires, saber que té 
al davant caràcters i maneres de fer molt diferents, que 
tots vénen a passar-s’ho bé i a aprendre de cantar. A la 
coral també s’hi treballa la convivència: és un grup on 
ningú no és més que cap altre, on cadascú té el seu pa-
per, i musicalment arriba on arriba. Mai no s’ha de posar 
ningú en evidència davant dels altres. El director ha de 
saber a qui pot dir les coses directament i a qui no. I ha 

de procurar que tot allò que es prepara, musicalment parlant, vagi millorant de mica 
en mica, amb l’esforç de tots, però sense pressionar massa. Cal estirar perquè el cor 
avanci, però amb mesura.
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I en el cas dels infants?

Dirigir un cor infantil és molt diferent. Als nens els pots dir el que calgui directa-
ment. En el moment de treballar hi ha d’haver ordre, és clar, però de manera que 
ells ho entenguin i gaudeixin, sobretot. Hi ha cançons que són més difícils de passar, 
d’altres els van més bé, i, tot i que el repertori no el consensues amb ells, una mica 
sí que els has de tenir en compte. 

Una vegada, en assajar una cantata que era molt difícil, es van plantar i em van dir 
que si havien de cantar allò, no vindrien. Vaig parlar amb el SCIC i els vaig comunicar 
que m’estimava més de continuar tenint la coral que no pas que desaparegués, i 
que aquell any no participaríem en la cantata. Vaig considerar que si els infants no 
ho acceptaven, ho havia de deixar, perquè acabaria no sortint bé. 

I com creus que s’han de triar els repertoris?

A mi em sembla que una coral ha de cantar de tot, però tenint molt present que 
som d’un país que té una cultura i una llengua pròpies, que s’han de conrear: és a 
dir, cantar de tot, però cantar primordialment obres catalanes.

A partir d’aquí, cal plantejar-se per a què es prepara un concert determinat i qui-
nes característiques ha de tenir: no és el mateix un concert solemne o commemo-
ratiu que, per exemple, el concert-vermut que fem cada any per la Festa Major, 
després del qual convidem els oients a un aperitiu. Ja es veu que les cançons que 
s’hi programin han de ser diferents.

Un altre element fonamental és que el director sigui conscient del nivell musical 
de la coral. Si vol arribar molt amunt i fer obres massa difícils, els cantaires pateixen 
i es desanimen, i no arribarà enlloc. A la Capella, per exemple, en aquest moment hi 
ha vint-i-vuit cantaires, dels quals només una quarta part llegeix música. Això s’ha 
de tenir en compte, i s’ha de saber en cada cas fins on es pot arribar.

També és important presentar les obres que es treballaran, abans de començar.

Pel que fa als cors infantils, cal seguir el mateix criteri quant al gènere musical, 
donant preferència a la cançó catalana, i fer-los cantar obres adequades a l’edat i al 
nivell, i que els agradin i els diverteixin.

Què en penses, del programa de TV3 “Oh happy day”?

Em temia que m’ho preguntaríeu. 

Mira: quan va sortir la convocatòria en vam parlar amb la coral i, per sort, ho van 
descartar.

La veritat és que hi trobo un excés de cançó americana, en detriment de la nostra. 
Fuig molt del que és el moviment coral: molta síncopa, tot inspirat en el jazz i el 
blues. No vull dir que no s’hagin de cantar cançons d’aquest gènere, però crec que 
no ha de ser l’únic. Sí que hi ha alguna cançó en català, però l’harmonia és estranya 
per a nosaltres.

Algunes corals van cantar molt bé el primer dia, però se’ls va girar tot el que ha-
vien treballat, obligant-los a fer coses que no havien fet mai, en una setmana tan 
sols. I quan els van eliminant fan molta llàstima, després d’haver-hi esmerçat tant de 
temps i tant d’esforç, i fa la impressió que passen vergonya. 

D’altra banda, el fet d’estar pendents del moviment no permet prestar tota l’aten-
ció a l’afinació. I un cop s’ha desafinat, costa molt redreçar-ho. Crec que la pressió a 
la qual els sotmeten és excessiva. 

El jurat és molt divers a l’hora de valorar la manera de cantar i de moure’s: per a 
algú, és més important que es belluguin que no pas que afinin. Hi va haver una can-
taire que va fer aquest comentari: “Si el jurat no s’entén, com volen que sapiguem 
què ens demana?”.

Una altra cosa que em va semblar fora de lloc és que un dissabte fessin venir els 
nois del cor de Lió que va cantar a la pel·lícula Los chicos del coro. Estaven en un al-
tre món; no lligava gens allò que feien ells amb el que feien els cors. Afinaven molt, 
però estaven totalment fora de lloc.

Què et sembla que es pot fer perquè tant els adults com els infants vulguin 
cantar?

Costa de trobar què es pot fer. De vegades hi ha gent que no gosa venir perquè 
es pensa que tenim un nivell al qual no arribarien. I jo els dic: “Mira, tu els coneixes, 
els cantaires, i són persones normals. Prova-ho, i si t’agrada, continues”. De mica 
en mica en van venint, i la majoria manifesten que s’ho passen bé, que els agrada. 
Crec que el millor és el “boca-orella”, més que no pas els anuncis al Facebook, per 
exemple.

En el cas dels nens, l’esport fa que molts el triïn per davant de la coral. I no hi ha 
manera de posar l’assaig a una hora en què no hi hagi esport. A alguns nens que 
els agrada molt cantar i també fer esport, els aconsello que facin cada dissabte una 
cosa. N’hi ha alguns, de tota manera, que després d’haver deixat la coral per fer 
esport, han tornat al cor perquè el trobaven a faltar.

Sigui com sigui, estic convençuda que el cant coral té molt camp per córrer; no 
s’acabarà.

Moltes gràcies, Teresina, per la teva amabilitat, la teva saviesa i per haver-nos 
dedicat el teu temps.

Després de més d’una hora d’agradable conversa, deixem la Teresina perquè con-
tinuï preparant assajos, fent música i organitzant activitats sense parar. I com que a 
Ripoll tothom la coneix i la valora i li dóna suport, aconsegueix tot el que es proposa.

Maria Josep Udina 
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Editorials Musicals

Tomé Olives: Requiem, per a sis solistes, cor mixt i orquestra simfònica.

Obra encarregada per un particular per tal que fos estrenada o en el seu funeral, 
o bé amb motiu del 200 aniversari de l’orgue de Santa Maria de Maó (Menorca). 
És una obra totalment inspirada en el text de la Missa pro defunctis gregoriana i ha 
estat pensada per a sis solistes, cor mixt i orquestra simfònica.

David Esterri: Sibil·la, poema simfonicocoral sobre el drama litúrgic medieval 
d’El cant de la Sibil·la, per a mezzosoprano solista, cor i orquestra.

Es tracta d’una recreació o paràfrasi ideada pel compositor sobre el famós tema 
medieval, sense cap intenció musicològica de caire historiogràfic, tant pel que fa a 
la música com pel que fa al text. Escrita en forma de tríptic simètric que al·ludeix als 
retaules gòtics i encastada en tres parts de 77 compassos cadascuna, que correspo-
nen a la Profecia, l’Apocalipsi i la Redempció, respectivament, segueix la simbologia 
apocalíptica del número set pel que fa a les intervencions corals i a alguns desple-
gaments harmònics i melòdics. 

Salvador Brotons: Iam rara micant sidera, cantata per a cor mixt, tenor 
solista, metalls i percussió.

Composta per encàrrec d’Europàlia 1985, per a ser estrenada a Brussel·les el no-
vembre del mateix any, fou cantada per 14 cors provinents d’arreu de l’Estat espa-
nyol sota la batuta d’Oriol Martorell, persona que proporcionà l’encàrrec a l’autor, 
com també el text de Sèneca. 

El descriptiu text llatí de Sèneca ens parla de la vida senzilla i dedicada de la gent 
rural en una jornada de treball. Hi ha escenes de muntanya, de pesca i d’altres molt 
diverses que transmeten un missatge d’esperança en el treball i les collites. La can-
tata és com un petit poema simfònic d’uns tretze minuts de durada sense interrup-
cions. Els relats del cor i del tenor solista estan enllaçats per interludis instrumentals 
en què els metalls i la percussió participen activament per ambientar colorística-
ment cada situació.

Josef Lammerz: Cántico de las criaturas
El Cántico de las criaturas (en italià, Cantico delle creature; en llatí, Laudes Creatu-

rarum) és un càntic religiós cristià compost per sant Francesc d’Assís cap a finals del 
1224 o principis del 1225, quan estava malalt i pràcticament cec, com una lloança a 
totes les criatures i a les forces de la natura. El text també conté alguns elements de 
la llengua llatina, toscana i italiana. Aquest càntic fou entonat per primera vegada 
pel mateix sant Francesc d’Assís i pels germans Lleó i Àngel, dos dels seus companys 
més pròxims, en el seu llit de mort.

Contràriament a altres càntics religiosos d’aquella època, el Càntic de les criatures 
no se centra únicament en Déu, la Verge o determinats sants, sinó que agraeix al 
Creador l’existència de les altres criatures, com el “Germà Foc”, la “Germana Aigua”, 
la “Germana Terra” i totes les que hi ha al món.

En nom de Brotons & Mercadal Edicions 
Musicals, us presentem les nostres darreres 
novetats pel que fa a obres per a cor:
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L’Editorial Boileau ha editat dos altres volums 
de les cançons de Joan Llongueres, els nume-
rats 5 i 6, que corresponen a L’alegria dels Sants 
Reis i El joc del Cel. Són les dues últimes canta-
tes per a veu i piano que va crear el mestre Joan 
Llongueres per a les festes de Nadal que se ce-
lebraven al Palau de la Música, els anys 1949-
1950. Llongueres va morir el 1953, i aquestes 
cantates van quedar sense editar i, per tant, en 
l’oblit. Aquest any, tant l’escola que el mestre 
Llongueres creà com l’Editorial de Música Boi-
leau celebren el seu centenari d’història, i per 
commemorar-lo han decidit publicar aquestes 
dues cantates per tal que tothom les conegui i 
en pugui gaudir, tot retent homenatge al mes-
tre. Quan es tracta de pedagogia musical en el 
segle XX és indispensable parlar de la figura del 
mestre Joan Llongueres. La seva tasca constant 
com a educador integral, tant des de l’Institut 
de Rítmica i Plàstica (avui, Joan Llongueres) com 
des de l’Orfeó Català, el va portar a compondre 
moltes cançons originals per a infants, impreg-
nades de regust popular. Aquestes dues canta-
tes, amb acompanyaments pianístics del mateix 
autor, són ideals com a material complementari 
per a corals infantils i durant el grau elemen-
tal dels estudis musicals i imprescindibles per a 
l’ensenyament de la música a primària.

Reedició de l’obra

BESTIARI de Manuel Oltra
Dotze poemes de Pere Quart

Manuel Oltra (1922), un dels nostres 
compositors més estimats i reconeguts 
per les corals de Catalunya, va musicar, 
a petició del seu gran amic Manuel Ca-
bero, dotze poemes del Bestiari de Pere 
Quart. En aquestes petites peces, Oltra 
utilitza un llenguatge agosarat harmòni-
cament i rítmica que les fa singulars, a 
més a més de l’agudesa descriptiva dels 
poemes.

Contingut:
Mosques i Mosquits – Pregadéu – Coccinel•la – Xanguet – Pingüí – Gripau – 
Musclo – Bacil – Colomí – Rata-pinyada – Rossinyol caduc - Elefant

Clivis presenta aquesta nova edició revisada per l’autor i en un sol volum.

Per a Cor mixt a 4 veus SATB. 
format Din A4 - 56 pàgines - pvp: 26 Euros

PSALMUS 126 (Op.17)
Raimon Romaní

Obra sacra amb text llatí per a Cor mixt a 
5 veus SSATB a cappella.

Consta de quatre parts:
In convertendo – Tunc dicebant inter 
gentes – Converte, Domine – 
Qui seminant in lacrimis

durada: 15 min.
format DA4 - 36 pàgines 
pvp: 9,74 Euros

LA FOTOCÒPIA ÉS ENEMIGA DE NOVES EDICIONS. 

CLIVIS PUBLICACIONS
Especialistes en compositors catalans i Música Coral

info@clivis.cat  www.clivis-music.com
Partitures digitals: www.clivis.cat
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catàleg complet a:

la mà de guido
www.lamadeguido.com

Les Planes, 37
08201 Sabadell
Tel/Fax:  93 7257052  
e-mail: info@lamadeguido.com
www.lamadeguido.com

ALGUNA MÚSICA PUBLICADA PER A COR:

F. Valls (ca.1671-1747): Lauda Jerusalem. Laetatus sum. Confitebor tibi, Domine. Credidi, propter quo 
locutus sum.  (solistes, cor i baix continu).

J.M. Gomis (1791-1836): La primavera (cor mixt i piano)
P.   Tintorer (1814-1891): Serenata (cor d'homes)
J. Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. El cant de la senyera.
E. Morera (1865-1942): Bon caçador. La sardana gran. La cançó nostra. La joia del blat. La nostra 

verema. La cançó del futbol. Estiuenca.  
C. Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons sobre temes de Joan Comellas (cor  i piano). 
A. Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. Ametllers florits. (cor mixt a 6 veus).
R. Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans. Tres cançons de bon humor (cor de veus 

blanques).
J. Homs (1906-2003): Set responsoris. 
D. Cols Puig (1928): Cançó de pluja (cor femení).
N. Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine.
B. Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. (cor mixt) Nadala (cor mixt i orgue) Salm 

42: Com la cèrvola suspira per les fons d’aigua. (bariton, cor i piano) Salm 84: Què són d'amables 
vostres estances, (soprano, bariton, cor i piano). Duo responsoria in Nativitate Domini (veus 
blanques i piano). Les Illes.Balada d’en Jordi Roca, Avemaria de Robines (cor i piano)

Ll. Balsach (1953): Cara cosa, Olis d'olímpia, Tres palíndroms per a cor. 
J.Ll. Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández.
J.M. Pladevall  (1956): Los sueños dialogados, (cor de cambra i piano). El poeta adolescent, (quartet vocal 

o cor mixt).
E. Ferrer (1958): Cant del temps primer (Cor, soprano solista, arpa i cordes).
J. Baucells (1958): Paraules a Laura (cor, clarinet i arpa). De puig en puig.
J.C. Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra (soprano, baríton, cor i orquestra). 
E. García Requena (1960): Besos de Valonsadero,  (cor mixt i piano).
J. Vila (1966): Sanctus-Benedictus. Cançó a cau d'orella. Un sonet per tu. Les dotze van tocant. El dimoni 

escuat. M'enpaiten, això si. El temps recollirà. Vós sou la meva prendeta. Psalmus 56. Salve, Regina. 
Laudate dominum. Kyrie. (cor mixt). Cançó de finestra. (cor femení) Adeste Fideles. (cor i orgue).

A. Tolmos (1970) La nostra música (cor i piano). Tres peces per a cor infantil i piano. Tres peces per a cor 
infantil, piano i corda.

D. Esterri (1970): Cançó esperada (cor i piano). Tríptic infantil (cor de nens, corda i piano). 
A. Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor.  Xivarri song's, per a veu i doble cor.
X. Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. (cor 

femení).  
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1. Noia, si et vols divertir
Mariona Vila
Cançó popular russa, arranjada per a cor infantil i 
grup instrumental (flauta, violins i violoncel).

2. Salve Regina
Mariona Vila
Obra per a cor de veus blanques.

3. Ave Maria
Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

4. Cançó del lladre
Mariona Vila
Cançó popular catalana, arranjada per a cor infantil i 
grup instrumental (flauta, violí, violoncel i piano).

5. Bella companyia
Mariona Vila
Cançó tradicional catalana, harmonitzada per a quatre 
veus mixtes, que va ser escrita per al Cor Madrigal, 
el Nadal de 1988.

6. Cantata a la Verge.
 Hasta cuando

Emmanuel Gònima. (1712-1792)
Transcripció de Jordi Rifé.
Cantata per a tenor i acompanyament continu, articu-
lada segons l’esquema formal: ària-recitador-ària.

7. Quatre cançons
Mariona Vila
Quatre cançons per a cor de veus blanques: El peix 
/ Lullaby / Ombra d’Anna / Vi dolç, sobre textos de 
J. Palau i Fabre.

8. Madrigal I.
 Goigs de Nostra Dona

Joan Brudieu
Obra per a cor de veus mixtes.
Versió pràctica a cura de Jordi Casas a partir de 
l’edició feta per Felip Pedrell a l’Institut d’Estudis 
Catalans el 1923.

9. Tot és pau
Música de Jordi-Lluís Rigol amb lletra d’Albert 
Vernet
Obra per a cor de veus mixtes.

10. Adeste Fideles
Joan-Lluís Moraleda
Arranjament per a cor i orquestra.

11. Llum de Nadal
Text “Llum de Nadal”: J.Llongueres
Música i harmonitzacions: Josep Baucells
Piano: Jordi Domènech
Sis nadales populars catalanes per a cor o cor i 
piano.

12. Cançó de bressol
Text: Jacint Verdaguer
Música: Josep Soler
Obra per a cor mixt i orgue o piano.

13. Decapitacions 
Text: Pere Quart
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano (o tenor) i contrabaix.

14. Episodi 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano i orquestra de cordes.

15. Estellesianes 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

16. Sum vermis 
Text: Jacint Verdaguer, fragments
(i el capellà de Bolquera, s. xIV)
xacona de la 2a Partita per a violí sol de J. S. Bach
Idea i adaptació: Jaume Aiats

17. Tres obres per a cor
El tió / El bosc frondós:
Música: xavier Torns
Text: Helena Bigas
Nocturn: 
Música i text: xavier Torns
Tres obres per a cor de veus mixtes.

18. Seis villancicos de Lope de Vega
Joan Llongueres
Obra per a veu i piano.

19. Dues obres corals:
 Colors i Londres

Música: Rafael Subirachs
Text Colors: Miquel Martí i Pol
Text Londres: Rafael Subirachs
Obra per a cor de veus mixtes.

20. Delectació
Música: Rafael Subirachs
Text: Miquel Martí i Pol
Obra per a cor de veus mixtes.

21. Ho sap tothom i és profecia
Música: Narcís Bonet
Poema: J. V. Foix
Cantata per a cor d’infants, cor mixt i conjunt instru-
mental amb participació del públic.

22. Els tres reis
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal tradicionals catalanes 
per a cor infantil a una veu, cor a tres veus, clarinet 
i piano.

23. Un infant com una estrella
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal enllaçades,
per a cor mixt a capella o cor mixt,
trompes i piano (amb cor infantil
ad libitum).

24. Verdaguerianes
Música: Francesc Vila
Text: Mn. Cinto Verdaguer
Tres cançons per a cor i piano: Sobre el pit  - Entre 
lliris - Cançó del rossinyol.

25. Excelsior
Música: Joan C. Blanch
Text: Joan Maragall
Obra per a cor de veus mixtes i piano.

26. Si em lleví de bon matí
 Un cors gentil m’ha tan enamorat 

Música: Joan C. Blanch
Text: Pere Serafí
Dues obres per a cor de veus mixtes.

27. Tres cançons d’esquirols
Joan Crosas: música i lletra de
Més enllà d’un adéu i Refranys.
Joan Vilamala: música i lletra de
No ho diguis a ningú.
Jordi Domènech: arranjament per a cor mixt i tres 
instruments o cor mixt i piano.

28. Fum, fum, fum
Nadala tradicional catalana
Arranjament: Peter Bacchus
Per a cor de nens i adolescents, flauta, oboè, clari-
net, fagot i piano

29. Corrandes de lluna
 D’aquell nostrat revolt 

Música: Antonio Velasco Polonio
Text: Ma Mercè Marçal
 Pere Joan Cardona
Dues obres per a cor de veus mixtes.

30. Dues cançons
 per a quatre veus blanques i piano

Música: Miquel Querol
Text: Jacint Verdaguer
Dues obres per a cor de veus blanques i piano.

31. Serenata de campanet
Música: Bryan Barnes
Text: Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Per a quatre veus mixtes i piano

32. Dues cançons
 Poema sense acabar / Vetlla, revetlla

Música: xavier Sans
Poemes: Joan Salvat-Papasseit

33. Cançons populars: En Pere Gallerí
 La filadora / Munytanyes regalades

xavier Sans

34. Cançons a Mahalta
Música: Francesc Vila
Text: Màrius Torres

35. Magnificat
Peter Bacchus
Obra per a cor de veus mixtes i grup instrumental.

36. L’hostal de la Peira
Jordi Domènech: arranjament per a cor de veus 
mixtes i piano (o arpa).

37 . Mollet “a capella”
C. del Caño, J. Baucells, E. Azuaga, J. Segarra, x. 
Armenter, A. Peralba, J.M. Minguell.
Per a cor de veus mixtes.

38. Poemes de l’alquimista
Música: Josep Gutiérrez Yzquierdo
Text: Josep Palau i Fabre

39. Somnis d’amor
Música i text: xavier Guitó

40. He mirat aquesta terra
Música: Narcís Bonet
Poesia: Salvador Espriu
Per a flauta, soprano i piano o orgue amb
participació de públic.

41. Les dotze van sonant
Harmonització: Jordi Domènech
Cor infantil a dues veus, Cor de veus blanques
a tres veus, Cor mixt a quatre veus,
congragció ad libitum i orgue

42. Nit de Nits
Música: Josep Baucells i Colom
Text: Fina Anglès i Soronellas
Per a veu en off, narrador, solista, cor infantil,
cor mixt i instruments.

43. D’infants a infants
Música: Josep M. Duran
Poemes: Maria Àngels Anglada
Per a quatre veus mixtes.

44. Sis cançons de Nadal
Jordi Domènech
Per a cor de veus blanques i arpa (o piano).

45. Tríptic de Sant Josep
Música: Jordi Domènech
Text: Pilar Cabot
Divertiment nadalenc per a cor d’homes i piano.

Vegeu també:
 Col·lecció Música Coral
 Col·lecció Música Coral Catalana

Música Vocal
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Ho sap tothom,
i és profecia

Música de
Narcís Bonet

Poema de
J. V. Foix

Cantata per a cor d’infants, cor mixt
i conjunt instrumental

amb participació del públic

Ho sap tothom i és profecia
Narcís Bonet
Text: J. V. Foix

Cantata per a cor d’infants, 
cor mixt i conjunt instrumental 
amb participació del públic
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Damunt de tu 
només les flors

Per a cor de veus mixtes i piano
Para coro de voces mixtas y piano

For mixed voices and piano
Pour choeur mixte et piano

Für gemischten Chor und Klavier

Text de

Josep Janés
Música de

Frederic Mompou
Arranjament coral de 

Jordi Domènech

1. Noia, si et vols divertir
Mariona Vila
Cançó popular russa, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violins i violoncel).

2. Salve Regina
Mariona Vila
Obra per a cor de veus blanques.

3. Ave Maria
Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

4. Cançó del lladre
Mariona Vila
Cançó popular catalana, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violí, violoncel i piano).

5. Bella companyia
Mariona Vila
Cançó tradicional catalana, harmonitza-
da per a quatre veus mixtes.

6. Cantata a la Verge.
 Hasta cuando

Emmanuel Gònima. (1712-1792)
Transcripció de Jordi Rifé.
Cantata per a tenor i acompanyament 
continu.

7. Quatre cançons
Mariona Vila
Quatre cançons per a cor de veus blan-
ques: El peix / Lullaby / Ombra d’Anna / 
Vi dolç, sobre textos de J. Palau i Fabre.

8. Madrigal I.
 Goigs de Nostra Dona

Joan Brudieu
Obra per a cor de veus mixtes.
Versió pràctica a cura de Jordi Casas a 
partir de l’edició feta per Felip Pedrell a 
l’Institut d’Estudis Catalans el 1923.

9. Tot és pau
Música de Jordi-Lluís Rigol amb lletra 
d’Albert Vernet
Obra per a cor de veus mixtes.

10. Adeste Fideles
Joan-Lluís Moraleda
Arranjament per a cor i orquestra.

11. Llum de Nadal
Text “Llum de Nadal”: J.Llongueres
Música i harm.: Josep Baucells
Piano: Jordi Domènech
Sis nadales populars catalanes per a cor 
o cor i piano.

12. Cançó de bressol
Text: Jacint Verdaguer
Música: Josep Soler
Obra per a cor mixt i orgue o piano.

13. Decapitacions 
Text: Pere Quart
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano (o tenor) i con-
trabaix.

14. Episodi 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano i orquestra de cordes.

15. Estellesianes 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

16. Sum vermis 
Text: Jacint Verdaguer, fragments
(i el capellà de Bolquera, s. XIV)
xacona de la 2a Partita per a violí sol 
de J. S. Bach
Idea i adaptació: Jaume Aiats

17. Tres obres per a cor
Música: xavier Torns
Text: Helena Bigas
Per a cor de veus mixtes.

18. Seis villancicos de Lope de Vega
Joan Llongueres
Obra per a veu i piano.

19. Dues obres corals:
 Colors i Londres

Música: Rafael Subirachs
Text Colors: Miquel Martí i Pol
Text Londres: Rafael Subirachs
Obra per a cor de veus mixtes.

20. Delectació
Música: Rafael Subirachs
Text: Miquel Martí i Pol
Obra per a cor de veus mixtes.

21. Ho sap tothom i és profecia
Música: Narcís Bonet
Poema: J. V. Foix
Cantata per a cor d’infants, cor mixt i 
conjunt instrumental amb participació 
del públic.

22. Els tres reis
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal tradicionals 
catalanes per a cor infantil a una veu, cor 
a tres veus, clarinet i piano.

23. Un infant com una estrella
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal enllaçades,
per a cor mixt a capella o cor mixt,
trompes i piano (amb cor infantil
ad libitum).

24. Verdaguerianes
Música: Francesc Vila
Text: Mn. Cinto Verdaguer
Tres cançons per a cor i piano.

25. Excelsior
Música: Joan C. Blanch
Text: Joan Maragall
Obra per a cor de veus mixtes i piano.

26. Si em lleví de bon matí
 Un cors gentil m’ha tan enamorat 

Música: Joan C. Blanch
Text: Pere Serafí
Dues obres per a cor de veus mixtes.

27. Tres cançons d’esquirols
Joan Crosas: música i lletra.
Joan Vilamala: música i lletra.
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
mixt i tres instruments o cor mixt i 
piano.

28. Fum, fum, fum
Nadala tradicional catalana
Arranjament: Peter Bacchus
Per a cor de nens i adolescents, flauta, 
oboè, clarinet, fagot i piano

29. Corrandes de lluna
 D’aquell nostrat revolt 

Música: Antonio Velasco Polonio
Text: Ma Mercè Marçal
 Pere Joan Cardona
Dues obres per a cor de veus mixtes.

30. Dues cançons
 per a quatre veus blanques i piano

Música: Miquel Querol
Text: Jacint Verdaguer
Dues obres per a cor de veus blanques 
i piano.

31. Serenata de campanet
Música: Bryan Barnes
Text: Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Per a quatre veus mixtes i piano

32. Dues cançons
 Poema sense acabar / Vetlla, revetlla

Música: xavier Sans
Poemes: Joan Salvat-Papasseit
Per a cor de veus mixtes

33. Cançons populars: En Pere Gallerí
 La filadora / Munytanyes regalades

xavier Sans
Per a cor de veus mixtes.

34. Cançons a Mahalta
Música: Francesc Vila
Text: Màrius Torres
Per a cor de veus mixtes i piano.

35. Magnificat
Peter Bacchus
Obra per a cor de veus mixtes i grup 
instrumental.

36. L’hostal de la Peira
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
de veus mixtes i piano (o arpa).

37 . Mollet “a capella”
C. del Caño, J. Baucells, E. Azuaga, J. 
Segarra, x. Armenter, A. Peralba, J.M. 
Minguell.
Per a cor de veus mixtes.

38. Poemes de l’alquimista
Música: Josep Gutiérrez Yzquierdo
Text: Josep Palau i Fabre
Per a veu i piano.

39. Somnis d’amor
Música i text: xavier Guitó
Per a veu i piano

40. He mirat aquesta terra
Música: Narcís Bonet
Poesia: Salvador Espriu
Per a flauta, soprano i piano o orgue amb 
participació de públic.

41. Les dotze van sonant
Harmonització: Jordi Domènech
Cor infantil a dues veus, Cor de veus 
blanques a tres veus, Cor mixt a quatre 
veus, congragció ad libitum i orgue.

42. Nit de Nits
Música: Josep Baucells i Colom
Text: Fina Anglès i Soronellas
Per a veu en off, narrador, solista, cor 
infantil, cor mixt i instruments.

43. D’infants a infants
Música: Josep M. Duran
Poemes: Maria Àngels Anglada
Per a quatre veus mixtes.

44. Sis cançons de Nadal
Jordi Domènech
Per a cor de veus blanques i arpa (o 
piano).

45. Tríptic de Sant Josep
Música: Jordi Domènech
Text: Pilar Cabot
Divertiment nadalenc per a cor d’homes 
i piano.

46. Three Winters
Michael Fiday
Per a soprano, flauta i piano

47. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor mixt, narrador piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

48. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus mixtes

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

49. Cançons per a cor i guitarra
Josep Maria Pladevall
Per a cor de veus mixtes i guitarra.

50. Cantata coral Arcàdia
Text: Miquel Desclot
Música: Jordi Domènech
Cantata per a 4 cors (Cor infantil, Cor de 
veus blanques, cor d’homes i cor mixt), 
congregació i petit conjunt instrumental.
Versió per a piano i percussió.

51. Cançons
Poemes: Salvador Espriu
Música: Marià Gràcia
Per a cor de veus blanques i piano.

52. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor de veus iguals, narrador, piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

53. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus iguals

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

54. Cantata Vila encantada
Música: Óscar Peñarroya 
Text: Maria Ojuel
Per a cor de veus mixtes i piano.

55. Cant d’amors de Ramon Llull
Música: Jordi Domènech 
Text: Ramon Llull
per a contralt, quatre cors i petit conjunt 
instrumental.

56. Miserere
Narcís Bonet 
per a cor de veus mixtes i piano.

57. Damunt de tu només les flors
Música: Frederic Mompou 
Text: Josep Janés 
Arranjament coral: Jordi Domènech
per a cor de veus mixtes i piano.

58. Damunt de tu només les flors
Música: Frederic Mompou 
Text: Josep Janés 
Arranjament coral: Jordi Domènech
per a cor de veus iguals i piano.

Vegeu també:
 Col·lecció Música Coral
 Col·lecció Música Coral Catalana

Música Vocal

DINSIC Publicacions Musicals, S.L. - Santa Anna, 10, E 3a - 08002 Barcelona- Tel.: 93.318.06.05 - Fax: 93.412.05.01 
E-mail: dinsic@dinsic.com - http://www.dinsic.cat - http://www.dinsic.es - http://www.dinsic.com

Damunt de tu nomès les flors 
Text: Josep Janés

Música: Frederic Mompou
Arranjament coral: Jordi Domenech

Per a cor de veus mixtes i piano
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Damunt de tu 
només les flors

Per a cor de veus iguals i piano
Para coro de voces iguales y piano

For equal voices and piano
Pour choeur à voix égales et piano

Für gleiche Stimmen Chor und Klavier

Text de

Josep Janés
Música de

Frederic Mompou
Arranjament coral de 

Jordi Domènech

1. Noia, si et vols divertir
Mariona Vila
Cançó popular russa, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violins i violoncel).

2. Salve Regina
Mariona Vila
Obra per a cor de veus blanques.

3. Ave Maria
Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

4. Cançó del lladre
Mariona Vila
Cançó popular catalana, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violí, violoncel i piano).

5. Bella companyia
Mariona Vila
Cançó tradicional catalana, harmonitza-
da per a quatre veus mixtes.

6. Cantata a la Verge.
 Hasta cuando

Emmanuel Gònima. (1712-1792)
Transcripció de Jordi Rifé.
Cantata per a tenor i acompanyament 
continu.

7. Quatre cançons
Mariona Vila
Quatre cançons per a cor de veus blan-
ques: El peix / Lullaby / Ombra d’Anna / 
Vi dolç, sobre textos de J. Palau i Fabre.

8. Madrigal I.
 Goigs de Nostra Dona

Joan Brudieu
Obra per a cor de veus mixtes.
Versió pràctica a cura de Jordi Casas a 
partir de l’edició feta per Felip Pedrell a 
l’Institut d’Estudis Catalans el 1923.

9. Tot és pau
Música de Jordi-Lluís Rigol amb lletra 
d’Albert Vernet
Obra per a cor de veus mixtes.

10. Adeste Fideles
Joan-Lluís Moraleda
Arranjament per a cor i orquestra.

11. Llum de Nadal
Text “Llum de Nadal”: J.Llongueres
Música i harm.: Josep Baucells
Piano: Jordi Domènech
Sis nadales populars catalanes per a cor 
o cor i piano.

12. Cançó de bressol
Text: Jacint Verdaguer
Música: Josep Soler
Obra per a cor mixt i orgue o piano.

13. Decapitacions 
Text: Pere Quart
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano (o tenor) i con-
trabaix.

14. Episodi 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano i orquestra de cordes.

15. Estellesianes 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

16. Sum vermis 
Text: Jacint Verdaguer, fragments
(i el capellà de Bolquera, s. XIV)
xacona de la 2a Partita per a violí sol 
de J. S. Bach
Idea i adaptació: Jaume Aiats

17. Tres obres per a cor
Música: xavier Torns
Text: Helena Bigas
Per a cor de veus mixtes.

18. Seis villancicos de Lope de Vega
Joan Llongueres
Obra per a veu i piano.

19. Dues obres corals:
 Colors i Londres

Música: Rafael Subirachs
Text Colors: Miquel Martí i Pol
Text Londres: Rafael Subirachs
Obra per a cor de veus mixtes.

20. Delectació
Música: Rafael Subirachs
Text: Miquel Martí i Pol
Obra per a cor de veus mixtes.

21. Ho sap tothom i és profecia
Música: Narcís Bonet
Poema: J. V. Foix
Cantata per a cor d’infants, cor mixt i 
conjunt instrumental amb participació 
del públic.

22. Els tres reis
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal tradicionals 
catalanes per a cor infantil a una veu, cor 
a tres veus, clarinet i piano.

23. Un infant com una estrella
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal enllaçades,
per a cor mixt a capella o cor mixt,
trompes i piano (amb cor infantil
ad libitum).

24. Verdaguerianes
Música: Francesc Vila
Text: Mn. Cinto Verdaguer
Tres cançons per a cor i piano.

25. Excelsior
Música: Joan C. Blanch
Text: Joan Maragall
Obra per a cor de veus mixtes i piano.

26. Si em lleví de bon matí
 Un cors gentil m’ha tan enamorat 

Música: Joan C. Blanch
Text: Pere Serafí
Dues obres per a cor de veus mixtes.

27. Tres cançons d’esquirols
Joan Crosas: música i lletra.
Joan Vilamala: música i lletra.
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
mixt i tres instruments o cor mixt i 
piano.

28. Fum, fum, fum
Nadala tradicional catalana
Arranjament: Peter Bacchus
Per a cor de nens i adolescents, flauta, 
oboè, clarinet, fagot i piano

29. Corrandes de lluna
 D’aquell nostrat revolt 

Música: Antonio Velasco Polonio
Text: Ma Mercè Marçal
 Pere Joan Cardona
Dues obres per a cor de veus mixtes.

30. Dues cançons
 per a quatre veus blanques i piano

Música: Miquel Querol
Text: Jacint Verdaguer
Dues obres per a cor de veus blanques 
i piano.

31. Serenata de campanet
Música: Bryan Barnes
Text: Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Per a quatre veus mixtes i piano

32. Dues cançons
 Poema sense acabar / Vetlla, revetlla

Música: xavier Sans
Poemes: Joan Salvat-Papasseit
Per a cor de veus mixtes

33. Cançons populars: En Pere Gallerí
 La filadora / Munytanyes regalades

xavier Sans
Per a cor de veus mixtes.

34. Cançons a Mahalta
Música: Francesc Vila
Text: Màrius Torres
Per a cor de veus mixtes i piano.

35. Magnificat
Peter Bacchus
Obra per a cor de veus mixtes i grup 
instrumental.

36. L’hostal de la Peira
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
de veus mixtes i piano (o arpa).

37 . Mollet “a capella”
C. del Caño, J. Baucells, E. Azuaga, J. 
Segarra, x. Armenter, A. Peralba, J.M. 
Minguell.
Per a cor de veus mixtes.

38. Poemes de l’alquimista
Música: Josep Gutiérrez Yzquierdo
Text: Josep Palau i Fabre
Per a veu i piano.

39. Somnis d’amor
Música i text: xavier Guitó
Per a veu i piano

40. He mirat aquesta terra
Música: Narcís Bonet
Poesia: Salvador Espriu
Per a flauta, soprano i piano o orgue amb 
participació de públic.

41. Les dotze van sonant
Harmonització: Jordi Domènech
Cor infantil a dues veus, Cor de veus 
blanques a tres veus, Cor mixt a quatre 
veus, congragció ad libitum i orgue.

42. Nit de Nits
Música: Josep Baucells i Colom
Text: Fina Anglès i Soronellas
Per a veu en off, narrador, solista, cor 
infantil, cor mixt i instruments.

43. D’infants a infants
Música: Josep M. Duran
Poemes: Maria Àngels Anglada
Per a quatre veus mixtes.

44. Sis cançons de Nadal
Jordi Domènech
Per a cor de veus blanques i arpa (o 
piano).

45. Tríptic de Sant Josep
Música: Jordi Domènech
Text: Pilar Cabot
Divertiment nadalenc per a cor d’homes 
i piano.

46. Three Winters
Michael Fiday
Per a soprano, flauta i piano

47. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor mixt, narrador piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

48. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus mixtes

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

49. Cançons per a cor i guitarra
Josep Maria Pladevall
Per a cor de veus mixtes i guitarra.

50. Cantata coral Arcàdia
Text: Miquel Desclot
Música: Jordi Domènech
Cantata per a 4 cors (Cor infantil, Cor de 
veus blanques, cor d’homes i cor mixt), 
congregació i petit conjunt instrumental.
Versió per a piano i percussió.

51. Cançons
Poemes: Salvador Espriu
Música: Marià Gràcia
Per a cor de veus blanques i piano.

52. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor de veus iguals, narrador, piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

53. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus iguals

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

54. Cantata Vila encantada
Música: Óscar Peñarroya 
Text: Maria Ojuel
Per a cor de veus mixtes i piano.

55. Cant d’amors de Ramon Llull
Música: Jordi Domènech 
Text: Ramon Llull
per a contralt, quatre cors i petit conjunt 
instrumental.

56. Miserere
Narcís Bonet 
per a cor de veus mixtes i piano.

57. Damunt de tu només les flors
Música: Frederic Mompou 
Text: Josep Janés 
Arranjament coral: Jordi Domènech
per a cor de veus mixtes i piano.

58. Damunt de tu només les flors
Música: Frederic Mompou 
Text: Josep Janés 
Arranjament coral: Jordi Domènech
per a cor de veus iguals i piano.

Vegeu també:
 Col·lecció Música Coral
 Col·lecció Música Coral Catalana

Música Vocal
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Damunt de tu nomès les flors 
Text: Josep Janés

Música: Frederic Mompou
Arranjament coral: Jordi Domenech

Per a cor de veus iguals i piano

790692 1079109

ISMN 979-0-69210-791-0

Miserere
Per a cor de veus mixtes i piano

Para coro de voces mixtas y piano
For mixed voices and piano
Pour choeur mixte et piano

Für gemischten Chor und Klavier

Narcís Bonet 

1. Noia, si et vols divertir
Mariona Vila
Cançó popular russa, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violins i violoncel).

2. Salve Regina
Mariona Vila
Obra per a cor de veus blanques.

3. Ave Maria
Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

4. Cançó del lladre
Mariona Vila
Cançó popular catalana, arranjada per a 
cor infantil i grup instrumental (flauta, 
violí, violoncel i piano).

5. Bella companyia
Mariona Vila
Cançó tradicional catalana, harmonitza-
da per a quatre veus mixtes.

6. Cantata a la Verge.
 Hasta cuando

Emmanuel Gònima. (1712-1792)
Transcripció de Jordi Rifé.
Cantata per a tenor i acompanyament 
continu.

7. Quatre cançons
Mariona Vila
Quatre cançons per a cor de veus blan-
ques: El peix / Lullaby / Ombra d’Anna / 
Vi dolç, sobre textos de J. Palau i Fabre.

8. Madrigal I.
 Goigs de Nostra Dona

Joan Brudieu
Obra per a cor de veus mixtes.
Versió pràctica a cura de Jordi Casas a 
partir de l’edició feta per Felip Pedrell a 
l’Institut d’Estudis Catalans el 1923.

9. Tot és pau
Música de Jordi-Lluís Rigol amb lletra 
d’Albert Vernet
Obra per a cor de veus mixtes.

10. Adeste Fideles
Joan-Lluís Moraleda
Arranjament per a cor i orquestra.

11. Llum de Nadal
Text “Llum de Nadal”: J.Llongueres
Música i harm.: Josep Baucells
Piano: Jordi Domènech
Sis nadales populars catalanes per a cor 
o cor i piano.

12. Cançó de bressol
Text: Jacint Verdaguer
Música: Josep Soler
Obra per a cor mixt i orgue o piano.

13. Decapitacions 
Text: Pere Quart
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano (o tenor) i con-
trabaix.

14. Episodi 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a soprano i orquestra de cordes.

15. Estellesianes 
Text: Vicent Andrés Estellés
Música: Mariona Vila
Obra per a cor de veus mixtes.

16. Sum vermis 
Text: Jacint Verdaguer, fragments
(i el capellà de Bolquera, s. XIV)
xacona de la 2a Partita per a violí sol 
de J. S. Bach
Idea i adaptació: Jaume Aiats

17. Tres obres per a cor
Música: xavier Torns
Text: Helena Bigas
Per a cor de veus mixtes.

18. Seis villancicos de Lope de Vega
Joan Llongueres
Obra per a veu i piano.

19. Dues obres corals:
 Colors i Londres

Música: Rafael Subirachs
Text Colors: Miquel Martí i Pol
Text Londres: Rafael Subirachs
Obra per a cor de veus mixtes.

20. Delectació
Música: Rafael Subirachs
Text: Miquel Martí i Pol
Obra per a cor de veus mixtes.

21. Ho sap tothom i és profecia
Música: Narcís Bonet
Poema: J. V. Foix
Cantata per a cor d’infants, cor mixt i 
conjunt instrumental amb participació 
del públic.

22. Els tres reis
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal tradicionals 
catalanes per a cor infantil a una veu, cor 
a tres veus, clarinet i piano.

23. Un infant com una estrella
Jordi Domènech
Suite de cançons de Nadal enllaçades,
per a cor mixt a capella o cor mixt,
trompes i piano (amb cor infantil
ad libitum).

24. Verdaguerianes
Música: Francesc Vila
Text: Mn. Cinto Verdaguer
Tres cançons per a cor i piano.

25. Excelsior
Música: Joan C. Blanch
Text: Joan Maragall
Obra per a cor de veus mixtes i piano.

26. Si em lleví de bon matí
 Un cors gentil m’ha tan enamorat 

Música: Joan C. Blanch
Text: Pere Serafí
Dues obres per a cor de veus mixtes.

27. Tres cançons d’esquirols
Joan Crosas: música i lletra.
Joan Vilamala: música i lletra.
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
mixt i tres instruments o cor mixt i 
piano.

28. Fum, fum, fum
Nadala tradicional catalana
Arranjament: Peter Bacchus
Per a cor de nens i adolescents, flauta, 
oboè, clarinet, fagot i piano

29. Corrandes de lluna
 D’aquell nostrat revolt 

Música: Antonio Velasco Polonio
Text: Ma Mercè Marçal
 Pere Joan Cardona
Dues obres per a cor de veus mixtes.

30. Dues cançons
 per a quatre veus blanques i piano

Música: Miquel Querol
Text: Jacint Verdaguer
Dues obres per a cor de veus blanques 
i piano.

31. Serenata de campanet
Música: Bryan Barnes
Text: Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Per a quatre veus mixtes i piano

32. Dues cançons
 Poema sense acabar / Vetlla, revetlla

Música: xavier Sans
Poemes: Joan Salvat-Papasseit
Per a cor de veus mixtes

33. Cançons populars: En Pere Gallerí
 La filadora / Munytanyes regalades

xavier Sans
Per a cor de veus mixtes.

34. Cançons a Mahalta
Música: Francesc Vila
Text: Màrius Torres
Per a cor de veus mixtes i piano.

35. Magnificat
Peter Bacchus
Obra per a cor de veus mixtes i grup 
instrumental.

36. L’hostal de la Peira
Jordi Domènech: arranjament per a cor 
de veus mixtes i piano (o arpa).

37 . Mollet “a capella”
C. del Caño, J. Baucells, E. Azuaga, J. 
Segarra, x. Armenter, A. Peralba, J.M. 
Minguell.
Per a cor de veus mixtes.

38. Poemes de l’alquimista
Música: Josep Gutiérrez Yzquierdo
Text: Josep Palau i Fabre
Per a veu i piano.

39. Somnis d’amor
Música i text: xavier Guitó
Per a veu i piano

40. He mirat aquesta terra
Música: Narcís Bonet
Poesia: Salvador Espriu
Per a flauta, soprano i piano o orgue amb 
participació de públic.

41. Les dotze van sonant
Harmonització: Jordi Domènech
Cor infantil a dues veus, Cor de veus 
blanques a tres veus, Cor mixt a quatre 
veus, congragció ad libitum i orgue.

42. Nit de Nits
Música: Josep Baucells i Colom
Text: Fina Anglès i Soronellas
Per a veu en off, narrador, solista, cor 
infantil, cor mixt i instruments.

43. D’infants a infants
Música: Josep M. Duran
Poemes: Maria Àngels Anglada
Per a quatre veus mixtes.

44. Sis cançons de Nadal
Jordi Domènech
Per a cor de veus blanques i arpa (o 
piano).

45. Tríptic de Sant Josep
Música: Jordi Domènech
Text: Pilar Cabot
Divertiment nadalenc per a cor d’homes 
i piano.

46. Three Winters
Michael Fiday
Per a soprano, flauta i piano

47. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor mixt, narrador piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

48. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus mixtes

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

49. Cançons per a cor i guitarra
Josep Maria Pladevall
Per a cor de veus mixtes i guitarra.

50. Cantata coral Arcàdia
Text: Miquel Desclot
Música: Jordi Domènech
Cantata per a 4 cors (Cor infantil, Cor de 
veus blanques, cor d’homes i cor mixt), 
congregació i petit conjunt instrumental.
Versió per a piano i percussió.

51. Cançons
Poemes: Salvador Espriu
Música: Marià Gràcia
Per a cor de veus blanques i piano.

52. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
Per a cor de veus iguals, narrador, piano 
i percussió
Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

53. Cantata nadalenca “Nit de vetlla”
 partitura de Cor de la versió veus iguals

Música: Jordi Domènech
Textos: J. M. de Segarra, T. Garcés, J. 
Verdaguer i altres.

54. Cantata Vila encantada
Música: Óscar Peñarroya 
Text: Maria Ojuel
Per a cor de veus mixtes i piano.

55. Cant d’amors de Ramon Llull
Música: Jordi Domènech 
Text: Ramon Llull
per a contralt, quatre cors i petit conjunt 
instrumental.

56. Miserere
Narcís Bonet 
per a cor de veus mixtes i piano.

Vegeu també:
 Col·lecció Música Coral
 Col·lecció Música Coral Catalana

Música Vocal
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Miserere 
Narcís Bonet

Per a cor de veus mixtes i piano
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Llibres

Lullabies of the World
Gronxar-los i cantar dóna seguretat als nadons 

i als nens petits. Amb aquest ritual, mares, pa-
res i avis d’arreu del món posen la seva mainada 
a dormir. Aquest costum data de les albors de la 
humanitat. “Dorme, dorme, meu menino”, canten 
a Portugal. “Tuta nana tgu”, fan als Grisons, una 
comarca de Suïssa. “Lala mtoto lala”, en swahili. 
Aquest llibre presenta 51 belles bressoles d’arreu 
amb la seva infinita varietat. El llibre inclou un CD 
amb els textos llegits per locutors natius. Està il-
lustrat amb delicioses fotografies, obra d’autors 
de prestigi que mostren les riqueses culturals del 
nostre món.

Saca la lengua y canta
Com alliberar la veu amb la llengua fora
Gotzone Oiarzábal, logopeda
Oiarzábal basa la seva tècnica vocal en la llengua, 

com a òrgan fonamental  en l’emissió del so, atès que 
és un múscul molt flexible.

Per a produir un bon so, cal arribar a dominar els 
músculs perquè es relaxin i el so s’alliberi. Naturalment, 
aconseguir-ho és qüestió de temps i de treball, fins 
a arribar a cantar sense cansar-se, de manera que el 
text s’entengui i que allò que es canta sigui expressiu. 
L’autora afirma que és una tècnica que produeix el 
màxim rendiment amb el mínim esforç.

El llibre també presenta exercicis de respiració 
diafragmàtica, per a dosificar bé l’aire. També tracta 
de la col·locació i la impostació de la veu, de manera 
que el so travessi la laringe i la faringe i surti a l’exterior 
surant en l’aire.

Aquesta tècnica és útil tant en el cant com en la 
logopèdia.

Podeu consultar la seva pàgina web i, com que 
diuen que una imatge val més que mil paraules, 
podreu veure com vocalitza ella mateixa.

https://sites.google.com/site/sacalalenguaycanta.

https://sites.google.com/site/sacalalenguaycanta
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 Per part d’algunes persones del públic:
• que sonin mòbils durant els concerts,

• que s’aixequin, entrin i surtin durant una interpretació,

• que estosseguin sorollosament,

• que desemboliquin caramels, 

• que passin tot el concert de cara al mòbil, iPad o iPod,

• que aplaudeixin durant la pausa entre moviments d’una 
mateixa obra.

Per part d’alguns cantaires:
• que no tinguin les partitures en l’ordre en què s’han de cantar,

• que els falti una partitura o més d’una,

• que els caiguin algunes partitures, o totes, durant el concert,

• que no mirin el director en tot el concert.

Per part dels directors... o d’alguns:
• que en el moment del concert canviïn el programa previst, 

• que en el programa figurin obres de les quals no consti el 
compositor,

• que els noms dels compositors estiguin mal escrits en el 
programa,

• que directors i solistes hi col·loquin fotos de quan eren joves o 
de quan van fer la primera comunió. 

Si en teniu més..., tant si són serioses com de broma, envieu-nos-les a fcec@
fcec.cat per publicar-les en el pròxim número d’A Quatre Veus.

...i que no haurien de passar
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Encreuats

Melòdiques:
1. Música de cambra.
2. En Mozart.//Notes musicals emeses.
3. En Milhaud.//Cor.
4. Editor a les bibliografies.//Tast avocàlic.//Do.//Cal per volar.
5. Nebot italià endollat.//Id est.//Inflorescència.
6. A Alemanya, dos instruments sonant.//En Simon.//Mi.
7. Verí de la serp de Cleopatra.//Tractament de frare.
8. Concertino donant el to a l’orquestra.
9. És modal però ha perdut el la.//Derivat del ruteni que ha perdut la U.
10. Oposicions col·loquials.//Allò que el batuta sempre demana.
11. Diva tan obesa que no hi cabia sencera.//Nota mantinguda.//Se li sol posar un punt.
12. Lloàvem.//Gènere vocal amb molt de ritme i poca melodia.

Harmòniques:
1. Improvisació del solista al final d’un moviment.//Manera d’organitzar l’escala.
2. En Mozart.//En Takemitsu fent la figuereta.
3. Del dret fa ones; capgirat, el donen al solista.//Origen de la pavana.//Piano.
4. Empreses que publiquen partitures.//Largo, lent.
5. … París i Londres.//La-re-la.//El germanet d’un nen petit.
6. Justícia romana.//Així comença la sèrie vocàlica.
7. Ho dic a qui parla a mitja representació.//A mitja representació invertida.
8. Entre S i U//Do-do//Largo.//Muda, petita i de corcoll.
9. Prefix que denota igualtat.//Que dóna fe.
10. Cor.//Ressentiment.
11. Canaló rosegat.//Dos asos i dos uns.//La.
12. Conjunts d’eres.//Cantant empiocada i capgirada, pobra.

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

1            ♫

2        ♫     

3       ♫      

4   ♫    ♫  ♫    

5     ♫   ♫     

6   ♫       ♫ ♫  

7        ♫    ♫

8 ♫ ♫           

9     ♫ ♫       

10     ♫        

11    ♫       ♫  

12         ♫    

Pep Solé
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