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Roma i Ciutat del Vaticà 
9 al 13 de marc 1996 

Concurs per a 
cors masculins - femenins - mixtos 

de cambra - folklôrics 
de veus blanques i juvenils 

classe especial per a cors de cant popular 

*Jurat internacional 
'"Intéressants premis en les diferents categories 

*Premis per ais directors de cor 

Termini d'inscripcions: 20 de novembre 1995 

Per a mes informació i inscripcions: 

Secretaria permanent del Festival 

«Orlando di Lasso» 

Via Paolo VI, 29 1-00193 Roma 
Telex 614173 

Fax +39-6/68308568 
Tels. +39-6/6877614-6873170 

III Concurs Coral Internacional 
De Música Sacra 

«Giovanni Pierluigi da Palestrina» 

Roma i Ciutat del Vaticà 
Església de Sant Ignasi 

22-26 de novembre de 1995 

Per a cors masculins, femenins o mixtos 
que canten regularment 

la liturgia en les esglésies catòliques. 

Tros obligatori de la polifonia vocal clàssica 
de G.P. da Palestrina 

Concurs subdividit en 2 classes de dificultat 

Termini d'inscripció: 30 juny 1995 

Per a informació i inscripcions: 

Segreteria permanente del Concorso 
St. Peter's Travel Office 

& Choir Pilgrimage Service 

Via Paolo VI, 29 (Piazza San Pietro) - 00193 Roma 
Tel. 06/6873170/6877614 

Fax 06/68308568 - Telex 614173 Court 1 

IV Concurs Coral Internacional de Musica Sacra 
Giovanni Pierluigi da Palestrina» 

24-28 de novembre de 1996 
a Jerusalem. 
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E D I T O R I A L 

Temps de convocatòries 

Amb F arribada de Festiu es multipliquen les 
convocatôries de certàmens, cursos i con
cursos coráis i, gracies a 1'ampliado de la 

informado, ens adonem de la quantitat de ciutats i de 
ciutadans d'arreu que, en aquest moment de l'any - d e 
juliol a setembre- dediquem una atenció especial i col-
lectiva al cant coral, entre el Heure i la formado per
sonal. 

Entre d'altres convocatôries, el juliol ens esperen 
al 13è Festival Internacional de Música de Cantonigrôs 
i el setembre ais festivals de Catalunya Centre i a les 
XXX Jornades Internacionals de Cant Coral de 
Barcelona, sense oblidarels Cursos de Lleida, Cervera 
i Palma de Mallorca i els Festivals d'Estiu, que es 
multipliquen constantment. 

Per altres motius també es multiplicaran les acti-
vitats i les trobades per tal de commemorar aniversa-
ris i dates puntuáis entre les quals ens cal destacar la 
del centenari del naixement d'Eduard Toldrà ( 1895-
1962). D'ell ens en parla, en aquest a quatre veus, un 
gran collaborador seu, l'Oriol Martorell. 

Molts indrets de Catalunya també formen part 
d'aquesta xarxa que ens uneix mes i mes cada dia i 
que ens ajuda a reduir les distancies de tota mena que 
ens podrien separar. Aquesta és la principal intenció 
fundacional i vigent de la Federació Europea de Jo-
ves Coráis (FEJC), de la qual ja fa 20 anys que en 
formem part, des de quan, el 1975, l 'assemblea de la 
FEJC, celebrada a la ciutat de Bruges, admeté al seu 
si el Secrétariat deis Orfeons de Catalunya (SOC) com 
a moviment nacional. 

En aquests moments, tots els membres de la Fede

ració Europea de Joves Corals lamentem la pèrdua 
irreparable d'un amie, el Dr. Gilbert Martens, del quai 
us haviem comunicat l'elecció com a President de la 
FEJC en la darrera edició de a quatre veus. 

També tenim altres convocatôries que reclamen la 
nostra atenció, concretament el II Congrès de Cultura 
Populär i Tradicional Catalana. Una nova convocatò-
ria del Departament de Cultura de la Generalität de 
Catalunya que, en el nostre cas especffic, ens portarà a 
Manresa eis dies 25 i 26 del proper mes de novembre i 
on eis components del món coral català podrem expo-
sar i debatre publicament les caractéristiques de la nos
tra activitat que, per la seva especificitat, li permet el 
conreu de la musica populär i tradicional catalana 
alhora que incorpora i dona a conèixer, mitjançant 
la preparació constant dels directors i cantaires de les 
nostres entitats, tot el ventali immens de la musica co
ral universal. La idiosincrasia del cant coral fa que, din-
tre del nostre espai cultural propi, hi tinguin cabuda 
totes les manifestacions musicals foranes, gracies a 
aquest instrument unie: la veu fiumana. 

En aquest sentit, tant per la intenció del Congrès 
com per valorar la nostra activitat, encara són plena-
ment vigents les paraules del président Francese Macia 
que, en un parlament adreçat als cantaires de la Plana 
de Vie, l 'any 1932, deia: «L'home, els pobles, només 
poden fer obra de bellesa enfondint en la saba de la 
seva Personalität autèntica. Només enfondint dintre 
nostre arribem a trobar aquell accent humà, commo-
vedor per a tots els homes, aquell accent humà que de 
seguida esdevé universal». 

Si ens convoquen, responguem! 

P^p'lTIT 
PIANIST, DINSIC 

Les millors pu-

blicacions per 

a la iniciació 

musical dels 

infants, Hta 

adaptades 

a la nova 

ordenació • ; 

(LOGSE) 

DINSIC Publicacions Musicals - Santa Anna 10 - 08002 BCN - tel.3180605 - fax 4120501 



L A V E U D E L L E C T O R 

«El llenguatge de les 
(febrer 95, pàg.8) 

Eus esforços d'estan-
îgistres orals romanien 

rquè cl castella n'era la llén

ala en la ràdio i el teatre. 

Durant molts anys, el català ha deq 
dardització solament a la llengua escritl 
fora d'aquesta nécessitât, simplement pî 
gua exclusiva. 

No obstant això, hi havia cert us del 
Aquesta circumstància justifica alguns treballs, con el de Joan Coro-
mines («Sobre l'elocució catalana en el teatre i la recitado», dinsHeures 
i converses d'unfilòleg). 

Eduard Artells es va dedicar a tasques de corrector de textos es-
crits. Treballà a Serra d'Or, revisa llibres d'importància (com «Nosal-
tres els valencians» de Fuster) etc. Potser aquesta avinentesa profes
sional l'incita a un zel excessiu a l'hora d'afrontar les escasses mani-
festacions d'un estàndard català orai. Coromines s'aproximà al teatre i 
a la recitació; Artells, al «llenguatge de les cançons». Tots dos coinci-
deixen a confondre «dicció correcta catalana» amb «dicció correcta 
del cátala oriental» (i no tot!). 

En efecte: en el número de febrer d'enguany de la revista a quatre 
veus (pàgina 10) hi ha unes afirmacions incorrectes: 

a) Les os no accentuades (hi apareix l'exemple de poesia i de mon, 
ton, son) no poden sonar igual segons un cor siga de Barcelona, Girona 
o Menorca (on sonen u), o bé siga de Lleida, Valencia o Mallorca (on 
sonen o). Tan correcta és, en les seues respectives zones, una pronùn
cia com l'altra. 

b) Les es i as no accentuades (també pren poema com a exemple) 
no poden confondre's amb la vocal neutra central si un cor procedeix 
de Lleida, Tortosa o Valencia, però sí, si procedeix de Barcelona, 
Tarragona o Eivissa. Però tan correcta és, en les seues respectives zo
nes, una pronùncia com l'altra. 

c) Pel que fa a les r mudes, és encertada la recomanació que va fer 
Artells. Però cal recordar que això no compta per a la majoria dels cors 
valencians. Al País Valencia, llevat d'algunes comarques, les r finals 
no són mai mudes. Aquesta és la disparitat que hi ha, antiga i carac
terística, en la fonètica catalana, sensé que caiga veure-hi influencia 
«excessiva» de les nostres Mengües veines. 

Joaquim Juan-Monpó 

Els envio el resguard de la meva aportació per 
s beques. 

Aprofito per felicitar molt sincerament el Senyor 
n Soler Amigó, pels seus articles a la revista a qua

tre veus. Són fidels, sincers i quan els llegeixes et sents 
fdentificat en totes i cada una de les sèves vivèneies o 
suggeriments. 

Per molts anys! 

Francesca Vives 

Benvolguts companys i benvolgudes companyes, 

En el número del passât mes de novembre vau ofe-
rir, en la secció d'«Els nostres compositors», una inté
ressant ressenya sobre la vida i l'obra de Manuel «Nani» 
Valls. 

Malgrat l'exhaustiu llistat de publicacions que hi 
anotàreu, vaig trobar a faltar dos llibres seus apareguts 
després del seu traspàs. 

El primer, «Per comprendre la música» (Llibres a 
mà, 1986), és la versió catalana de «Para entender la 
música» (Alianza 1979), que inclou una revisió i ac-
tualització del text, a més d'un apartat discografie, con
feccionáis per Roger Alier i Francese-Xavier Mata 
Bertrán. 

L'altre, «Música y cine» (Ultramar 1990), fet amb la 
collaboració de Joan Padrol, és també una reedició actu
alizada d'un llibre que va publicar Salvai en la seua col-
lecció «Biblioteca Bàsica». D'altra banda, convé subrat-
llar que aquesta obra esdevé una fita dins l'estudi de la 
música cinematogràfica, perqué es tracta de la primera i 
notable aproximació peninsular des d'una perspectiva te
òrica i histórica, qüestió que potser calia recordar. 

Manel Llàtzer 
Membre del Cor Madrigal de Benifaió 

(País Valencia) 

• M O T A D ' H U M O R 
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Ara fa 95 anys 

Primera audició de la 
novena simfonia de Beethoven 

El 30 de marc de 1900 tingué Hoc la primera audi
ció de la novena simfonia de Beethoven. Va ser al 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a carree de 1'Or
questra del Liceu, solistes vocals i l'Orfeó Cátala, sota 
la direcció d'Antoni Nicolau. 
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Ara fa 65 anys 

Aplec de cinquanta-un orfeons 
de Catalunya 

L'aplec va comptar amb la participació d'uns 6.000 
cantaires i l 'acompanyament de cine cobles, i tingué 
Hoc a l'Estadi de Montjuì'c (13 de juliol de 1930). La 
fotografia correspon a l 'assaig general celebrai el 
mateix dia al Palau Nacional de Montjuïc, sota la di
recció del Mestre Lluis Millet. 

Ara fa 35 anys 
HOMENAJE A JOAN MARAGALL EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

EL CANT DE LA SENYERA M A H A C A L L - L . M I L L E T 

l-.'.i ritii expresamente para la bendición de la «Senyera» del Orfeo Calala 

ORFEO CÁTALA 

CAST ESPIRITUAL M A R A C A L L - M O N T S A L V A T G E 
( 2 / audicion) 

Orquesia .P r eml l.luis Millet, del cinciieiilenario Ici 
• Palau <lr la Mùiica Cata lana . 

CANT DE MAIC, C4NT D'ALEGRÍA 
( « t r e n o da la veraion de r a r e y Orq t iea ta ) 

M A R A C A L L - P U J O L 

ORFEO CÁTALA - ORQUESTA 

Dirección: Maestro LUIS M.» MILLET 

Concert homenatge a Joan Maragall 

El dia 19 de maig de l'any 1960, amb motiu del centenari del naixement 
de Joan Maragall, l'Orfeo Català va organitzar un concert d 'homenatge al 
poeta . En el programa constava la interpretació de très obres amb text de 
Maragall: «El cant de la senyera», de Lluis Millet, «El cant espiritual», de 
Xavier Montsalvatge, obra d'estrena, i «El cant de maig», cant d'alegria de 
Francese Pujol. La situació repressiva del moment va impedir la interpreta
ció d'«El cant de la senyera», fet que va ocasionar grans aldarulls entre el 
public assistent, coneguts com els «Fets del Palau». Entre d'altres conse-
qiiències provoca el conseil de guerra a l'actual président de la Generalitat, 
Jordi Pujol. 
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En el centenari 
d'Eduard Toldrà 

P eriòdics, revistes i llibres ens han parlât molt, dar-
rerament, de la figura extraordinària d'Eduard 
Toldrà, un deis més indiscutibles protagonistes 

de la musica catalana d'aquest segle que ben aviat aca-
barem i un dels homes que més va influir en el seu des-
envolupament, des de la primerenca i transcendentals 
etapa del Quartet Renaixement, fins a la plenitud de la 
maduresa dels seus darrers quasi vint anys de director 
de l'Orquestra Municipal de Barcelona, passant per tota 
l'amplia gamma de molt diverses tasques violinístiques, 
per la seva generosa i intelligent dedicació a la docen
cia i, -molt en especial- per tota la seva obra creadora: 
una cinquantena de cançons -amb títols tan emblemà-
tics com el Romanç de santa Lluvia (Sagarra) o els ci

cles de L'ombra del lledoner (Garcés), i de La rosa als 

llavis (Salvat-Papasseit)-, els Sis Sonetspera violi i pia

no, el quartet de corda Vistes al mar, l'opera El giravolt 
de maig (Carner), més de 30 sardanes, el poema per a 
tres cobles La maledicció del comte Arnau, etc. 

Però, malauradament, en els anys vints i trentes s'ha-
via trencat -per les raons que sigui- el profund lligam 
que fins aquell moment havia existit entre la gran em-
branzida del món coral cátala i els nostres principáis 
compositors. 

D'aquí ve que la generado noucentista dels Mompou, 
Toldrà, Gerhard, etc. no pensessin gaire en el merave-
llós instrument polifonie de les veus col-lectives o, amb 
escassissimes excepcions, no ho fessin fins uns quants 
anys més tard. 

En el cas d'Eduard Toldrà (deixeble d'Antoni Nicolau 
i de Lluís Millet, pels quais sentia gran estima i admira
do) , hi ha les excepcions, en una primera etapa (1925), 
de la seva glossa sobre la canco popular L'estudiant de 
Vie i, en una segona (1952), de les set harmonitzacions 
dels quasi mig centenar de cançons populars que eli 
mateix havia recollit per a l'«Obra del Cançoner Popu
lar de Catalunya»: Matinet me'n llevo jo, De Matará 

vàrem venir, El pardal, Sota el pont d'or, Flor d'olivar. 

No t'espantis Alabau i Ai minyons que aneu pel món. 

En ocasió de l'estrena de L'estudiant de Vie -parti
tura molt treballada polifònicament i sovint amb divisis 
a cadascuna de les quatre veus- la Revista Musical Ca
talana va dir: «És una obra escrita amb tot l'amor d'ar
tista. Ben concebuda i destrament composta, es mante 
sempre dintre l'ambient de la cancó, que és d'una deli
cada tendresa enyorivola». El public la rebé amb gran 
simpatia, encara que la bonica glossa que ens ocupa és 
una d'aquelles obres que volen ser escoltades sovint per 
saborejar-ne tota la dolçor. 

Pel que fa les altres set harmonitzacions, que són 
véritablement delicioses i que s'adiuen molt més a les 

Xavier Montsalvatge i Oriol Martorell escolten 
atentament uns comeniaris d'Eduard Toldrà. 

habituáis plantilles actuáis, jo mateix vaig escriure -pels 
comentaris a un dels primers concerts d'homenatge pòs-
tum- que abans de l'estiu del 1952 li havia demanat al
guna música seva per a la Coral Sant Jordi i que per 
vencer la seva resistencia Ii havia suggerii que fes la 
versió coral d'algunes de les nou harmonitzacions per a 
cant i piano queja havia fet de les melodies tradicionals 
recollides a Cantallops. Això li va facilitar el carni, i a 
mig estiu vaig teñir l'alegria enorme de rebre, al campa-
ment militar de Castillejos -on aleshores jo era- l'origi
nai de Sota el poni d'or. Després, a la tornada, vaig tro-
bar que el total de la col-leccio era de set i que podia 
escollir-ne tres per estrenar-Íes amb la Coral Sant Jordi. 
Naturalment, vaig triar la que havia rebut i, a més, vaig 
adjuntar-hi (després de dubtar molt, perqué totes m'agra-
daven moltíssim) De Matará varem venir i Ai minyons 

que aneu pel món. I allò que sobretot mai no oblidaré 
són les tardes tardorals passades a casa seva mentre, as-
segut al piano, anava descobrint-me-les i explicant-me-
les. 

De veritat valdría molt la pena que, amb motiu de la 
commemoració del centenari d'Eduard Toldrà, totes les 
entitats de la FCEC incorporessin al seu repertori o bé la 
glossa de L'estudiant de Vie (si la seva plantilla els ho 
permet) o bé -si encara no ho han fet- algunes d'aqües
tes set cancons. 

D'aquesta manera se sumarien a les tant merescudes 
commemoracions i, a més, fruirien i farien fruir els seus 
oients amb unes pagines aparentment molt simples, però 
totalment representati ves de l'exquisida tasca creadora 
d'un dels nostres més grans músics. 

Oriol Martorell 

Nota de la redacció: 

Quant a les cancons populars harmonitzades 
per Toldrá, en destaca l'antic enregistrament de 
la Coral Sant Jordi, dirigida peí propi Oriol 
Martorell, (PDI) i la més moderna de l'Orfeó Cá
tala, dirigit per Jordi Casas (Harmonía Mundi). 
També n'hi ha una antiga versió de l'Orfeó Cáta
la, dirigit per Lluís Maria Millet (Alhambra). 

O 

U INI T E M A V I U 



E L S IM O S T R E S C O M P O S I T O R S 

Jordi Alcaraz 

ordi Alcaraz i Solé va néixer a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat) l 'any 1943 i morí a 
Barcelona l'any 1985. 

Estudia orgue amb Montserrat Torrent (Barcelona) 
i Helmut Rilling (Stuttgart), es perfecciona amb F. 
Germani (Siena), J. Reinberger (Praga) i F. Peeters 
(Malines) i obtingué el títol de professor superior de 
música del Conservatori Superior Municipal de Mú
sica de Barcelona en el qual mes tard, el 1973, gua-
nyà les oposicions de professor d'orgue. 

Cursa estudis de composició amb el professor 
Bernhardt Rovenstrunck al Hochschulistitut für Musik 
de Trossingen (Alemanya) i hi obtingué la màxima 
qualificació en aquesta especialitat. Assisti al XIV 
Curs de Música de Santiago de Compostela, al VII 
Curs Manuel de Falla (Granada), al Curs Internacio
nal de Música Contemporània (Darmstadt) i al Semi
nan in American Studies (Salzburg, 1976). 

Fou distingit amb els premis següents: diploma de 
mèrit de 1'Academia Chigiana de Siena, premi de mú
sica de la Fundació Espanyola de la Vocació, premi 
extraordinari d'orgue de l'Ajuntament de Barcelona, 
premi de finalista en els I i II Concursos Nacionals de 
Composició de Música de Cambra de la Confedera
d o Espanyo la de Ca ixes d ' E s t a l v i , p remi del 
ministerio d ' Informado i Turismo en els Concursos 
Internacionals de Composició per a orgue d'Avila i 
premi Pau Casáis de composició coral. Les seves obres 

han estât programades en efemérides corn els Festi
vals Internacionals de Música i les Setmanes de Nova 
Música a Barcelona; va estar dotât de beques per nom
brases institucions d'orgue en moites ciutats d'Espa-
nya, Alemanya i Italia. 

Música Coral: 

- CANCONS TRADICIONALS CATALANES 
(1969), 7' 
Cor mixt 
Estrenada a Barcelona el 20/12/71 
(Cor Madrigal; director: Manuel Cabero) 
Editada per MF 

- T R E S MOTETS(1969) ,6 ' 
Cor mixt 
Editada per MF 

- PSALMUS 138 (1971), 10' 
Cor mixt 
Estrenada a Terrassa el 24/4/72 
(Cor Montserrat; director: Joan Casáis) 
Editada per MF 

- CANCO DELS TRES REÍS (1979), 2' 
3 veus 
Estrenada a Barcelona el 22/11/79 
(Orfeó Gracienc; director: Antoni Pérez Simó) 

- E N C A R A (1983). 4' 
Cor mixt 
(Coral Sant Jordi; director: Oriol Martorell) 
Editada per MF 

- ELS CONTRABANDISTES (1978), 4' 
Cor mixt 

- U L L S C L U C S 0 9 7 9 ) , [' 
3 veus 

- SALVE REGINA (1981), 8' 
4 veus iguals, orgue 



T E M A D E F O PU S 

De l'assemblea a la taula 
El tema, ves per on, va començar en 

assemblea i va continuar, amb un altre to, 

distes, engrescat, mes sorollós, en el dinar. 

Trobar-se gent de la FCEC té aqüestes 

coses: arribes a Igualada i, intenant 

situar-te a la ciutat amb el plànol que 

anava adjunt a la convocatoria, 

aconsegueixes fer cap a l'Ateneu Igualadi 

de la Classe Obrera. Carat, quin edifici! I 

amb quin encert ha estât restaurât i 

adéquat com a equipament cultural! 

E ntres, t 'acostes al taulell a formalitzar la ins-
cripció i et donen el dossier amb el paperam 
adient (acta anterior, estât de comptes, pressu-

post de despeses, noves entitats coráis que sol-liciten 
ser-hi admeses, tarja per votar a mà alçada, etc.), i 
procurant comportar-te amb una poc avesada natura-
litat, comences a llambregar al teu voltant. Hi conei-
xes algú, o potser no, et sona alguna cara, però no 
saps d'on, i saludes mig distretament. 

Llavors voltes pel vestfbul tot espérant l'hora de 
començar l 'assemblea, en segona convocatoria, inte-
ressant-te a mitges pel material que hi ha exposât ais 
plafons: publicacions pròpies de la FCEC, la revista 
a quatre veus, partitures (d'en Morera, d'en Taltavull, 
etc.), informacions d'Europa Cantat... I de reull con
tinues fixant-te amb cares conegudes, o no, que van 
arribant, passen pel taulell i també passegen... 

Persones que s'assemblen a tu, que parlen d'aque-
lles coses de les quais tu també parles, que tenen un 
tarannà no gens estrany, fins i tot que sembla calcat al 
de tal o tal altre cantaire... Aquesta, segur que és una 
directora de qui sap quina coral; aquell fa tota la cara 
de ser delegat de qualsevol comarca; l'altre té una 
pronùncia de català meridional... o potser occidental? 
No sé qué diu de Flix... Xe! I aquest pareli de joves 
són valencians de bo de bo, i fan el posât de músics 
de coral universitaria... Ostres, i aquest és l'Oriol! Si, 
si, l 'Oriol Martorell! 1 tant, que l 'és! 

Això del cant coral no són quatre madrigals ni set 
concerts ni quaranta cantaires... Es tot un món, tot un 
teixit de relacions, d'interessos, d ' i l lusions, de Heure 
creatiu, de feina i feina i feina, de records, de projec-
tes, d'amistats, de coses divertides, de pica-baralletes 
i envegetes mesquines, de fer les paus, de petites aju-
des i copets a l'esquena, de felicitacions i de condols, 
de descobrir per dins al tres persones (més joves o més 

grans), homes i dones, tocades i posades o més de 
bon tractar, cada una amb les sèves dèries i manies, 
amb els seus gustos i disgustos, amb els mais que es-
panten tot cantant i amb els lleus goigs i espontànies 
alegries que desvetlla el fet de cantar a cor. 

Bé, ja avisen que és hora d'entrar a la sala. Ostres ! 
Quin teatre més preciós, aquest de l'Ateneu Igualadi: 
un marc ben digne per a l'Assemblea de la FCEC d'en-
guany. Cada any es fa en una població i una comarca 
diferent, procurant que la comunicació sigui avinent... 

La FCEC som totes les corals i orfeons de tot ar-
reu de Catalunya, amb una projecció certa - o , si més 
no, una certa projecció- de Països Catalans, ja que hi 
ha entitats corals «adherides», segons consta en els 
papers. A l'assemblea no ho vaig entendre gaire, això 
d'«adherides», i no vaig gosar alçar la mà per pre-
guntar-ho. Però després, durant el dinar, va sortir el 
tema i em sembla que ho vaig entendre força. En diem 
«adherides» perquè són de fora de les quatre provfn-
cies que, segons l'Estatut, constitueixen el territori de 
la nostra «comunitat autònoma», i per això no poden 
ser de la Federació Catalana d'Entitats Corals, per
què ens fan anar per territoris i no per cultures. 

Son les corals que volen anar juntes, o mantenir 
una relació amb nosaltres: de la Franja d'Aragó, del 
Pais Valencia (fins ben avall), de les Illes, d'Andorra 
i de la Catalunya del Nord. Oh! i dels casais catalans 
d'ultramar: de Mèxic, de Veneçuela, de Xile, d'Ar
gentina. Es tracta d 'una catalanitat extensa, i tant de 
bo que intensa: «Que la musica no ens faci perdre la 
lletra!». Diuen que en total som tres-centes i un bon 
escaig; i de cantaires, multiplica per quaranta, pel cap 
baix. 

I d'aquesta catalanitat extensa, que es projecta 
enfora, passem... a Europa. Bé, passem, ja en fa molts 
anys, que hi som: des dels inicis de la Federació Eu
ropea «Europa Cantat», d'abans i tot. A l'Assemblea 
de la FCEC se 'ns va dir que l 'actual président 
d'«Europa Cantat», que era de la Federació Belga, 
havia mort no fa gaire i que el vice-president de la 
Federació Sueca potser el succeiria. 

Durant el dinar va sortir que el nostre président -
el de la FCEC, em refereixo, no el molt honorable!-
és membre del Conseil Directiu d'«Europa Cantat», 
en representació de les entitats corals de Catalunya. 

-Però, les federacions, alla, no diu que van per 
estats? 

-Doncs , si, en principi... hi van, hi anaven. 
- I nosaltres? 
-Mira, el nostre cas és diferent, saps? La tendèn-

cia apunta més aviat cap a una Europa de les cultures, 
per entendre'ns. 



T E M A F O INI S 

-Ja . Doncs, vinga, no? 
L'altre projecte que tenim, i que val molt la pena, 

és de portes endins: el Món Coral Català. No n'has 
sentit parlar? Doncs, ja en sentiras, i no trigarà gaire. 
Es vol fer com una federació de federacions, és a dir, 
una confederació: seriem la dels Cors de Clavé -que 
és la degana-, la FCEC, el SCIC (que és el Secréta
riat de Corals Infantils), les Corals Juvenils i, encara, 
els Pueri Cantores... Compta almenys que, en con-
junt, passem de les 650 corals i, de cantaires, pots 
tirar mes enllà dels 25.000. Seria un gran cercle d'un 
segle i mig de temps: des de «L'Aurora», el primer 
Cor de Clavé, fins a la coral infantil mes primerenca 
d'ara -un cercle obert, doncs, al futur-, i un ample i 
feliç retrobament. 

Val a dir que el dinar era bo i abundós, i que el vi 
rosat frese glaçava suaument les copes i alegrava els 
cors i animava les converses i lligava companyonies. 
Si consulteu el Diccionari Etimologie del nostre vé
nérable nonagenari Joan Coromines, descobrireu que 
el mot «company» ve de «cum panis», de menjar junts 
el pa! Doncs, òndia! que tenir en Manel Cabero al 
costat! i l'Enric Navàs enfront, i altres companys i 
companyes a la vora... La conversa era un doli de jo-
ves il-lusions i nous projectes i velles experièneies a 
compartir... 

Vam entrar després al tercer plat de la conversa: la 
proposta que l 'Equip Tècnic de la FCEC havia pré
sentât a l 'Assemblea, per fomentar la composició co
ral de musics catalans i d'arreu, que Europa va es-
combrant fronteres - i tant de bo no sols les interiors, 
que Europa només ha estât Europa de debò quan ha 
sabut obrir-se i projectar-se enfora!-. El primer es-
borrany tracta d'un concurs de composició, al quai 
seguiria un concurs d'interpretació obligada de les 
obres premiades per part de corals del pais. Després 
vindria l'enregistrament i difusió d'un CD amb les 
obres premiades, interpretades per les corals que mes 
haurien destacat, mes altres obres de lliure elecció. I 
aixi, d'any en any, aniria formant-se una col-lecció 
discogràfica prou intéressant -era això, oi?- . 

La companyia de taula invitava a ficar-hi cullera-
da, amb sensació de tallar-hi el bacallà -e l primer plat 
era esqueixada- El concurs de composició seria de 
cançons o poèmes catalans, o estaria obert a obres 
d'altres llengiies i cultures? La nostra obertura sem
bla a prova de tot -fins i tot d'aquells a qui semblaria 
correspondre el refrany que diu, en llatinada medie
val, que quod natura non dat, Salamanca non 

praestat-... i fins a un cert punt ingènua o, com sug-
geria aigu manllevant una celebre frase de Félix Cu-
curull, de «rebels agenollats», com sovint tenim ten-
dèneia a comportar-nos. 

Però, si no som nosaltres que fomentem la nostra 
cultura, el cant coral expressat en llengua catalana, 

qui ho farà per nosaltres? Don José Maria? Compte 
amb la cultura «popular»! Obertura cultural voi dir, 
per exemple, que un català, Francese Vila ,hagi com
post un arranjament per a cant coral de l'apassionat 
Zorongo recollit per Garcia Lorca, o que un altre ca
talà, Manuel Oltra, hagi musicai, amb un remarcable 
encert de compenetració, precioses cancons d'aire 
andalús. I també hauria de voler dir que les nostres 
corals interpretessin, posem per cas, «A la vora de la 
mar» harmonitzada per un compositor estonia, o «Pe-
nyora d'amor», d'en Salvat-Papasseit, musicada per 
a cant coral per un compositor holandés. És ciar! deia, 
amb el seu apassionat convenciment en Manel Cabero. 
Us ho imagineu? Si? 

I van venir les postres, i el ritual brindis amb cava, 
amb el sentiment de ser la gent que érem allá i molts 
i moltes mes, d'Igualada a la rodona. I el café i copa, 
i el pas del mfa\ fi al ff, i el solemne ritardando amb 
caldero final. Després, el retorn a fer la guerra, cadas-
cú a sa terra, i un a reveure amb un llarg ressó. L'any 
que ve, será a... Trobar-se gent de la FCEC té aqües
tes coses. 

Joan Soler i Amigó 
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Veu i música 
La veu humana com a instrument musical 
al llarg de la historia 

És l'art que, mit-
lançant la veu, 
pénétra fins l'a
nima i inspira el 

(Plato) 

E l cant és la forma fonamental de l'expressió 
musical en tots els pobles de la terra i en 
totes les époques de la història. L'estudi de la 

veu com a instrument musical ens remet als origens 
de l 'home, a la prehistòria, quan el sentit del sagrat 
- q u e naixia de l 'angoixa de l 'èsser huma davant del 
misteri de l'univers que l 'envoltava- feu despertar 
infalliblement en la seva ànima el sentit musical. 

Dotât del privilegi de la veu articulada, l 'home, 
creient per naturalesa, imaginatiu, sentimental i es-
sencialment sociable, va sentir la nécessitât de can
tar, d'expressar-se mitjançant la veu, amb la certa in-
tu'ició del poder magic i la influència que aquests cants 
podien exercir-li. 

Efectivament, el cant és la forma de fer musica 
mes estesa i present en totes les civilitzacions: encara 
no es coneix cap poble a la terra que no tingui can-
çons. El fet de cantar és instintiu, un mitjà d'expres-
sió universal, una autèntica nécessitât. 

Aquesta omnipresència de la veu en totes les cul
tures ve donada bàsicament pel fet de ser un instru
ment accessible, a l'abast de tothom, economie, i fins 
i tot fàcil d'utilitzar. Es, possiblement, el més subtil i 
flexible dels instruments musicals i pot arribar a trans-
metre missatges emocionals que la paraula sola no 
pot abastar. Com diu Joaquim Maideu en el prefaci a 

la seva «Crestomatia de cançons tra-
dicionals catalanes», la paraula sola 
pot dir-ho tot però no pot pas comuni-
car-ho tot. 

D ' a l t r a banda, la capaci ta t de 
transmetre, a més de musica, idées 
verbals, paraules, col loca la veu en 
una situació de privilegi per sobre de 
qualsevol altre instrument. L'intima 

relació entre mùsica i paraula ja és molt habitual en 
els escrits antics, especialment a Grècia. Plato parla
va de la canço com a unió de très elements: paraula, 
mode i ritme. El ritme havia d'anar lligat a l'accentu-
ació sillàbica de les paraules, i el mode de la melodia 
al sentit del text. 

La bona dicció i la pronùncia correda han estât 
sempre essencials per al bon cant. 

L'any 1478 Johannes Tinctoris, en el seu «De 
inventione et usu musicae», fa la relació de les quali-
tats que ha de tenir un bon cantant: «ars mensura, 
modus, pronunciano et vox bona», és a dir sentit del 

ritme, una afinació correda, pronunciació adequada i 
una bona veu. Collocant la «bona veu» al final de la 
llista, expressa una de les veritats universals de l'art 
del cant: el do d'una bona veu no garanteix res al can
tant: cai ser, per sobre de tot, music i bon intèrpret. 

Tots els pobles del món han utilitzat la veu en la 
seva mùsica i ho han fet de molt diverses maneres, 
aprofitant recursos i capacitats que altres cultures han 
desestimat. Això és especialment evident en la mùsi
ca occidental i en concret en la eulta, que ha fet un ùs 
molt restringit de les possibilitats que ofereix l'ins-
trument vocal, tot i que en la mùsica del segle XX ja 
s'han explotat més aquestes capacitats (microtonalitat, 
polifonia verbal, diversos sorolls, e t à ) . Però en tota 
la mùsica vocal hi ha uns elements comuns, univer
sals, curiosament presents en cultures distants geo-
gràficament, i en el temps. Un recurs com el jodler 
(la combinació del registre de pit i el de falset) practi-
cat en la mùsica del Tirol, el trobem en els cants de 
les tribus de l'Africa negra, però també en la mùsica 
popular de Geòrgia, al Càucas, on rep el nom de «veu 
torcada», i fins i tot a la regio de Macedònia. A Pilla 
de Sardenya, la mùsica popular és polifònica, però 
les veus transcorren deforma parallela, en intervals 
d'octava i quinta, que ens recorden els primers indi-
cis de la polifonia, Vorganum medieval. A la mùsica 
sufi de l'orient mitjà, la melodia és severament res-
tringida a tres o quatre sons conjunts, a distàncies di-
ferents al to i al semitò, i dins d 'una tonalitat i una 
afinació que per nosaltres resultarla absolutament 
imprecisa. La melodia és pobra però té un caràcter 
sobrenatural, gairebé hipnòtic, com correspon a la seva 
funcionalitat: connectar l 'anima del fidel amb Ala i 
evocar l'estat de trànsit. En les tribus del Congo, les 
dones canten a dues veus... fent segones paralleles 
continuamene En canvi, molts del seus cants acaben 
amb un dibuix melodie i un salt de tercera descendent 
que ens recorden la familiar cantarella que fan els nens 
de «San Ildefonso». 

No cai sortir d'Europa per apreciar la diversitat 
d'usos de la veu en la mùsica popular, fins i tot en 
l'aspecte timbric: els cors masculins del Trentino, amb 
aquell timbre tant peculiar o l'especial sonoritat de 
les veus bùlgares femenines en els seus cants popu-
lars. 

Fins i tot, al llarg de la història de la mùsica eulta 
occidental, el timbre de la veu ha anat variant en fun-
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ció del gust de cada época. Hi ha raons per creure que 
el cant gregorià primitiu es cantava amb una especie 
de timbre nasal (bàsicament per la possible influen
cia deis instruments medievals que, com sabem, eren 
majoritàriament d'origen àrab i possei'en aquest tipus 
de so; i aixô lligat a l'évident mimétisme que sempre 
ha tingut la veu per a equiparar-se ais instruments 
musicals coetanis). 

La tessitura especialment aguda de la major part 
de la música deis segles xiv i xv ens fa suposar un ús 
molt estés de la veu de falset, i els famosos castran 
deis segles XVII i xvm, probablement possei'en un tim
bre vocal que encara avui en dia es podria considerar 
ideal. Cap al 1800, la puresa i brillantor del bel canto 
fou substituida per un ús mes expressiu i dramàtic de 
la veu que encara perviu. 

No obstant aixô, Pus de la veu al llarg de la histo
ria no pot ser estudiat tan detalladament com els al-
tres instruments perqué ni les representacions artisti
ques ni els propis teôrics musicals ens aporten una 
informació prou objectiva sobre el timbre o la quali-
tat de la veu, ni recreen la sonoritat vocal deis can-
tants antics: en el cas de la veu, l'instrument mor amb 
l'intérpret. 

Per tant, tota aquesta informació només la podem 
deduir a partir de la propia música, de les partitures, i 
per aquesta rao només pot referir-se al cant occiden
tal. 

Un altre aspecte que ha variât molt al llarg de la 
historia és l'extensió vocal, fruit deis diferents nivells 
tècnics que s'han anat succeint. Tôt i que probable
ment sempre hi ha hagut veus agudes, mitjanes i greus, 
durant uns segles no van ser tan explotades com ho 
foren posteriorment. L'àmbit del cant gregorià, per 
exemple, era força réduit i anava aproximadament del 
do2 al mi3, corresponent a una tessitura de tenor. 
Durant el segle xm, totes les parts de la música poli
fónica (normalment tres) s'havien d'encabir dins l 'es-
tret marge d'aquesta extensió mentre que en la majo-
ria de composicions del segle xiv (Machaut i Landini, 
per exemple) les parts vocals ja arriben al do4 i al 
començament del segle xv (Dufay) fins el fa4, reque-
rint, per tant, l'ús del falset. Cal tenir en compte, pero, 
que el diapasó era sensiblement mes baix que Tactu
al, i per tant la tonalitat cantada estava ben bé una 
tercera per sota de 1'escrita. 

En la polifonía primitiva, l'ús del falset va ser molt 
important, probablement molt abans de ser descrit 
específicament com a técnica de cant, perqué perme-
tia que les obres vocals tinguessin una extensió mes 
ampia, especialment en els aguts. 

En un tractat del segle xm (Discantus positio 
vulgaris), Jérôme de Moravia ja cita tres registres de 
veu: «vox pectoris», «vox guttoris» i «vox capitis». 

Fins al segle xix gairebé totes les mencions a la «vox 

capitis» (veu de cap, posteriorment anomenada «voce 
di testa») eren referides a la veu de falset. 

Quan la polifonía va començar a afegir mes veus i 
va sorgir el concepte d'harmonía, es va fer necessari 
que els cantants (tots masculins) augmentessin l 'ex
tensió de les seves veus, i la consciéncia deis distints 
registres vocals es va fer mes pronunciada. L'ús de 
les veus infantils per a les parts agudes és mencionat 
des del segle ix, pero fou l'any 1425 quan s'expéri
menta per primer cop la introducció d'aquest tipus de 
veu en el cor de la capella pontificia. 

Tot i aquest creixent in
terés pels diferents timbres i 
extensions de la veu mascu
lina, la classificació de les 
veus humanes no és sistemá
tica fins l'any 1500 (no la 
t robem, per e x e m p l e , en 
Dufay, que morí el 1474). En 
la música deis segles xm i xiv 
es poden distingir una veu en 
Tactual tessitura de barí ton, 
que s'anomenava tenor, una 
de tenor agut anomenada 
motetus, una de contrait ano
menada triplex i sovint una 
quarta veu, per sobre de les 
tres anteriors, el quartus o 
cantus que correspondria a 
una tessitura de contrait agu
da. Totes eren cantades per 
veus masculines. El tenor (i d 'aquí ve el seu nom) era 
el que feia el cantus firmus, el que «tenia» el cant 
ferm (en llatí, qui tenebat). 

Al final del segle xv hi va haver un especial inte
rés per les veus greus. Els compositors afegien una o 
dues veus per sota del tenor (que havien d'arribar fins 
al fal ) com a fonament harmonie. Per designar-Íes es 
va introduir un prefix grec, bari- (greu, baix) que va 
donar lloc a la denominació actual de baríton. 

Al segle XVI ja trobem la nomenclatura fixada 
definitivament en les quatre parts vocals: cantus (a 
Franca i Italia, soprano), altus, tenor i bassus; pero és 
important remarcar que aqüestes denominacions no 
es referien ais cantants que tenien aquesta tessitura 
vocal concreta, sino que s'utilitzen per definir les di
ferents parts d'una obra polifónica, per ordre d'alça-
da, de Tagut al greu, ja fossin vocals o instrumentais; 
de fet, la classificació artificial deis cantants que uti-
litzem actualment en funció de la seva tessitura i con
cretada en les paraules soprano, tenor, mezzo, etc. no 
es duu a terme fins al segle xvm. 

La institució que possiblement ha tingut un paper 
mes important, al llarg de la historia, en el desenvolu-
pament de la veu com a instrument musical ha estât 
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Nota: Una prova efectuada en la 

sala de concerts del Palau de la 
.Música Catalana demostra que 
una simple tos, mesurada instru-
mentalment, equival a la intensi-
tat d 'una nota mezzo-forte, eme
sa per una trompa. Aquest mateix 
so, pal l iai mitjancant un moca
dor, és equiparai a un lleuger 
pianissimo. 

EUROCONCERT 

merlili 
X Temporada 1994-95 

(Palau de la Música Catalana) 

31 demaigde 1995. 21 h 
-Les Musiciens du Louvre 
Véronique Gens, mezzo-soprano 
Gérard Thérnel, tenor 
Marc Minkowski, director 
L'opera del barroc angles 
J. Clarke: Come along 
(Oda en la mort de Purcell) 
Purcell: Dido and Aeneas 
(versió concertant) 

m O O Q Q O W C C O Q Q O W O O O W W m 

C L A S S 

29 de novembre, 21 h 
-Orquestra Filharmonia de Cambra 
-Cor Lieder Camera 
Solistes vocals 
E. Martínez Izquierdo, director 
W.A. Mozart: "Don Giovanni". 
"La Flauta Màgica" (versió concertant) 

oncerts 
diversos 

XVIII Festival de Miisica Antiga 

9demaigde 1995. 21 h 
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes 
-Centre de Müsica Barroca de Versalles 
Isabelle Desrochers. soprano 
Stephan Van Dyck, tenor 
L'Escola d'Orfeu 
Obres de Boesset, Guerdron, Le Camus, 
Lambert i Le Blanc 

23 demaigde 1995, 21 h 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
-Ensemble Organum 
Marcel Peres, director 
Litürgia de la missa mossärab de la 
Catedral de Toledo 

25 demaigde 1995, 21 I, 
Basílica Parroquial de Santa Maria del Pi 
-Ensemble Organum 
Marcel Peres, director 
Cant de l'Església de Roma 
(segles vii-xm) 
Missa de l'Ascensió 

31 demaigde 1995, 21 h 
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes 
-Nederlans Kamerkoor 
Paul Van Nevel, director 
Obres de Sweelinck, De Rore, Boutry, 
Aux-Costeaux, Bouzignac, de Courbes 
i Le Jeune 

24 demaigde 1995, 19 h 
Centre Cultural de la Fundació 
"la Caixa" 
-Conferencia 
Introducció al repertori del cant 
pre-gregoriá 
Marcel Peres, 
director de l'Ensemble Organum 

oncerts de Cambra 
del Palau de la Musica 

(Jordi Casas, director) 

/ demaigde 1995, 18 h 
-Monestir de Santes Creus 
Sacqueboutiers de Barcelona / 
Banchetto Musicale 
Martin Schmidt, director 
Programa Henry Schiits 

3dejunyde 1995 
-Olesa de Montserrat: 
Teatre de la Passio 
Josep Surinyach. piano 
Günther Theuring. director 
Una vetllada amb Brahms 

4 de juny de 1995 
-Granollers: Sala Sant Francese 
Josep Surinyach. piano 
Günther Theuring, director 
Una vetllada amb Brahms 

27 de juny de 1995, 22 lì 
-Reus: Teatre Fortuny 
Orquestra de Cambra Gon?al Cornelias 
Jordi Casas, director 
Obres de Rossini i Mozart 



FESTIVALS, CURSOS, CONCURSOS I ACTIVITATS DIVERSES 

F E S T I V A L S 

- TOURS (Franca) 
Florilege Vocal de Tours 
Del 3al5de juny de 1995 

- TAMPERE (Finlandia) 
Tampere Festival Chor 
Del 7 a I'll de juny de 1995 

- ATLANTA (Estats Units d'America) 
DeKalb International Choral Festival 
Del 21 al 25 de juny de 1995 

- RIVA DEL GARDA (Italia) 
First International Folklore and Jazz 
Festival 
Del 22 al 25 de juny de 1995 

- MIEDZYDROJE (Polonia) 
International Festival of Choral Song 
Del 24 de juny al 2 de juliol de 1995 

- ARNHEM (Holanda) 
Festival Choral International 
De VI al 6 de juliol de 1995 

- DES MOINES (Iowa, USA) 
International Children's Choral Festival 
Del 4al9de juliol de 1995 

- LLANGOLLEN (Gran Bretanya) 
International Musical Eisteddfod 
Del 4al9de juliol de 1995 

- VIENA (Austria) 
International Youth and Musical Festival 
Del 8 al 13 de juliol de 1995 

- VESZPREM (Hongria) 
«Music & Love» 
International Festival for Youth Choirs 
Del 10 al 16 de juliol de 1995 

- ST. ANDREASBERG/HARZ (Alemanya) 
XIV International Youth Music Week 
Del 18 al 28 de juliol de 1995 

- ROTTENBURG AM NECKAR 
(Alemanya) 
Firts International Choir Festival of 
Sacred Music 
Del 20 al 23 de juliol de 1995 

- JERUSALEM (Israel) 
XVII Internationales Chorfestival 
Del 24 de juliol al 3 d'agost de 1995 

- KLOSTER NEUSTIFT/BRIXEN (Italia) 
International Music Weeks in South Tyrol 
Per a adults: 

del 31 de juliol al 16 d'agost de 1995 
Per a joves i infants: 

del 16 al 23 d'agost de 1995 

-VAISON LA ROMAINE (Franca) 
Choralies '95 
Del 4 al 12 d'agost de 1995 

- KARDITSA (Grecia) 
13th International Choral festival 
De I'l al 10 de setembte de 1995 

BARCELONA (Catalunya) 
Jornades Internacionals de Cant Coral 
Del 4 al9 de setembre de 1995 

WOLFENBÜTTEL (Alemanya) 
EUROTREFF '95 
Del 7 al 10 de setembre de 1995 
PECS (Hongria) 
European Convivial Song Festival 
Del 22 al 24 de setembre de 1995 

SINDELFINGEN (Alemanya) 
EUROTREFF Baden-Württemberg 
Del 22 al 24 de setembre de 1995 

VELDHOVEN (Holanda) 
IV International Youth Choir Festival 
Del 13 al 15 d'octubre de 1995 

PARDUBICE (Txèquia) 
International Children1 Choir Festival 
Del 3 al 5 de novembre de 1995 

ALMADA (Portugal) 
«Costa Azul» International Choir Festival 
Del 8 al 14 d'abril de 1996 

PECS (Hongria) 
International Chamber Choir Festival 
Del 8 al 14 de juliol de 1996 

MELBOURNE (Australia) 
Internationales Chorfestival 
Del 26 de juliol al 3 d'agost de 1996 

TALLIN (Estonia) 
VI International Choral Festival Tallin '97 
Del 18 al 21 de juny de 1997 

C U R S O S 

CERVERA (Catalunya) 
Cursos Europeus de Direcció Coral 
Pierre Cao (titular) 
Mireia Barrera (assistent) 
Del 25 de setembre de 1994 al 10 
de juliol de 1995 

BARCELONA (Catalunya) 
Audicor. Aula de Direcció Coral 
De VI d'octubre de 1994 al 4 
de juny de 1995 

LLICÁ DE MUNT (Catalunya) 
Colónies d'Estiu Musiquem 
Del 19 al 29 de juliol de 1995 

LEZO (Gipuzkoa) 
I Curs de Direcció i Interpretado de 
Música Coral Romántica 
Del 21 al 25 de juliol de 1995 

PERUGIA (Italia) 
Cursos de Direcció Coral 
Del 23 de juliol al 13 d'agost de 1995 

PALMA DE MALLORCA (Ules Baleare) 
XIX Curs Internacional de Cant i 
Direcció Coral 
De VI al 9 d'agost de 1995 

LLEIDA (Catalunya) 
XXXII Curs Internacional de Música 
Helmut Lips: Curs de cant 
Del 4 al 14 d'agost de 1995 
Laszlo Heltay: Curs de direcció coral 
Del 16 al 26 d'agost de 1995 

C O N C U R S O S 

MERTET-WASSERBILLIG 
(Luxemburg) 
Be the Best Choir 1995 of the European 
Union 
25 de maig de 1995 

ZWICKAU (Alemanya) 
II International Choir Competition 
«Robert Schumann» 
Del 25 al 28 de maig de 1995 

VARNA (Bulgaria) 
XXIII International May Choir 
Competition «Prof Georgi Dimitrov» 
Del 25 al 28 de maig de 1995 

MARKTOBERDORF (Alemanya) 
4th International Chamber Choir 
Competititon 
De l'I al 7 de juny de 1995 

TAMPERE (Finlàndia) 
Contest for vocal ensembles 
Del 7 a I'11 de juny de 1995 

RIVA DEL GARDA (Italia) 
In... canto sul Garda 
International Competition of Folk Songs 
and Folklore 
Del 21 al 25 de juny de 1995 

MIEDZYZDROJE (Polònia) 
30th International Festival of Choral 
Song 
Del 24 de juny al 2 de juliol de 1995 

ARNHEM (Holanda) 
Dutch International Choir Festival '95 
Del 30 de juny al 5 de juliol de 1995 

LLANGOLLEN 
(Gran Bretanya) 
49th 
International 
Musical 
Eisteddfod 
Del 4 al 9 de 
juliol de 1995 

GORIZIA 
34th 
International 
Contest of 
Choral Singing «C. 
Seghizzi» 
Del 5 al 8 de juliol de 1995 

SPÌTTAL AN DER DRAU (Austria) 
32th International Choir Competition 
Del 6 al 9 de juliol de 1995 



URSI FESTIVALS, CURSOS, CONCURSOS I ACTIVITATS DIVERSES 

A C T I V I T A T S 
D I V E R S E S 

- RYCHNOV NAD KNEZNOU (Txèquia) 
Chorus Camera 
Del 6 al 9 de juliol de 1995 

- CANTONIGRÒS (Catalunya) 
13è Festival Internacional de Música 
Del 13 al 16 de juliol de 1995 

- NEUCHATEL (Suíssa) 
6th Festival Choral International 
Del 9 al 12 d'agost de 1995 

- AREZZO (Italia) 
XLIII Concorso Polifonico Internazionale 
«Guido d'Arezzo» 
Del 23 al 27 d'agost de 1995 

- TRELEW 
(Argentina) 
2 o Certamen Internacional de Coros 
Del 5 al 10 de setembre de 1995 

- JIHLAVA (Txèquia) 
International Festival of Choral Art 
De l'I al 3 de setembre de 1995 

- ROODEPORT (República de Sud-Àfrica) 
8th International Eisteddfod 
Del 29 de setembre al 7 d'octubre de 
1995 

- LITOMSYL (Txèquia) 
2nd International Smetana Choir 
Competition 
Del 30 de setembre al 3 d octubre 
de 1995 

- AREZZO (Italia) 
XXII Concorso Internazionale di 
Composizione «Guido d'Arezzo» 1995 
Data mcixima de presentado d'originals: 
15 d'octubre de 1995 

- N O W BOR (Txèquia) 
Crystal Chor 1995 - International Choir 
Competition 
Del 27 al 29 d'octubre de 1995 

- TOLOSA (Euskadi) 
Tolosako Abesbatz Lehiaketa 
Novembre de 1995 

- ROTTERDAM (Holanda) 
1st Rotterdam International Choir 
Contest 
Marc de 1996 

- RIVA DEL GARDA (Italia) 
4 Concorso Corale Internazionale 
Del 31 de marc al 3 d'abril de 1996 

- DEBRECEN (Hongria) 
International Béla Bartok Competition 
Primera setmana de juliol de 1996 

- HESSE (Alemanya) 
1st International Choir Competition 
Del 18 al 21 de juliol de 1996 

- NETANYA (Israel) 
1st International Choir Competition 
Del 14 al 17 d'octubre de 1996 

- ATENES (Grècia) 
International Choir Festival of Athens 
Del 13 al 17 de novembre de 1996 

- BUDAPEST (Hongria) 
6th International Choir Competition 
De! 23 al 26 de marc de 1997 

Les entitats interessades poden de-
manar més details d'aquestes infor-
macions a la nostra secretarla. 

- LJUBLJANA (Eslovenia) 
European Symposium on Choral Music 
Del 9 al 15 de juliol de 1995 

- JERUSALEM (Israel) 
17th Zimriya World Assembly of Choirs 
Del 7 al 17 d'agost de 1995 

- WOLFENBUTTEL (Alemanya) 
Symposium for Composers and 
Conductors 
«Who composes for our children's and 
youth choirs?* 
Del 5 al 7 de setembre de 1995 

- NAMUR (Belgica) 
Musica Coralis 2000 
Workshop for conductors & composers 
Del 6 al 13 de setembre de 1995 

- LUXEMBURG (Luxemburg) 
Musica Coralis 2000 
International Symposium 
Del 13 al 7 de setembre de 1995 

- SEUL (Corea) 
26th General Assembly of the 
International Music Council 
Del 30 de setembre al 5 d'octubre 
de 1995 

- SYDNEY (Australia) 
4th World Symposium on Choral Music 
& World Choirs Festival 
Del7al 14 d'agost de 1996 

aquatreveus FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS C O R A L S 
PI. Victor Balaguer , 5, 3er. - 0 8 0 0 3 Barce lona 
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Adreça 
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Desitjo subscriure'm a partir del numéro 
quota anual de 1.000 ptes. corresponents 
a 4 numéros. 
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t
soave e 

Moderato J = so 

soave e legato 

Obra guardonada en el 
9è. Concurs de Joves Compositors 

Servais a la joventut Musica: Carles Gumi ( n 1963) (1993) 

Text: Marius Torres (1910-1942) 

Me - lan - gi - a, el teu som - ni can ta i u-na 

E I P J J JP 
Me- lan - gi - a, el teu som - ni can ta î u-na 

u n i.j j p is j J'ij j j j 
Me- lan - gi - a, el teu som - ni can - ta i_u - na 

i ff 111 g I 
Me- lan - gi - a, el teu somni can - ta i u - na 

poco cresc. 

om - bra a vol - tes l'em - mu - deix. 

is. 

om- bra a vol - tes l'em - mu - deix. 
- 3 -

om - bra a vol - tes l'em 

SUÉ i n : 

mu-deix. 
9 

Quan et vine mas-sa 

om bra l'em - mu deix. 
P 
Quan et vine mas - sa 

m r LT r p 
w Ir ^ ï 

p 
Quan et vine mas-sa prop, mes pan - ta, 

( E 3 
Quan et vine mas 

creic. 
sa prop, mes 

EES 

pan - ta. 

9 ^ 
prop, quan et vine mas - sa prop, 

cresc.., 
m e s pan - ta, 

prop, quan et vine 
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12 
poco cresc. 

j 1 I 1 J I"' f I f 
ppp 

m'es pan- ta_el 
mp 

si - l en -c i . dins teu. que_em re-flec -

v— i— Frf= 
I H \- . .. K— 

1—W—fi 1 — e 1 1 V. 4 
m e s 

! 1 J li 

pan-tael si 
mp 
l en -c i , dins teu, que_em re - flec 

J. . J 
r ' i r r ET PPP 

m'es pan- ta_el 
mp 

si - len - ci, dins^ teu, que_em re - flec 

PPP 
m'es - pan-tael si 

mp 
len - ci, dins teu, que_em re - flec 

16 
Più mosso J = go 

I ' J 1 0-. 1/ 1 • 1 * 1 1 r - » h • 

• r r ? 
teix. D'on ve la mu - si- ca que_et tren - ca, d'on 

m 
— 5 P 

teix. 
Ht mf 

D o n ve la mû - si ca que_et tren 

teix. 
mf 

D'on ve la 

• • mm 
teix. 

mf 
D'on ve la mu si ca, 

20 

P C j L J i r r r ^ " 
ve la mù-si-ca que_et tren-ca, quejet tren 

cresc. 

- lllp —=^L mf ü= 
ca, me-lan - gi - a, me-lan 

ï H % J Si\i « # 

9+ f J, • » — O T / x : w / ' 
que_et tren - ca,que_et tren - ca, me- lan - gi - a, me- lan 

cresc. ï 

— ï m 

d'on ve la mù-si-ca que_et tren - ca, quejet tren 
mp-=^z mf Z 

ca, me- lan - gi - a, me- lan -
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XXX Jornades internacionals 
de Cant Coral 

Barcelona, 4-9 de setembre de 1995 

Dates: des del dilluns dia 4 de setembre fins el dissabte 
dia 9 de setembre 

Assaigs: cada tarda de les 4 a les 7 

Lloc: Seminari Salessià Marti Codolar 
Adreca: Avgda. Cardenal Vidal i Barraquer, 8 
comunicacions: Metro: L 3 - Montbau 

Bus: 27, 60, 73, 76, 85, 173, N4 

Concert de clausura: el dissabte dia 9 a la nit, al Palau 
de la Mùsica Catalana. 

Hi participaran els seguents cors estrangers: 

• N. Copernicus University Chamber Choir - Polònia 
• Veszprémi Liszt Ferenc Kórus - Veszprém (Hongria) 
• Grupo Polifonico F. Coradini - Arezzo (Italia) 

El director convidat és el mestre: VENNO LAUL. 
És professor de l'Acadèmia de Mùsica d'Estònia, President 
de la Societat Coral Estoniana, Fundador i director del Cor 
de Nois d'Estònia (1971). 

Es treballaran les següents obres: 

- Magnificat (D. Buxtehude) (amb conjunt instrumental) 
- Solfeggio (A. Part) 
- Fyra Latinska Sentenser (J. Leijon) 
- Amazing Grace (Tradicional - C. Furnivall) 

(amb conjunt instrumental) 

Participants: 

poden participar-hi tots els cantaires membres de la FCEC. 

Requisits per a participar-hi: 

• bon nivell de lectura musical. 
• assistència a tots els assaigs convocats (es controlará 

aquesta assistència) 
• supervisió de la inscripció per part del director de 

l'Entitat. 
• termini d'inscripció: 1 de juliol del 1995. 
• envieu la butlleta a: FCEC 

Pl. Victor Balaguer, 5, 3er. 
08003 Barcelona 
Fax: 268 06 68 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

XXX Jornades Internacionals de Can Coral 
Barcelona 

Nom de l'Entitat: 

de: 

Nom del Director: Tel.:_ 

Cantaires que inscriu a les XXX Jornades Internacionals de Can Coral de Barcelona del 4 al 9 de setembre del 1995: 

Sopranos: Contralts: 

Tenors: Baixos: 

Persona de contacte entre l'organització i els cantaires: 

Norn : Tel Fax 
Els cantaires que s'inscriuen tenen bon nivell de cultura musical i poden participar a les XXX Jornades de Cant Coral 

Segell de l'Entitat i Signatura del Director 

Data 



Curs de direcció coral 
1995/96 

Aquest curs va dirigit a totes les persones 
majors de 16 anys que volen iniciarse o teñen 
una mínima experiencia en la direcció coral. 
Es requereix un nivell mínim de solfeig que 
permeti la lectura fluida de les partitures del 
curs, les quals caldrá portar preparades per 
dirigir-les. 

CONTINGUTS: Técnica de direcció, Pedagogía de l'assaig, 
Técnica vocal aplicada al cor, Sensibilització auditiva i con
trol d'afinació, Análisi de partitures, Recerca de repertori, 
Sensibilització rítmica i educació corporal. 

PROFESSORS: Mireia Barrera, Alfred Cañamero, Emilio 
de la Linde, Xavier Sans, Poire Vallvé i Eva Martínez. 

PERIODICITAT: El curs s'estructurará en quatre caps de 
setmana distribuits d'octubre a mar£. 

LLOC: Barcelona, Martí Codolar. 

HORARIS: De dissabte a les 8,30 h (recepció) fins al diu-
menge a les 17,30 h. 

PARTITURES: Les partitures de treball s'enviaran un cop 
rebuda la butlleta d'inscripció. 

MATERIAL: Xandall, partitures i diapasó. 

r 

NIVELLS: 

A. Iniciado: per a tota la gent que s'inicia en el camp de la 
direcció coral. 

B. Nivell mitjà: per a tots aquells que han fet la iniciació. 

C. Nivell avançât: per a tots aquells que han superat el ni
vell mitjà. 

Els alumnes nous que demanin accedir directament al grup 
B hauran de superar una prova d'accès el primer dia a les 
8,30 h. 

TARIFES: 

Membres de la FCEC, SCIC, CJC i FCC: 42.000 Ptes. 
Altres: 62.000 Ptes. 
En el cas que s'hagi de faltar a alguns dels caps de setmana 
programats, caldrà avisar amb una setmana d'antelació com 
a mínim. En cap cas, no es retornaran els diners. 

INSCRIPCIONS: Cal omplir la butlleta i enviar-la adjuntant 
un xec a nom de la Federado Catalana d'Entitats Coráis a: 

FCEC, Plaça Victor Balaguer, 5,3r. - 08003 Barcelona 
Adjunteu també dues fotografíes. 
Les places son limitades. 

El termini d'inscripció venç el 23 de setembre de 1995. 

INFORMACIÓ GENERAL: Telèfon (93) 268 06 68. 

1 

Curs de direcció coral 1995/96 

Butlleta d'inscripció 

Ir. Cognom 

2n. Cognom Nom 

DNI Data naixement Veu: S C T B 

Adreça CP Poblado Telèfon 

Coneixements musicals 

Has fet algún curs de direcció? Quins? 

Cantes en alguna entitat coral? Quina? 

Dirigeixes alguna coral? Quina? Infantil, juvenil o adulta? 

T'inscrius al nivell: A. Iniciació ( ) B. Nivell mitjà ( ) C. Nivell avançât ( ) 

Data 

Signatura 

L J 
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g i - a , fra-gi 1 cris - tali, 

= 3 

al ves-pre, 

F 

gi - a, fra-gii cris - tali, al ves - pre,quan la son bla-ven-ca 

m r r P 
gì - a, fra-gii cris-tall, al ves-pre, 

rp r ? r irr ri r J m 
mp 

quan la son bla 

m 
gì - a, fra-gii cris-tall, al ves-pre, quan la son bla 
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quan la son b l a - v e n - c a ve,- quan la s o n — bla-ven-ca ve, 

ve, 

É 
quan la son bla-ven-ca ve, bla ven-ca ve, 

5 
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ven - ca ve,- quan la son bla-ven-ca ve, 

gi l l U g 
ven-ca ve, quan la son bla-ven - ca ve, 

mp 
com la bru-ma al fons de 

32 rs V 

mp 
É 

Tempo I°J = so 

m 
com la bru - ma al fons de ca - da vali? 

_ _ ^ 

«—# 
mp 

1 
com la bru - ma al fons de ca - da vali? 

_ _ O 
mormorando 

r g i j | it7 IJ. J 1 

'na'T J r '* 
com la bru- ma al fons de ca - da v aj l? 

m 
pp 

De la cri-da 
mormorando 

1 » 

c a - d a vali? com la bru-maal fons de ca - da vali? 
PP 

De la cri-da-
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36 mormorando 
molto cresc. e acceU 

4— La r r » - 3 m 
pp 

De la cri-da-
mormorando 

sen-se res-pos-ta- que fan eis 

De la cri-da. sen-se res-pos-ta- que fan eis 
j 

CJLTf r I r r r zac 

sen - se res-pos-ta, de la cri-da- sen- se res-pos - t a — _ que fan eis 

Usi É 

40 

sen- se res-pos-ta, de la cri-da sen - se res - pos - ta que fan eis 

J. in tempo 4-50 ^ 
CUI \ r r i r r \ 

ul-tims raigs del sol, tan en-dalt. que a-quell que s'hi a - cos-ta, ta l que 

H i J n n -ri la 
1—r 

5 

ül-tims raigs del sol, tan en - dalt que a-quell que s'hi a - cos-taf^al que 

1 1 1 U 'J 1 U l L ül-tims raigs del * sol. 

dH f Y f I f t f I r CJ 
tan en - dalt que a-quell que s'hi a - cós -Uucal que 

ül-t ims raigs del sol, tan en - dalt que a-quell que s'hi a - cos-ta, tal que 

44 

Y J" 1 u 
ni. 

T T 

gua- nyi, cai que gua-nyi 
C L 

la nit- en el seu voi. 

"9? 
gua-nyi 

•0—w— 
la nit en el seu voi. 

GS 
gua - nyi, cai que 

P 

r J 'i[J H J U I I - r 
gua - nyi, cai que gua- nyi 

1 *r t * 
la nit en el seu voi. 

rT\ 

p ^ 
gua-ny i , cai que gua-nyi 

ti 
la nit en el seu voi. 

(1992) 
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D I S C O G R A F I A I B I B L I O G R A F I A 

•HI 

•in 

HISTORIA DE L'ORFEO CÁTALA 

Moments cabdals 

del seu passât 

Autor: Josep M. Roig Rosich 
Publications de VAbadía de Montserrat 
Col-leccio: Biblioteca Serra d'Or, n. 122 
ISBN: 84-7826-405-1 
Marc 1993 

El centenari de l'Orfeo Català ha gé
nérât una bona quantitat d'actes que han 
procurât donar a conèixer a fons aquesta 
entitat. Entre ells destaca aquesta historia 
feta des d'una perspectiva nova, com és la 
d'haver anat resseguint el carni que ha 
portât l'Orfeo Català a convertir-se en un 
símbol de catalanitat i en una institució 
representativa de Catalunya i deis seus 
avatars histories. Com diu en el pròleg 
Félix Millet, président de l'Orfeo Català, 
«mai com ara, amb el llibre de Josep M. 
Roig i Rosich, no ens havia estât mostra
da, de forma unitària, la profunda conne-
xió de la nostra entitat amb la societat de 
la qual sorgi i de la quai, en molts mo
ments, ha esdevingut símbol. L'autor, amb 
la destresa de l'escriptor i el rigor de 1'his
toriador, ens apropa i presenta la historia 
de l'Orfeo i d'uns moments cabdals del 
seu passât, des de l'òptica bàsica de la di-
mensió civica; o, si hom voi, de la dimen-
sió política, en el sentit més noble del mot». 

En definitiva, el que se'ns ofereix en 
aquest volum no és altra cosa que les gran 
línies mestres de la historia de l'Orfeo, 
amb les sèves implicacions dins de la so
cietat catalana contemporània, tot posant 
en evidencia alhora com, mitjançant el 
cant coral, s'ha véhiculât un sentiment 
molt arrelat al poble català. I tot en un to 
planer, amb voluntat divulgadora, però 
també amb rigor i seriositat. 

LA MUSICA A L'ESCOLA 

Audicions per a 
l'Ensenyament Primari 
i Secundar! 

Autora: Autora: M. Teresa Giménez 
Didàctiques Rosa Sensat 
Edicions 62 
ISBN: 84-297-1795-1 
Setembre 1994 

El principal objectiu d'aquest llibre 
és posar a l'abast del mestre un recull 
d'audicions, ja experimentades, amb les 
quals iniciar o desenvolupar l'hàbit d'es-
coltar la música entre els infants i ado-
lescents. 

La petita anàlisi que de les obres pro-
posades s'hi fa voi contribuir a desvet-
llar l'interés per traslladar l'experiéncia 
a d'altres composicions musicals que es-
timem i que ens agradaría donar a conèi
xer ais nostres alumnes. El llibre voi tam
bé aconseguir una altra fita: desvetllar 
l'interés per la música i fer-la estimar gra
des a l'audició, amb tota la complexitat 
que suposa aquesta activitat tan «passi
va» externament i tan «activa» intel-
lectualment. 

,More« 

ESCOLA 
me"' 

KM 

0,dàct№<« 

La sèrie Didàctiques, dirigida per 
l'equip de Rosa Sensat, ofereix al mes
tre un material que li ha de servir per a 
la seva práctica escolar concreta: infor
mado de continguts, programacions de 
matèries, material per preparar la classe 
o per ser utilitzat a la mateixa classe. 
Conté també didàctiques de matèries per 
étapes concretes i recull experiéncies 
noves que poden in te ressar els 
ensenyants. 

CARMINA BURAIMA 

Cari Orff 

Dom-Forlane 
UCD 16726 
CD-DDD/64' 35" 

Martine March, soprano 
Pierre Catala, ténor 
Armand Arapian, barfton 
Coro Regina Coeli, de Lisboa 
Orfeo Martinenc, de Barcelona 
Choeur Poliphonia, 
de Brusselles 
Choir of Halesworth Middle 
Scool Ensemble Vocal 
d'Aquitaine 
Eliane Lavail, director dels cors 
Orquestra Nacional de Lituània 
Hugues Reiner, director 

I: Fortuna Imperatrix Mundi 
II: In Taberna 
III: Cour d'Amours 
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Federado Catalana 
d'Entitats Coráis 

Pl. Víctor Balaguer, 5, 3r. 
08003 Barcelona 
Tel. i Fax: (93) 268 06 68 

Delegado «Terres de Lleida» 

Castell de Verdú 
25340 Verdú 
Tel. i Fax: (973) 34 72 87 

Cap de l'Equip Técnic 
Enríe Navas 

Pallars, 38 
25004 Lleida 
Tel. (973) 23 61 01 

Cap de l'Equip Territorial 
Josep M. Mas 

St. Francesc Xavier. 8 
08540 Centelles 
Tel. (93) 881 27 46 

Delegats Comarcáis 

Bages-Berguedá 
Joan García 

Viladomiu Nou, 62 
08680 Gironella 
Tel. (93) 825 07 08 

Baix-Llobregat 
Joan-Enríe Urpinas 

La Plana, 39 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel. (93) 654 55 20 

Barcelonés 
Jordí Subirá 

Baixada de la Llibreteria. 7 
08002 Barcelona 
Tel. (93)315 26 06 
Fax (93)315 37 57 

Comarques de Girona 
Llut's Mandado 

Major, 69 
17700 La Jonquera 
Tel. (972) 55 50 09 
Fax (972) 55 47 94 

Comarques Meridionals 
Josep Navas 

Ctra. de Salou, 45 
43205 Reus 
Tel. (977) 75 36 74 

Maresme 
Joan Botey 

Jacint Verdaguer, 124 
08330 Premia de Mar 
Tel. (93) 751 44 60 

Osona-Ripollès 
Josep M. Mas 

St. Francesc Xavier, 8 
08540 Centelles 
Tel. (93) 881 27 46 

Penedès-Anoia-Garraf 
Jordí Torrents 

Palmera de Baix, 4 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. (93) 893 09 08 

Terres de Lleida 
Alfons Guiu 

Pl. de la Pau, 3 
43750 Flix 
Tel. (977)41 10 56 

Vallès 
Carles Llongueras 

Pantà, 37 
08221 Terrassa 
Tel. (93)788 24 41 

Món Coral Cátala 

Secretariat de Coráis Infantils 
de Catalunya (SCIC) 
Tomas Rosado 

Pl. Víctor Balaguer, 5, Ir. 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 310 47 21 

Coráis Juvenils de Catalunya 
(CJC) 
Conxita García 

Arnau d'Oms, 47-53, esc. 3, 4t. - 3a. 
08016 Barcelona 
Tel. (93)352 31 52 

Federació de Cors de Clavé 
Pl. Víctor Balaguer, 5 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 319 97 77 

Federació Catalana de 
Pueri Cantores 

Josep M. Torrents 
Manuel Raspali, 3 
08530 La Garriga 
Tel. i fax (93) 871 49 64 

Europa Cantat 

Secretan General: 
Gustav Adolf Rabus 

Kurfürstenstrasse, 19 
D-87616 Marktoberdorf 
Tel. (07-49) 8342-96 18 21 (G.A. Rabus) 
Tel. (07-49) 8342-96 18 25 (SonjaGreiner) 
Fax (07-49) 8342- 40 370 

Federació Internacional 
per la Música Coral (IFCM) 

Secretan General: 
Thomas Rabbow 

Konstantinstr. 81 
D-53179 Bonn 
Tel. (07-49) 228 33 22 32 

Vice-president de la IFCM per Europa: 
Steen Lindholm 

Roennebaervej, 82 
DK-2840 Holte 
Tel. (07-45) 42 42 17 50 

Responsable de la IFCM: 
(Per la Coral Mundial i pel Centre 
Internacional de Cant Coral a Namur) 
Joan-Claude Wilkens 

Rue des Brasseurs, 
B-5000 Namur 
Tel. (07-32) 81 23 
Fax (07-32) 81 21 
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Amies de la Mûsica de 
Barcelona 

Via Laietana, 41 , pral. 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 302 68 70 

Conseil Català de la Mûsica 
Diputaciô, 239, 4t. - 2a. 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 487 54 17 
Fax. (93)487 54 16 
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A Gilbert Martens. 
In memoriam 

El dia 13 de febrer d'enguany el Dr. Gilbert Martens 

va morir a Gand a l'edat de 69 anys després de tres 

curts mesos de presidencia de la Federació Europea 

de Joves Coráis (FEJC). EH va consagrar tota la seva 

vida a la música coral i ais cantaires. La seva 

condicio de flamenc el feia especialment receptiu 

ais temes relacionats amb les cultures minoritàries 

en el conjunt europeu i en eli la FCEC hi va teñir el 

millor amie. La seva mort és una gran pèrdua per a 

tots. Que descansi en pau. 

En Gilbert no s'ha pogut fer veil. 
Malauradament aixô no ha estât 
possible. Jove per naturalesa, fou 

i es mantingué vital, combatiu i pie 
d'idées. Lajovenesa de la seva aparen-
ça amagava un gran i profund esperit. 

Ell tenia totes les qualitats necessa
ries, per poder acomplir una tasca exi
gent, com la intel-ligència, la pruden
cia, la diplomacia, la comprensió, així 
com la realització d'un cumul molt im

portant de responsabil i tats . Durant 
molts anys fou un metge conscient i 
lliurat a la seva vocació, en un barri 
obrer. 

En mig de tot el seu treball li va sem
blar que disposaria de prou capacitai per 
dedicar-se al món coral, activitat que 
el va apassionar des de la seva joven-
tut. Aviat esdevingué una autoritat en 
la matèria. Era un home d'una gran cul
tura, posseïdor d 'una intuido artística 

remarcable. Tot i no ser un music de 
formado académica coneixia perfecta-
ment el moment on la música depassa 
les notes. 

Durant trenta anys fou 1'inspirador 
de la Federació Flamenca de Joves Co
ráis. La historia retindrà d'eli la imatge 
del Pare del Moviment Coral Flamenc. 

Fou, sobretot, un home bo i apas-
sionat, amable amb els seus, fidel amb 
els seus nombrosos amies. 

A mb la inesperada mort de Gil
bert Martens som moltissims els 
que hem perdut un molt estimât 

i fidel amie en el quai sempre podiem 
confiar i que sempre ens contagiava 
generosament el seu intel-ligent i cons
cient optimisme; un molt estimât i fidel 
amie que sempre tenia moites coses per 
a dir-nos i sempre disposât -cosa molt 
menys corrent- a escoltar-nos atenta-
ment i a «dialogar». 

Personalment vaig tenir la sort de 
conèixer-lo ja fa mes de trenta anys i, 
des de llavors, de poder collaborar fn-
timament i amb frequèneia amb eli en 
el treball de la FEJC. També vaig tenir 
la sort de ser receptor de la seva 
cordialissima amistat i de constants i 
inoblidables lliçons humanes i musi-
cals, i de sorprendre'm una i altra ve-

gada en constatar que, metge de pro-
fessio, la seva extensa cultura i sensi-
bilitat musicals eren molt superiors a 
les de molts musics de professio. 

A mes, tot i els nostres nombrosos 
problèmes i anhels parallels (ell flamenc 
i jo català), sempre ens va unir el nostre 
cornu i intens europeisme, al quai tots 
dos volfem contribuir-tant modestament 
com es vulgui- amb la nostra profunda 
dedicaciô a la musica coral, entesa al 
mateix temps com a llenguatge artistic i 
com a mitjà per a aprofundir pacifica-
ment en el culte a la fraternitat. 

Un europeisme que va posar-se de 
manifest amb la diversitat de procedèn-
cies de molts dels assistents a la magnf-
fica cerimônia del seu funeral -que ell, 
sens dubte, hauria aprovat com a mûsic 
i, encara mes, com a home de profunda i 

sincera religiositat- i al nostre comú i 
darrer adéu, sota un sol quasi primave
ral, a l'acollidor cementiri de Gand. 

Ara només ens cal esperar que les 
valuosissimes lliçons humanes i musi-
cals que el nostre estimar Gilbert havia 
anat impartint durant la seva vida i que 
seguia disposât a seguir impartint des 
de la presidencia de la FEJC que aca-
bava d'assumir amb tanta il lusionada 
responsabilitat, siguin intelligemment 
recollides per tots els que, a Flandes i a 
Europa, hauran d'esforçar-se pel dur 
treball d'intentar substituir Finsubsti-
tuïble Gilbert Martens. 

Gracies Gilbert, moites moites gra
cies! 

Oriol Martorell 
(Publicat a / 'International Choral 

Bulletin, núm. 3, abril 1995) 

N O T I C I A R I D E L . C O I M S E L L D I R E C T I U 



mi 
N O T I C I A R I D E L . C O I M S E L L . D I R E C T I U 

Il Congrès de Cultura Popular 
i Tradicional Catalana 1995-1996 

El Departament de Cultura de la Ge
neralität de Catalunya interpreta una né
cessitât sentida per tots els àmbits de la 
nostra cultura popular i tradicional en 
convocar el II Congrès de Cultura Popu
lar i Tradicional Catalana. Aquest con
grès, que s'ha inaugurât a la ciutat de 
Tarragona, i que durant un any s'anirà 
celebrant a bona part de les comarques 
catalanes amb sessions de treball especi
fiques de cada àmbit, es clourà en el trans-
curs de la primavera de l'any vinent amb 
unes jornades que aplegaran les volun
táis discutides i estudiades per tot el tei-
xit associatiu cátala. 

Han passât mes de dotze anys de la 
cloenda a Girona d'aquell I Congrès de 
Cultura Tradicional i Popular que, con
vocai pel Departament de Cultura, s'ha-
via inaugurât un any abans a Barcelona. 
Ha estât aquest un périple curt però in
tens, durant el quai s'ha avançât decidi-
dament i s'ha récupérât el pois d'unes 
expressions culturáis que fa dotze anys 
corrien un rise seriós de desaparició, com 
havia succei't ja en altres paì'sos veins del 
nostre entorn europeu. 

La convocatoria s'havia fet poc des-
prés de la constitució del primer Govern 
de la Generalität electe després de qua
ranta anys sense institucions pròpies, re-
collint una nécessitât sentida per tots els 
àmbits de la nostra cultura popular i tra
dicional que, malgrat els anys d'adversi-
tat política, ha estât sempre un dels pilars 
per al manteniment de la nostra identitat 
nacional. 

Recuperada la normalitat democràti
ca, calia establir, però, unes bases con
cretes per a la recuperació d'un ampli 
patrimoni sovint viu i practicat per la ciu-
tadania, des de la creació d'arxius docu

mentais histories a l'inventari del patri
moni etnologie o de la realitat present de 
la cultura popular i tradicional, l'estruc-
turació i vertebrado deis diferents àm
bits, l'estudi deis nous corrents. 

D'aquell congrés sorgirien altres jor
nades i congressos sectorials, i l'organit-
zació de la majoria de federacions i coor
dinadores en les quals actualment s'es-
tructuren els diferents grups, entitats i as-
sociacions de la cultura popular i tradicio
nal. També l'establiment d'una acciò ins-
titucionalitzada per part del Departament 
de Cultura que ha trobat la seva consoli
dado amb l'aprovació pel Parlament de 
Catalunya, el 1993, de la Ilei de foment i 
protecció de la cultura popular i tradicio
nal i de l'associacionisme cultural, i la 
creació del Centre de Promoció de la Cul
tura Popular i Tradicional Catalana. 

Iniciada aquesta nova etapa, i després 
d 'haver celebrai la tercera edició 
d'Expocultura, 1'octubre de 1994, amb la 
qual s'ha constatai novament la vitalitat 
de la cultura popular i tradicional a 

Catalunya i del seu desenvolupament en 
els darrers anys, la convocatoria del II 
Congrés de Cultura Popular i Tradicio
nal Catalana servirà per revisar les prio-
ritats d'aquest àmbit tot apellant i escol-
tant la veu deis seus mateixos protago
nistes. Alhora, servirà per establir les ba
ses per a la projecció envers les perspec
tives que se'ns presenten en el nou marc 
europeu, i en un món cada vegada mes 
intercomunicat i tecnològicament avan
çât, en el quai la nostra cultura ha de fer 
la seva aportado a la cultura universal des 
de la seva catalanitat. 

Tinc la seguretat que amb la culmina
d o d 'un treball rigorós i entusiasta 
s'aconseguiran els objectius que tots ple-
gats ens proposem. 

Del manteniment, enfortiment i acrei-
xement de la nostra cultura popular i tra
dicional, la nostra identitat nacional n'ha 
de sortir, sensé cap mena de dubtes, re-
fermada. 

Joan Guitart i Agell 
Conseller de Cultura 

Cognoms 

N o m I I C O N G R È S 
Adreça 

Població U L T U R A I> O Pp IJ L A R 

Comarca Tel. 

Entitat a la qual pertanv 

Adreça 
_ , . _ 

Població 

Comarca 19 9 
CP. 

_ Tel. 

II Congrès de Cultura Popular i Tradicional Catalana - 25 i 26 de novembre a Manresa 
Temes: 

1. El Secrétariat de Coráis Infantils de Catalunya (SCIC). (Ponencia a carree deis responsables del SCIC.) 
2. Present i propostes de futur de la música coral catalana: Federació Catalana d'Entitats Coráis (FCEC), Fede

rado de Cors de Clavé (FCC), Secrétariat de Coráis Infantils de Catalunya (SCIC), Coráis Juvenils de Catalunya 
(CJC) i Pueri Cantores de Catalunya (PCC). (Redacció de la ponencia a carree de Joan Soler i Amigó.) 

eg 
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L a veu i el llenguatge 
no verbal 

La veu és una prolongació del nostre 
cos. Ens permet d'intervenir lluny del 
nostre cos. 

La veu exterioritza la nostra intimi-
tat. Les seves modulacions (la intensitat, 
el to, el timbre, les variacions i la melo
dia) expressen els nostres sentiments. El 
més important per tenir una bona veu és 
posseir una óptima tècnica vocal, que 
s'obté amb intuido, aptituds i voluntat, 
afecció i estudi. Però l'emotivitat excita 
l'activitat de tots els processos físics, psi-
quics i mentais, i també la nostra sensibi
lità! i la nostra reactivitat. L'emotivitat 
altera el résultat final de la veu. Es l'ano-
menada entonació emocional: la interpre
tado, en definitiva. 

Els gestos i les activitats del cos són 
moviments expressius que tradueixen els 
continguts emocionáis que acompanyen 
les nostres accions i reaccions. És el llen
guatge no verbal. Les parts mòbils del cos 
(rostre, ulls i mans sobretot) son extre-
madament sensibles a les alteracions 
emocionáis i nervioses. Quan aquest llen
guatge no verbal s'uneix a la veu cantada 
aquesta es veu alterada i es fa més ex-
pressiva. 

Per una altra banda la sonoritat d'una 
coral és el résultat de la suma de les veus 
deis seus components i de la seva emoti-
vitat. Una de les qualitats exigibles en un 
director de cor hauria de ser la seva capa
citai per saber fer transmetre ais seus can-
taires les emocions que li suggereix una 
partitura i aconseguir la seva complicitat 
interpretativa mitjançant el llenguatge no 
verbal. La proposta gestual rítmica i ex-
pressiva del director hauria de produir una 
resposta expressiva gestual en els cantai-
res i si no es produeix cal que el director 
la demani i la provoqui intentant trans
metre el seu estât anímic. Es tractaria de 
fer participar els cantaires de l'emotivi
tat del director, teina àrdua i difícil que 
demana un "buidatge" gairebé total del 
director i una receptivitat i un lliurament 
similars per part del cantaire. Llavors és 
quan es crea aquella màgia que fa que 
s'instauri la complicitat amb el public i 
que tanca el cercle de la comunicació. 

Hem aconseguit d'intervenir decidida-
ment amb la nostra veu lluny del cos. Sóc 
del parer que els directors han de perme-
tre ais seus cantaires que s'expressin amb 
el cos, amb els moviments que la seva 
personalitat i l'emoció els dicti, sempre 
d'acord amb la proposta interpretativa del 
director. Així, mitjançant el mécanisme 
del quai parlàvem a l'inici es produira 
aquella entonació emocional que facili
tará l'emissió de la veu i aconseguirem 
millor rendiment vocal i tot un ventali 
tímbric que donará varietat a la interpre
tado. 

Si tot això es complementa amb un 
treball parallel de técnica vocal el résul
tat pot ser espectacular en combinar ade-
quadament els recursos técnics de la veu 
amb la suma deis recursos expressius deis 
individus que formen el cor. 

Sergi Riera 
Educador de la veu i director de cor 

ursos basics 
de direcció coral 

Ben segur que tothom coincidirá en 
el fet que la manera de pujar el nivell co
ral passa per la formació deis directors 
que setmana rera setmana ens trobem 
davant d'un grup de nens, joves o grans, 
per cantar. Hi ha diverses vies per assolir 

aquest objectiu, i, segurament, la més di
recta és el curs de direcció. Es feien ne-
cessaris, dones, uns cursos de direcció 
continuats per poder millorar la qualitat 
coral general. 

Es per aixó que la FCEC i el SCIC te-
nim el goig de presentar-vos aquest cicle 
de Cursos Básics de Direcció Coral repar-
tits peí territori cátala, per tal d'apropar la 
formació a tothom. Uns cursos senzills i 
económics per posar la primera pedra i 
donar una formació básica que després els 
alumnes més disposats podran continuar, 
tot creant-se així en una estructura de cur
sos de direcció a Catalunya amb un segui-
ment continuat. És un comencament mo-
dest, amb tres nuclis (Molins de Rei, 
Cervera i Vic) que esperem poder ampliar 
(Girona, Tarragona, Vilafranca del 
Penedés...) en una altra edició per arribar 
a una xarxa sense forats de cursos de di
recció. Malgrat que cada curs tindrá les 
seves característiques própies i el contin-
gut pedagógic será preparat per cada equip 
de professors, estaran coordinats i unifi
cáis en els seus aspectes básics. 

Ara cal que tots sentim la responsabi-
litat de formar-nos i aprendre, per fer un 
treball ben fet a les nostres coráis, més 
enllá de la nostra condició d'amateurs i 
la teinada que tots tenim. Esperem, dones, 
que aquests cursos serveixin per apropar 
la formació de direcció coral a tothom que 
hi estigui interessat o senti curiositat peí 
tema. 

Animeu-vos-hi! Hi comptem! 
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La festa dels bells atzars 

E l meu desconeixement de la llen-
gua anglesa m'ha fet interpretar la 
primera obra que se'm va presen

tar a Winchester Cathedral com si fos un 
missatge en clau: es tractava de viure en 
directe l'enregistrament per a la Decca/ 
Argo de l 'obra de William Walton 
«Belshazzar's Feast» per a cor mixt, ba-
rîton i orquestra, durant tot el primer cap 
de setmana. I l'experiència fou per a mi 
reaiment edificant. I la meva ignorància i 
la meva voluntat de llegir d'aliò que hi 
ha escrit mes enllà de les Hêtres em varen 
dur a canviar això de «El sopar-bacanal 
del rei Baltasar» per això altre de «La 
festa dels bells atzars». 

Un matf lluminós d'hivern britànic. 
Jubilee line. West Hampstead. I el Laszlo 

que em ve a rebre a l ' es tac ió de 
Y underground. Casa seva enfilada al tas
sai dels Chotmley Gardens, un ampie 
mirador amb London als seus peus. I en
tre ell i la Lesley m'organitzen un pro
grama d'estudi i seguiment de cors i or-
questres i assajos i concerts i enregistra-
ments i performances que m'omplen tots 
els dies de vibracions i musica; una mu
sica meravellosa, la MÙSICA, aixi amb 
majûscula, la musica engendrada en la 
ment creadora dels artistes divins, des-
vetllada per la mà sàvia de conductors 
destrïssims i interpretada per grans cors, 
integrats sovint per mes de 100 i 200 veus 
preparadfssimes, i acompanyats per or-
questres magnifiques. 

Ha estât un devassall de sons multi
colors, 50 dies de fantastiques vivències 
musicals i humanes, de sorpreses agra-
dables i descobriments valuosfssims. 

I quines obres he pogut seguir, em 
demaneu? Amb el Laszlo Heltay, al 
Brighton Festival Chorus, treballàvem: 
Mozart, «Requiem»; Berlioz, «Romeo 
and Jul ie ta»; Kodaly, «Psalmus 
Hungaricus»; Bartok, «Cantata Profana»; 
Britten, «War Requiem»; i Beethoven, 
«Simfonia num. 9». Amb el Neville 
Creed, al London Philharmonic Choir, 
vaig poder seguir: Bach, «Mass in B 
minor»; Gilbert and Sullivan, «Iolanthe»; 
i Arvo Part, «Credo» i «Litany». Amb els 
cors i l'orquestra del Ronald Corp fèiem: 
Duruflé, «Requiem»; Mozart, «Venite 
populi» K.260, «Exultate, jubilate» K. 165 

i «Mass in C minor» K.427; Brahms, «A 
German Requiem»; Vaughan Williams, 
«Five Mystical Songs» i motets d'Olivier 
Messiaen, Simon Preston i Anton 
Bruckner. Amb Stephen Westrop i Sir 
Colin Davis, a la London Symphony 
Orchestra and Choir, preparaven «The 
Mask of time», de Michael Tippett. John 
Eliot Gardinier, amb el Monteverdi Choir 
i rOrquestra English Baroque Soloists, 
enregis t raven per a la Deutsche 
Grammophon «La Creació», de Haydn, i 
va ser una experiencia inoblidable per la 
qualitat del treball que el Gardiner va fer 
amb la música, experiencia que vaig po
der compartir amb el bon amie Jordi 
Casas, director de l'Orfeo Cátala, que va 
venir a Londres expressament per aquest 
enregistrement. Amb el David Angus, el 
freelance que em va obrir les portes de 
París, al seu Festival Chamber Chorus de 
Hay wards Heath, treballàrem: Britten, 
«St.Nicolas»; Handel, «The dettingen te 
deum»; Haydn, «Missa in tempore belli»; 
Purcell, «Anthems», «Hear my prayer» i 
«Rimember, Lord, not my offences»; Ta
lus «Lamentations of Jeremiah». I la in-
tercessió de la «Chef de Choeur» de 
l'Opera Comique de Paris em va perme-
tre de seguir els assaigs de «Mirelle», de 
Gounod, i «Un ballo in maschera», de 
Verdi, sota la direcció d 'Antonel lo 
Allemandi, i de poder contemplar l'es-
pectacle del «Magnificat» de Bach, amb 
cor, orquestra, solistes i el Ballet de l'Ope
ra Nacional de París. Amb Sir David 
Wilcocks vaig poder seguir eis assaigs de 
«La Passio segons Sant Mateu» i la «Can
tata num. 50», de Bach. I ara estic parti
cipant en la preparado del concert de pri
mavera amb el Cor Etchinghan Singers, 
un encàrrec de conducció coral a la moda 
dels freelances. 

He pogut contactar amb botigues de 
llibres de música. He conegut més de prop 
l'existència d'agrupacions Corals: BFYC 
(British Federation of Young Choirs), SfP 
(Sing for Pleasure) i la NFMS, la National 
Federation Music Society, ubicada al 
Francis Street de London, darrera mateix 
de Westminster Cathedral, que vaig visi
tar personalment. He connectât també 
amb el Casal Agrupado Nacionalista 
Catalana «Eis Segadors», que té la seu a 

Bournemouth, i amb el Conseller de Cul
tura de la Generalität de Catalunya, que 
va donar una conferencia, convidat per 
l'Institut Cervantes. 

He pogut presenciar tres espectacles 
musicals molt intéressants: «Cats», de 
T.S. Eliot i A.L. Weber; «La Boheme», 
de Giacomo Puccini, i «Les anées twist». 

Tot plegat m'ha obert nous panora-
mes en el món fascinant de la Música, les 
Lletres i les Arts. He establert comunica
do amb quatre entitats franceses que tre-
ballen en el món de la música coral: 
Fédération «A Coeur Joie», Editions «A 
coeur Joie», Choeurs de France i Britta 
Wacks-concertworld. 

Comptât i debatut, hauran estât 60 dies 
d'immersió musical, lingüística i huma
na, de meditació i aprenentatge, de comu
nicado i revistó d'estructures, de sembra i 
oxigenado que, amb l'ajuda de Déu, do
naran el seu fruit quan sigui l'hora. 

Josep M.Mas 
El Cap de l'Equip Territorial 

London, abril de 1995 
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DELEGACIÓ DEL 
MARESME 

1995, any del mil lenari 
de la Cisa 

lis un esdeve- .^âWtWtÈm^ 
niment singular T B w E ^ 
que ha genera i 
diversitatd'inici- / . ' V ^ ^ o 
atives de signi- / """y > fej Fj—1 

fícació religiosa i 1 $\ 
s o c i o - c u l t u r a l , \*^V t-*^^ / 
d'entre les quais \ ^ '^y 
cal destacar l'or-
ganització d'actes commemoratius que 
s'aniran realitzant al llarg de tot l'any. 

La Cisa i el seu Santuari és un in-
dret entranyable, de profundes conno-
tacions religiöses i populars que, a mes 
deis premianencs, el consideren com a 
propi eis altres vuit pobles de l'arxipres-
tat de la Cisa i la resta de municipis del 
Maresme. 

Dins dels actes que s'han de celebrar 
amb motiu del mil-lenari s'ha previst una 

trobada o aplec de corals del Maresme. 
Com a obra de conjunt s'estrenarà 

l 'h imne de la Cisa, amb música de 
Josep Cots i Tarrago i lletra de Salva
dor Xarrié i Pou. 

En aquesta trobada, prevista pel dia 
12 de maig, a les 8 del vespre al pave-
lló poliesportiu de Premia de Dalt, hi 
participaran les corals següents: 

-Coral Primiliana, de Premia de Dalt. 
-Coral F Amistat, de Premia de Mar. 
-Coral Joia, d'Alella. 
-Coral Esclat, de Teià. 
-Coral Mareny, de Vilssar de Dalt. 
-Coral Englantina, de Vilassar de Mar. 
-Cor Madrigalista, de Mataré. 
-Coral del Remei, d'Arenys de Munt. 
-Orfeo Monteverdi, de Pineda. 
-Coral Llaç d'Amistat, d'Argentona. 
-Coral de Cabrils. 
-Cor de Cabrera de Mar. 
-Coral de Vilanova de la Roca. 

Joan Botey 
Delegat Comarcal 

DELEGACIÓ 
OSONA RIPOLLÈS 

iumenge 
Cantant 

Mes d'un centenar de cantaires de 
8 corals de la nostra Delegado ens tro-
b à r e m el pas sâ t d ia 5 de m a r c a 
Puigcerdà, per passar un Diumenge 
Cantant, sota la direcció de Mercè 
Cano. L'objectiu final era perfilar i pre
parar el cant comú del 25è Aplec de la 
Delegado, que celebràrem a Taradell 
el dia 7 de maig d'enguany. 

Les questions d'infraestructura, aco
llida i esmorzar van ser molt ben assu-
mides per la Coral Cerdanya Canta, que 
enguany ingressa a la FCEC. 

Les peces t r e b a l l a d e s fo ren : 
«Matinet m'en llevo jo», d 'EduardTol-
drà; «El bon caçador», d'Enric Morera 
i «L'emigrant», d 'Amadeu Vives. Per 
completar el repertori, i afegint a les ja 
conegudes commemoracions musicals 
la del centenari del cinema, vam deci-

INSTITUT 
JOAN LLONGUERES 
PEDAGOGIA MUSICAL I RITMICA - DALCROZE 

E Q U I P P E D A G O G I C 

MANUEL CABERO 
D I R E C T O R - F U N D A D O R D E L C O R M A D R I G A L 

FERNANDO MARINA 
D I R E C T O R D E L C O R D E C A M B R A 

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

AUDICOR 
A U L A DE DIRECCIÓ CORAL 

MONTSERRAT PUEYO 
P R O F E S S O R A D E CANT. F O N O - T E R A P E U T A I L O G O P E D A 

I N F O R M A C I Ó I C O N D I C I O N S G E N E R A L S 

A N Y XV 

C U R S E T D ' ESTIU 1995 

D A T E S : 

- Del divendres 23 de juny al diumenge 2 de juliol 1995 

H O R A R I S : 

- Dissabte 23, de 10h a 13.30h 
- Diumenge 25, de 10h a 13h i de 17h a 21 h 
- De dllluns 26 a divendres 30, de 17h a 20h i de 21 h a 23.30h 
- Diumenge 2, de 10h a 13.30h 

L L O C D E C E L E B R A C I Ó : 

- Institut Joan Llongueres, c. de Séneca, 22-2n - Barcelona 

T E R M I N I D ' I N S C R I P C I Ó : 

- 15 de juny de 1995 

D R E T S D E M A T R Í C U L A D ' A C T I U : 

- 26.000 pessetes 

N I V E L L A : 

- Principiants en la direcció coral. 
- Estudiants de solfeig a nivell mitjà. 
- Recomanat a cantaires amb facilitât de lectura musical, tant per a la 

comprensió de la labor tècnica del cor, com per a la propia 
sensibilització artística i desvetllament vocacional per a la direcció. 

N I V E L L B : 

- Estudiants que hagin superat el Nivell A. 
- Directors de cor ambmitjana experiencia. Lectura musical superada 

i coneixements elementáis d'harmonia. 

P L A C E S L I M I T A D E S : 

- Segons ordre d'inscripció. 
- La Federado Catalana d'Entitats Coráis concedirà beques, 

consistents en una reducció del 10% sobre l'import de la matrícula, 
ais cursetistes actius membres d'entitats coráis adherides. 

S E C R E T A R I A I I N F O R M A C I Ó : 

- Institut Joan Llongueres, c. de Séneca, 22-1 r. 
08006 Barcelona. Tel. 217 18 94 (de 18h a 20h). 

- Sonia Cormenzana. Tel. 322 81 63 (de 16h a 17h). 
Tel. 321 25 35 (de 20h a 22h). 

- Si hi esteu interessats, demaneu una butlleta d'inscripció. 
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dir d'incorporar la cancó «Un grapat de 
fum», de Jerome Kern. 

Cai dir que potser esperàvem més 
participació de cantaires, però les ne-
vades deis dies anteriors i la por a la 
carretera van ser obstacles decisius en 
alguns casos. Per altra banda cal remar
car la visita de représentants de la Co
ral de Sallagosa, amb la quai la delega-
ciò havia perdut el contacte feia temps. 
Cal dir que aquesta coral és a punt de 
celebrar el seu 25è aniversari. 

Ja hem dit que el 7 de maig de cele
bra el 25è Aplec Coral de la Delegado. 
L'organització va ser a carree de la Co
ral l 'Arpa de Taradell, i l'acte va ser 
previst més com una gran festa ludica 
on, amb diversos actes, hi pogués par
ticipar tota la població interessada, que 
no pas com una sessió intensiva de tre-
ball. 

Finalment, cal esmentar que aquests 
dos mesos de febrer i marc hem tingut 
l'absència d'en Josep M. Mas, cap de 
la Delegado i de l 'Equip Territorial. En 
Josep M. ha estât a Anglaterra, assis-
tint a assajos, concerts, enregistraments 
i altres actes, de la mà de Laszlo Heltay. 
En aquest mateix número de la revista 
teniu un article seu on explica alguns 
détails de la seva estada. 

Xavier Catalan 
Membre del la delegado 

DE LEG AC IO DE LES 
COMARQUES DE GIRONA 

Q uinze 
entitats corals 

La formen quinze corals. Entitats 
vives amb una important activitat que 
es concreta en un nombre d'actuacions 
fetes al llarg de l'any, majoritàriament 
al principat, i amb diverses sortides a 
altres comunitats i a Europa. 

Ara hem fet un cap de setmana a 
Pontós, Alt Empordà, els dies 18 i 19 
de marc, per preparar el programa comu 
que cantàrem a l'Aplec de la Delega-
ció del dia 7 de maig a Bescanó. 

Aquest programa comu està basât 
en el recomençat per la FCEC per 

^ ) 

aquest curs i quatre obres més que han 
estât l'aportació d'en Manuel Cabero, 
el director convidat per dirigir-nos a 
l'aplec. 

El cap de setmana ha estât una opor-
tunitat per intentar desvetllar aquest 
sentit col-lectiu que, de vegades, costa 
de fer viure ais cantaires i cal esperar 
que l 'aplec sigui encara un pas més 
decisiu en aquest camí. 

No hem pas de voler presentar les 
coses d 'una manera irreal. Avui costa 
fer actes col-lectius i que aquests siguin 
participats per totes les corals que for
men una Delegació i per la majoria des 
seus can taries. 

En el cas concret de la nostra Dele
gació, cree que estem en uns moments 
de crisi, si més no aixó és el que pensó 
quan veig que a les sèves darreres reu
nions assisteixen solament deu o onze 
de les quinze corals que la formen. 

Es ciar que qui no pot assistir-hi té 
motius raonats: un concert proper, un 
assaig, etc. pero tot plegat en el fons, si 
més no al meu entendre, fa pensar en 
una manca d'interés o en una «crisi» 
d'interés per la Delegació. 

Aquest comentan no vol pas ser un 
retret personalitzat, sino simplement 
una reflexió en veu alta, ja que jo ma
teix i la nostra coral segurament hem 
tingut aquesta actitud alguna vegada. 

Es difícil dinamitzar una delegació, 
intentar que sigui viva. El més fácil és 
tenir un delegat i esperar que vagi fent, 
que estiri el carro. Potser caldria fer una 
reflexió del que volem de la delegació 
i el que estem disposais a aportar-hi, tant 
en esforç i dedicació personal (direc-
tors i directius de les corals) com en 
compromis de participació a tots els 
actes col-lectius que la delegació pugui 
organitzar. 

Gaspar Senis 
Coral Croscat d'Olot 

DELEGACIÓ DE LES 
COMARQUES MERIDIONALS 

E l Misteri 
de la Selva 

EL MISTERI 
DE LA SELVA 

L A K H P K l S n r s . T A C I C * » A S S L J M I » C I O N 1 S T A 
M É S A N T I C A D ' I Í U R O r A ( S . X I V J 

H N L I . l i N C U A C A T A L A N A 
T E X T M U S I C A T S H O O O i S L A C O N S U E T A 

L A S E L V A 
D E L C A M P 

B A I X C A M P 

A la vila de la Selva del Camp (Baix 
Camp), des de l 'any 1980 s'escenifica, 
els dies 14 i 15 d'agost, el primer dra
ma assumpcionista que es conserva en 
llengua romànica: El Misteri de la Sel
va. Es tracta d 'una de les primeres pro-
duccions teatrals que es conserven sen-
ceres, ja que cal situar la data de la seva 
composició al final del segle xiv. 

La representació, en la qual partici
pen més d'un centenar de persones en
tre actors i tècnics, és fruit de la col-
laboració entre molts selvatans que in-
tervenen, d 'una manera o altra, en la 
posada en escena del Misteri. 

Uns dos tenaos de l'obra son cantats 
«a cappella», la qual cosa ajuda a res-
saltar, si cal, la qualitat de la versifica
d o i la riquesa léxica del text original. 

Les acotacions de la consueta indi
quen clarament les melodies amb qué 
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s'ha d'interpretar el Misteri. Totes per-
tanyen al repertori de mùsica gregoria
na i polifònica dels segles xm i xiv, i 
corresponen a himnes i cants liturgies 
molt coneguts a l'Edat Mitjana. 

La puresa i la força del text fan que 
pugui atreure tant el musicòleg, el cre-
ient, el filòleg, com tota persona inte-
ressada pel teatre en general, ja que ca
daseli hi podrà trobar una autèntica joia 
medieval. 

I V 
Jornada de 
Cant Gregorià 

El passât dia 12 de febrer va tenir 
Hoc la IV Jornada de Cant Gregorià, 
organitzada per la FCEC, en el recinte 
del Monestir de Santes Creus. 

Josep Quintana 
Equip Directiu 

DELEGACIÓ 
PENEDÈS-AIMOIA-GARRAF 

oráis 
1995 

Cicle de quatre concerts 

Concert núm. 1 / Vilanova i la Geltrú 
Església Parroquial 
de Sta. Maria de la Geltrú 
Dissabte 6 de maig 
a 2/4 de 10 del vespre 

- Coral Mixta d'Igualada 
- Cor Eduard Toldrá (Vilanova i la 

Geltrú) 

- Agrupado Polifònica de Vilafran-
ca (Vilafranca del Penedès) 

- Orfeó Vilanoví (Vilanova i la 
Geltrú) 

Concert núm. 2 / (alatel i 
Teatre Auditori Municipal 
Diumenge 7 de maig, 
a les 7 del vespre 

- Cor-Orfeó Calafellenc (Calafell) 
- Coral Moix ina (Vilanova i la 

Geltrú) 
- Coral Amics del Cant (La Múnia) 
- Orfeó de Santa Coloma (Santa 

Coloma de Queralt) 

Concert núm. 3 
Santa Margarida de Montbui 
Ateneu Cultural 
Diumenge 14 de maig, 
a les 7 del vespre 

- Coral Jove (Santa Margarida de 
Montbui) 

- Coral Veus del Poblé (Santa Oliva) 
- Coral Sant Sadurní (Sant Sadurní 

d'Anoia) 
- Cora l La roc (Vi la f ranca del 

Penedès) 

Concert núm. 4 / La Granada 
Església Parroquial 
Diumenge 4 de juny a les 7 del vespre 

- Coral Noves Veus (Capellades) 
- Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell 

(El Vendrell) 
- Coral Albada (Les Cabanyes) 
- Cor Polifonie del Garraf (Vilano-

va i la Geltrú) 
- Coral la Ginesta (La Granada) 

ap de Setmana 
Cantant 

Els dies 11 i 12 de marc va tenir Hoc, 
a la casa de colonies «El Pinar» de Ca-
nyelles, el Cap de Setmana Cantant que 
cada any se celebra per aquestes dates, 
organitzat per la FCEC. 

L'Orfeo Vilanovf, com adelegat del 
Penedès-Anoia-Garraf, va ser l'entitat 
encarregada de portar a terme l 'esmen-
tat acte. 

En principi havia de ser dirigit per 
la senyora Conxita Garcia, directora del 
Cor Jove de l'Orfeô Català, a qui final -
ment no va ser possible estar amb no-
saltres. Per tant, va fer-se carrée de la 
direccio el mestre Joan Roda, membre 
de l 'Equip Tècnic i del Conseil Direc
tiu de la FCEC. 

El programa escollit per aquest Cap 
de Setmana Cantant va ser molt variât 
i bonic, amb peces tan diverses com 
Y Ave Maria d 'Anton Brukner, amb 
una excel lent harmonitzacio, fins al 
ritme de l'espiritual nègre Deep River, 
de H.T. Burleigh, passant per peces tan 
classiques com Jovenivola, de Llufs 
Millet, o de caire romàntic com El Ros-
sinyol, de Félix Mendelsson, o Mon 
coeur se recommande à vous, 
d'Orlando de Lassus, entre d'altres, 
fins a completar les nou cançons que 
van omplir les quatre sessions de tre-
ball de que va constar aquest Cap de 
Setmana Cantant. 

Hi van assistir 110 participants, en
tre cantaires i directors, que van poder 
gaudir del cant i de la mûsica, sota la 
direccio del mestre Joan Roda, el quai 
ens va mostrar un variât repertori de 
matisos en les peces que anàvem inter
prétant i que esperem poder incorporar 
en propers concerts. 

Jordi Torrents 
Orfeo Vilanovi 

DELEGACIO 
DEL VALLÈS 

Jornada de 
Tècnica Vocal 

El passât dia 15 de gêner de 1995 
es va celebrar a Terrassa, en sessió de 
matí i tarda, la Jornada de Técnica Vo
cal a carree d'en Sergi Riera. 

Amb la participado de 60 cantaires 
de vuit coráis diferents es va desenvo-
lupar amb notable exit. A partir d 'aqui 
algunes coráis han organitzat sessions 
de técnica vocal. 

Delegacions, coráis, directors i can
taires, animeu-vos! 
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M usiCoral '95 

Dissabte 13 de maig a les 19 h 
Castellar del Vallès: 
Auditori Municipal Miquel Pont 

- Coral Baluerna, de Barcelona 
- Coral Rossinyol, de Terrassa 
- Coral Sant Vicens, de Riells del 

Fai 
- Coral Xiribec, de Castellar del 

Vallès (organitzadora de l'acte) 

Diumenge 14 de maig a les 18 h 
Terrassa: Centre Cfvic Maria Aurélia 

- Obrador Coral de Rubf 
- Coral Ariadna, de La Garriga 
- Coral Rossinyol, de Terrassa (or

ganitzadora de l'acte) 

La Coral Rossinyol ens fa arribar el 
record per la mort del seu cantaire i ar-
xiver Emili Redondo i Sanz. 

Caries Llongueras 
Delegat Comarcal 

DELEGACIO 
«TERRES DE LLEIDA> 

| r f e ó 

'Nova Solsona 

L'Orfeo Nova Solsona celebra en-
guany el 75è aniversari de la seva fun-
dació. Per aquest motiu s'han organit-
zat tot un seguit d'actes. 

En primer Hoc es va fer un concurs 
per escollir el logotip que identifiqui 
tots els actes de celebració. 

Atès que l 'organització del XVI 

Aplec de Coráis Zona Nord de les Ter
res de Lleida va recaure sobre l'Orfeo 
Nova Solsona, aquest acte sera el pri
mer que s'inclourà dins el 75è aniver
sari. Aquest aplec s'ha plantejat d'una 
forma totalment innovadora. Els can-
taires inscrits es distribuirán en tres 
grups. Cada grup assajarà, durant el 
mati, dues peces que serán noves per a 
tothom. Així, dones, pel que fa al con
cert, a la primera part cada coral inseri
ta interpretara dues peces del seu reper
tori, i a la segona part cada grup de tre-
ball interpretará, primer, una de les pe
ces assajades el matí, i, com a cant comú, 
la segona de les cançons apreses. 

Amb aquests canvis es pretén, so-
bretot, donar un nou impuls i interés a 
aqüestes trobades, fent-les mes vives i 
participatives. 

Orfeo Nova Solsona 
La Junta 

^~ % e n o r o l d ' Avant Gaiie 

comme 
choraleEL 

? que dans ta musique d'avant gardé il est reconnu 
Ins spécialistes âëJa tausique ce itemporat 

plarmtngpetTROU*fpParts,înmtUttpnfc&dée fiati ÎëtW-_ 
] Clytus Gòttwaldesfpéqttemméifiintintepffifátdío l uSanof^^ C^rv 

,.„,.„ i r,jf;.,l-i^f^J]T7^ t1ClSinKTPT\IluTO tzo\ 

ì Cerar rEyrceond pour h Musique Chorale, Namur,, le 
Centre ule Chant Quid de ta Communauté Francisse afe 

Belgque. Narwr, en cdfaborcéon ewee Se 5ympcwn 
Musco Chorals 2000 organisé à UJoœnJxrçpcWhsAjt 

Européen de Chcrt Choral, avec l'aide de h 
Communauté Françase de Belçjque 

laVfcerbProvrtBcfeNtrriur 
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oral Estel 
(Barcelona) 

La Coral Estel està préparant un 
concert per celebrar el 15è aniversari 
de la seva fundació, que tindrà Hoc el 
dia 20 de maig a les 9 del vespre a la 
seva seu de la Parròquia del Pilar (car
rer Casanova 175, de Barcelona). Per 
aquest esdeveniment estem préparant 
els Valsos Amorosos de Johannes 
Brahms i un recull de cançons tradicio-
nals, populars i classiques que durant 
aquest any han format part del nostre 
repertori. 

Hem invitât antics cantaires perquè 
participin tan del concert com d'una 
excursió que tenim programada per al 
dia 18 de juny al Santuari de la Salut, 
d'Olot, on participarem en la missa de 
2/4 d' 1 i gaudirem d'un dia de musica i 
germanor. 

oral La Ginesta 
(La Granada) 

Benvolguts amies, ens plau comu-
nicar-vos que en aquest curs 94/95 la 
nostra entitat celebra el 15è aniversari 
i per commemorar tal esdeveniment 
hem préparât, conjuntament amb la 
Coral Laroc de Vilafranca del Penedès, 
el Credo de Vivaldi i el Salm 117 de 
Telemann, acompanyats d 'una orques
tra de cambra i orgue. Aqüestes obres 
les vam interpretar el passât dia 9 
d'abril a l'Església Parroquial. 

El dia 4 de juny, a la tarda i al ma-
teix Hoc, farem l ' ac te de c loenda 
d'aquest 15è aniversari, consistent en 
un miniaplec de la nostra de legado del 
Penedès-Anoia-Garraf amb les entitats 
que a continuado ressenyem: 

-Coral Noves Veus de Capellades 
-Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell 
-Coral l 'Albada, de les Cabanyes 
-Cor Polifonie del Garraf, de Vila 

nova i la Geltrú 
-Coral la Ginesta, de La Granada 

La coral «Lo Llobregat de les Flors», amb la coral juvenil «Nou Esclat» i la Banda de 
Mùsica del Prat 

oral Lo Llobregat de 
les Flors (El Prat) 

La Coral «Lo Llobregat de les 
Flors», del Prat de Llobregat (El Baix 
Llobregat) actuà el passât 8 d'octubre 
al Palau de la Música Catalana de 
Barcelona. La banda de música de l 'As-
sociació Musical del Prat celebrava el 
seu 10è aniversari i convida la coral a 
oferir la primera part del concert. Per 
aquesta ocasió tan especial, la coral «Lo 
Llobregat de les Flors», que dirigeix en 
Caries Grèbol, prepara un programa 
difícil i refinat. S'interpréta el «Misteri 
d'Elx», i el «Magnificat» de Pachelbel. 

orai Polifònica 
de Calella 

La Coral Polifònica de Calella va ser 
fundada per Emili Guerrero el novem
bre de l'any 1970, i actualment la diri
geix Jaume Riera. 

El seu interès és fomentar l 'ambi-
ent del cant coral mitjançant les sèves 
manifestacions i interpretar amb encert 

amb solistes i acompanyament d'orgue. 
A la segona part, després de l 'excellent 
actuació de la banda de mùsica, els can
taires del cor i els mùsics de la banda 
s'uniren conjuntament amb la coral ju-
venil de l'entitat «Nou Esclat», per ofe
rir la sardana «Festa Major del Prat», 
molt popular en aquesta vila i compos
ta per J. Ventura i Tort. 

El public, la majoria ve'ins del Prat, 
van agrair amb entusiasme aquesta ùlti
ma peça amb la qual finalitzà el concert. 

S'ha previst que enguany les dues 
formacions tornin a trobar-se en un al
tre concert al Palau de la Mùsica, en el 
qual el cor farà d'amfitrió. 

Mercè Font Mas 
Presidenta 

el seu extens repertori, que ha anat tre-
ballant durant gairebé 25 anys en els 
quals ha mostrat una especial dedica-
ciò a la polifonia religiosa del Renai-
xement i del Barroc, a la caneó romàn
tica, la contemporània i la tradicional 
catalana. 

Va pertànyer al SOC (Secretariat 
deis Orfeons de Catalunya) i és coral 
fundadora del'actual FCEC. Ha estat 
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présent a les Jornades Internacional s de 
Cant Coral a Barcelona. Ha participât 
diverses vegades a la Missa de TVE i 
al «Catalunya Canta» del Palau Sant 
Jordi de Barcelona. 

El seu director ha assistit ais cursos 
de direcció coral de Lleida impartits per 
Erwin List, Vicky Lumbroso i Manel 
Cabero , i ais cursos de Mallorca i 
Barcelona impartits per Jordi Casas, 
Gaby Baltes i Josep Prats. La Coral ha 
organitzat jornades de perfeccionament 
i técnica del cant per ais seus cantaires. 

Ha actuat a Beek i a Walkemburg 
(Holanda) dues vegades, a Tolouse 
(Franca), i també al País Base i Navarra. 
Principalment, pero, s'ha dedicat a re
correr les terres de parla catalana, de 
manera especial les comarques Gironi-
nes i ha actuat també al País Valencia i 
a les Ules Balears. 

Ha fet dos enregistraments, un l'any 
1972 i el darrer l 'any 1985, amb motiu 
del quinze aniversari. 

Actualment compta amb 50 cantai
res de totes les edats i amb un mateix 
vincle d'unió: la música coral. 

Aquest any 1995 celebra 25 anys de 
la seva vida musical. 

oral Rocafort 
(St. Julià de Lôria) 

Félicitant la FECE pel bon encert 
que ha tingut d'enviar la revista a cada 
cantaire, rebeu, de tots els components 
de la Coral Rocafort, una molt cordial 
salutaciô. 

Miquel Gabriel 
President 

oral Vent del Nord 
(Barcelona) 

La coral Vent del Nord, dels Lluïsos 
de Gracia, estem préparant amb molta 
¡Musió la celebrado del lOè aniversari. 

Ja fa deu anys que un grup de pares 
dels nens que cantaven al Virolet, la 
coral infantil dels Lluïsos, van decidir 
començar la coral perqué a ells també 
els agradava molt cantar. 

El primer director va ser un dels 
pares, en Josep Torres, i actualment, des 
de fa 7 anys, ho és en Jordi Farrera que, 
entre altres corals, també ha dirigit el 
Virolet i Sinera, la coral intermèdia del 
nostre casal dels Lluïsos. 

Actualment som 42 cantaires i ens 
hem posât en contacte amb el Grup 
Coral Horta que dirigeix en Xavier 
Folch per fer dos concerts conjunts. El 
programa és el següent: 

- «Nichts soil uns scheiden von der 
liebe Gottes», de D.Buxtehude. 

- «6 Notturni», de W.A.Mozart. 

Els concerts serán el dia 20 de maig, 
a les 10 del vespre al Foment Hortenc, 
al carrer Alt de Mariné 15, i l 'endemà, 
diumenge dia 21 , a la capella del C o l 
legi La Salle de Gracia, Pl. del Nord 
14, a les 7 del vespre. 

Us convidem a participar en la nos
tra celebrado, ja que és la música el que 
ens uneix amb vosaltres i ens agradaría 
molt que ens volguéssiu acompanyar. 

rfeó Vicentí 
(St. Vicenç dels Horts) 

rfeô Pau Casais 
(St. Caries de la Ràpita) 

El dia 5 del passât mes de febrer el 
nostre orfeô va actuar en la cloenda del 
2n Congrès Català de Cuina, a la Llotja 
de Barcelona, on va interpretar l 'himne 
del Congrès dota la direccio del seu au-
tor, el conegut compositor Caries Santos. 
La Ràpita va formar part del congrès en 
l'apartat de la Marina, i nosaltres hi vam 
collaborar cantant l'himne. 

L'Orfeó Vicentí. Any 1995. 

L'Orfeó Vicentí, del Centre Catòlic 
de Sant Vicenç deis Horts, fou fundat 
l 'any 1914 pel mestre Ramon Camps, 
que el dirigí fins el 1936. La segona 
època fou iniciada l ' l l de maig de 
1939. 

Al mes següent, el 4 de juny, en pre
ma possessió, corn a director, el presti
gios mestre Antoni Pérez Moya. Aques
ta época es va cloure 1 ' any 1944. A con
t inuado se 'n féu carree en Francese 
Carbonell. L'Orfeó deixà d'existir poc 
després, però els cantaires mantingue-
ren la seva afecció al cant participant 
en el cor de sarsueles, que cada any es 
representaven per les festes majors, i 
en les caramelles. 

La tercera época començà el mes de 
marc de 1978, amb el mestre Pelegrí 
Bernial. Des del marc de 1987 l'Orfeó 
és dirigit per en Joan Vinyes. 

Les seves actuacions mes destaca-
des han estât a TVE (Sant Cugat) , 
Montserrat, la Catedral de Barcelona, 
Montpeller, el País Base i a diverses 
poblacions de Catalunya. 

Del seu repertori, molt variât, es pot 
destacar la interpretació del Llibre Ver
meil de Montserrat, diversos motets 
deis mestres montserratins (Cererols, 
Casanoves) i el Rèquiem Op.48 de 
Fauré, interprétât conjuntament amb 
altres coráis del Baix Llobregat. 

L'Orfeó Vicentí és membre de la 
FCEC. 

Enguany, l'Orfeó Vicentí compleix 
el seu 8 l è aniversari. 
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Setmanes Cantants 
Internacionals 

ST. ANDREWS (Gran Bretanya) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
A. Mendelssohn «Elijah» 
(dir.: Lazio Heltay) 
B. Britten «Rejoice in the Lamb» 
M. Tippett: Negro Spirituals 
(dir.: Ch. Bell) 
Taller de Jazz Coral 
(dir.: S. Stromann) 
Del 9 al 16 de juliol de 1995 

AUTUN (Franca) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
Musique en Morvan 
Krzysztof Penderecki «St. Luke 
Passion» (dir.: Pierre Cao) 
Del 20 al 30 de juliol de 1995 

BRUGGE (Flandes) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
English and Flemish Cathedral Music 
(dir.: John Rutter) 
E. Gregson: Missa brevis pacem 
(dir.: Johan van Bouwelen) 
Del 6 al 13 d'agost de 1995 

PLOVDIV (Bulgaria) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
Del 27 de maig al 2 de juny de 1996 

TABOR (Txèquia) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
Cors d'òperes famoses: Tannhäuser, 
Il Trovatore, Faust, La Traviata, 
V Studni 

(Dir.: Premysl Matl) 
Del 12 al 21 de juliol de 1996 

VESZPREM (Hongria) 
Europa Cantat 
International Singing Week & 
Choral Conductor's Course 
Obres per a veus blanques: 
Songs of Heaven and Earth 
Holts, Mehnas, Mendelssohn, 
Kostiainen, Bärdos, Kodaly 
(Dir.: Bo Johansson) 

Obres per a cors mixtes: 
Music of Faith 
Kodaly: Missa brevis (Dir.: Peter Erdei) 
Meet America! 
Clausen, DeCormier, Hayes; 
Bernstein: Chichester Psalm 
(Dir.: Richard Sparks) 
Vocal Jazz, Close Harmony 
(Dir.: Harold Lenselink) 
Del 13 al 20 de juliol de 1996 

LOUGHBOROUGH 
(Gran Bretanya) 
Europa Cantat 
International Singing Week 
Del 21 al 28 de juliol de 1996 

Activitats diverses 

LJUBLJANA (Eslovénia) 
IFCM Regional Symposia 
European Symposium on 
Choral Music 
Del 9 al 15 de juliol de 1995 

JERUSALEM (Israel) 
17th Zimriya World Assembly 
of Choirs 
Del 7 al 17 d'agost de 1995 

WOLFENBÜTTEL (Alemanya) 
Symposium for Composers and 
Conductors 
«Who composes for our children's 
and youth choirs?» 
Del 5 al 7 de setembre de 1995 

KAPOSVAR (Hongria) 
Europa Cantat '96 «Júnior» 
Festival Internacional per a Corals 
Infantils i Juvenils 
Del 6 al 15 de Juliol de 1996 

SYDNEY (Australia) 
IV World Symposium on Choral 
Music and World Choirs Festival 
Del 7 al 14 d'agost de 1996 

Europa Cantat 
Federació Europea de Joves Corals 

A partir del dia 15 de juny de 1995 la seu del Secrétariat General d'Europa Cantat -
Federació Europea de Joves Corals (FECJ)- canviarà d'Hannover a Marktoberdorf. 

També es produira un canvi de personal. El nou secretari general, a tftol honorific. 
sera Gustav Adolf Rabus, director de l'Acadèmia de Musica de Baviera a Marktoberdorf. 
Sonja Greiner, actual "business manager" del Certaraen Internacional per a Cors de Cambra 
de Marktoberdorf, s'ocuparà de la FECJ com a vice-secretària general. 

El Secretari General és el responsable de la preparació i organització del festival 
coral internacional, EUROPA CANTAT, que s'organitza cada très anys i de la coordina
no de les setmanes cantants Europa Cantat que s'organitzen en els anys entre els festi
vals. Diversos centenars de particulars i entitats corals, a més de 31 organitzacions corals 
nacionals i regionals, són membres d'aquesta organització coral, la més important 
d'Europa. Europa Cantat es considera una xarxa coral i una organització de servei per als 
seus membres associats. 

EUROPA CANTAT és una federació d'organismes corals nacionals i regionals, de 
cors i de membres individuals europeus. 

EUROPA CANTAT té per objectiu el desenvolupament del cani coral, especialment 
entre la joventut. 

La nova adreça és: 
Europa Cantat, Kurfiirstenstrasse 19 
D-87616 Marktoberdorf, Alemanya 

Tel. 07-(49)8342-961825 Fax. 07-(49)8342-40370 
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PUBLICACIONS 
REBUDES 

libres 

- No te s a m b accen t (Pere Ar t í s i 
Benach) 

- Pedagogia de la historia de la música 
(Tïcià Riera) 

atalegs 
i partitures 

- Generalität de Catalunya, Departa-
ment de Cultura. 
La Fonoteca de Música Tradicional 
Catalana. 

- Harmonía mundi ibérica: 
Boletín Novedades, gener 1995. 
Boletín Novedades, febrer 1995. 

- Möseler 
Das junge Werk núm. 76. 1994. 

R evistes 
i butlletins musicals 

- Bulletf «La Industriai» (Agrupació 
Coral La Industrial), num. 143, 144 i 
145. 

- Lluisos de Gràcia. Des del Nord, fe-
brer-marc 1995. 

- L'Orfeo (Fundació Orfeo Gracienc), 
num. 24 i 25. 

- Orfeo Reusenc. Butlleti Informatiu, 
num. 41 , agost-novembre 1994. 

- Kantuz, num. 23 gener-febrer 1995. 
- Kantuz, num. 24 marc-abril 1995. 
- Chant Choral magazine, num. 48 i 49. 
- Europa Can tat Magazine, 1/95. 
- ICB (International Choral Bulletin), 

num. 3, abril 1995. 
- Intervalle 1. amj Informationen 1995. 
- Konzert. Info amj, num. 12, gener 

1995. 
- Espaimusic, num. 58, febrer 1995. 
- Musica't, num. 7 gener-marc 1995. 
- Recerca i Difusió de l'Etnologia Ca

talana, num. 7, gener 1995. 
- Rotllana, num. 64, marc 1995. 

- Full Informatiu de l'Associaciô Ca-
talana de l'Orgue, nûm. 5. 

-Journal de la Confédération Musicale 
de France, niim. 455. 

- Journal de la Confédération Musicale 
de France (suplement), Examens & 
Concours. Programa 1995. 

R evistes 
i butlletins diversos 

Revistes i butlletins diversos: 

- Catalònia/Ateneu Cultural, num. 37. 
Ir. trimestre 1995. 

- Celobert, núm. 6, febrer-març 1995. 

udicor 
Aula de Direcciô 
Coral 
Curs d'Estiu 1995 

Del 23 dejuny al 2 dejuliol de 1995, 
organitzat per l'Institut Llongueres, se 
celebrarà al seu local del carrer Sèneca 
22, el Curs Audicor-Estiu de Direccio 
Coral. Sera impartit pels professors: 
Manuel Cabero, Fernando Marina i 
Montserrat Pueyo. Els interessats po-
deu informar-vos al mateix Institut 
Llongueres, telèfon 217 18 94 (de 18 a 
20 h) o a Sonia Cormenzana, telèfon 
322 81 63 (de 16 a 17 h) i 321 25 35 
(de 20 a 22 h). 

Gemma Tatay 
s'ofereix per a dirigir corals. 

Telèfon (93) 300 69 74. 

- L a Coral de les Aules Universi-
tàries de Gent Gran de Barcelona 
(AUGG) desitjaria establir contacte 
amb altres corals per a organitzar con
certs conjuntament. Telèfon de contac
te (93) 226 42 33, Sr. Merino. 

-E l «Coro S. Cecilia» de Torre del 
Greco (Italia) voldria fer un intercan-
vi amb alguna coral catalana. La carac
terística d'aquest cor és l'edat dels seus 
components, que compren dels 14 als 
27 anys. El nombre de cantaires és de 
40. Basicament el formen dos grups: els 
Pueri Cantores i un grup femení. 

NOTES DE LA 
TAULA DE REDACCIÓ 

entenari del 
naixement 
d'Eduard Toldrà 

Preguem a totes les entitats corals que 
facin esment del Centenari del naixe
ment d'Eduard Toldrà en les seves ac-
tivitats, que ens ho comuniquin per tal 
de poder informar degudament la Co-
missió del Centenari. 

geques 
a quatre veus 

Tal com us vam anunciar, iniciem la 
relació alfabética de les persones i en
titats que ja ens han fet arribar l'apor-
tació de 600 pessetes -incrementada en 
molts casos- que servirá per poder do
tar degudament les beques per a la rea-
lització d'activitats col-lectives. Lallista 
queda oberta, i seguirá en les properes 
edicions. Confiem poder arribar a rela
cionar la totalitat de les mes de 12.000 
persones i entitats que reben, gratuita-
ment, aquesta revista. 
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Xavier Alcaraz Coli 
Enriqueta Anglada 
Mariona Ardèvol 
Maria Mercè Arguelles 
Carme Arín 
Antonieta Balcells Saiz 
Angelina Baliarda 
Margarida Barbai 
Eugeni Barbera 
Jacint Barcelò Fau 
Salvador Bassó Ubach 
Carme Batlle Salvaña 
Monica Benet Caubilla 
Llorens Benet Nogués 
Pelegrí Bernial 
Magda Bestit 
Fermi Bobí García 
Xavier Boliart 
Emma Bonet Blanc 
Neus Boye Casellas 
Maria Bravo Martínez 
Antoni Brecha Roig 
Santi Brunet Comes 
Susana Cabré Cherta 
Mossèn Candi Cava 
Josep Canellas Clapers 
Eulalia Cantos 
Joan Caries Capdevila 
Robert Capella 
Manuel E. Cannona 
Salvador Casadevall 
Teresa Casals 
Eulalia Casals Ballús 
Artur Casas Perales 
Maria Teresa Casellas 
Mercè Castro Larraz 
Joan Casulleras Regàs 
Xavier Cervera Gallemí 
Martí Cervera Reixac 
Maria Carme Ciuró 
Francese Xavier Chavarria 
Angelina Colet Seroles 
Familia Colomer-Artigas 
Guadalupe Cortés Trench 
Enric Costa Vall-Llosada 
Maria Teresa Costas Palomo 
Francese Cots Gómez 
Ramon Cubi 

Maria Isabel Curtó Iniesta 
Maria de la Roca Tost 
Maria Teresa Donat Sànchez 
Maria Egea Munte 
Ignasi Esquerra 
Gregori Estrada 
Rosa Maria Fàbrega Reguant 
Eudald Fajula Vilamitjana 
Alexandre Farran Esqué 
Rosa Farran Falcó 
Regina Ferrando 
Montserrat Ferré 
Rita Ferrer 
Narcís Ferrer Ferrer 
Tona Figueras Bas 
Nuria Font Pastor 
Immaculada Franquesa Serra 

Pere Frigolé 
Laura Fuste Dalmases 
Francesca Galofré Mora 
Ascenció Garrido Ribera 
Rosa Garrido Ribera 
Josep Gay 
Alex Gelada Alsina 
Begoña Giménez 
Lluís Gómez Roldan 
Cristina Gómez del Perugia 
Silvia Grané Moreno 
Maria Pilar Guerrero Saenz 
Una Herbage 
Lluís Hernández 
Santos Hernández Benavente 
Eduard Huertos Barot 
Josep A. Huguet Montserrat 
Gabriel Isal 
Carme Ivern Pinazo 
Joan Jordana Ollé 
Gemma Jordana Puig 
Marta Jordana Puig 
Ricard Jordana Puig 
Teresa Jover Rubio 
Angelina Julia i Armengol 
Gisa Koinzer 
Manuel Laliga Sahuquillo 
Teresa Llorach 
Emilio Lorente Resina 
Rafael Malaret i Amigó 
Lluís Mandado 
Ramón Marcó 
Nuria Marco Torruella 
Daniel Martí 
Antón i Martí Perrín 
Maria Dolors Martí Sola 
Ricard Martín Claros 
Josep Masip Lecha 
Josep Maria Méliz Bernal 
Maria Miralles Bordes 
Josep Molina Forton 
Laura Moral Bofill 
Inés Moraleda 
Caries Morera 
Gemma Morillo 
Josep Navas 
Antoni Nogué Prunés 
Anna Oliveras Serrano 
Maria Angels Papiol Mané 
Rosalinda Parra 
Maria Rosa Peirón 
Francesc Pélach i Busom 
Pepita Pepiol Reverte 
Teresa Pérez Sánchez 
Rafael Pi Subirana 
Carmen Pino Navarro 
Miracle Pinol Urpí 
Marta Planes Batalla 
Xavier Platz 
Esther Pols 
Alicia Pozo Figueroa 
Joan Prados 
Frederic Prat Giner 
Joan Prats 
Josep Prats 

Anna Puig 
Conxita Queralt Carreras 
Josep Quintana 
Magi Ramon Puig 
Jordi Ramonet Tarrés 
Carme Riera Pages 
Jaume Riera Pages 
Martí Roca 
Maria Roig Poch 
Joan Antoni Roldan Comin 
Joan Roídos 
Mercè Saboya 
Francesc Sáez Forns 
Montserrat Sales Bergés 
Concepció Sanmartí 
Pere Sans Sentís 
Esther Segura 
Joan Serra 
Enric Serras 
Agustín Sierra Sierra 
Maria Rosa Solanes Mercadé 
Isabel Solé 
Joan Ramon Solé Durany 
Germinal Solé Foraste 
Agustí Soler Regàs 
Josefina Sorribas 
Manuel Subirà 
Martí Subirana 
Teresa Subirana Tresserres 
Jaume Suñén Puig 
Serafina Tomás 
Pili Torralba Pujol 
Rafael Torres 
Pau Turón 
Joan Enric Urpinas 
Anna Valls 
Luz Vázquez Souto 
Montserrat Vernet Padró 
Concepció Vidal 
Josep Lluís Vila 
Xavier Vilajosana i Carvi 
Maria Dolors Vilaseca 
Esther Vilar 
Frank Villalba Cerezo 
Maria Dolors Villanueva 
Gómez 
Joan Vinyes i Costa 
Francesca Vives 
Josefina Vives 
Ida Wijffelaars Van Boxtel 
José Zarzoso Luís 
Francesc Zarzuela Delmas 
Joaquim Zueras Tolosa 

Entitats: 

Cor de Cambra Joliu 
Coral Cantiga 
Coral Harmonía 
Coral Sant Medir 
Coral Santa Rosalia 
Coral Veus del Poblé 
Coral Xicoira 
L'Estro Vocale 
S.C.Lo Llobregat de les Flors 

M ercat de 
Música Viva 

Hem de fer esment del fet 
que la Coral Espluguina, de 
l'Espluga de Francolí, també 
va participar en l'esmentat 
Mercat de Música. D'aques-
ta manera completem la no
ticia apareguda en el núm. 4 
de la nostra revista. 

U s recordem 
que... 

• Per tal de poder incloure 
la relació deis concerts i 
les notes de les vostres 
activitats cal que tingueu 
molt en compte que els 
propers dies de tancament 
de la rev i s ta a quatre 
veus son els següents: 

Juny 1995-dia 22 

Setembre 1995 - dia 22 

• Sempre que us sigui pos-
sible envieu-nos les vos
tres notes mitjancant un 
disquet informàtic. 

• També us agrairem la tra
mesa de fotografíes per tal 
d ' i l lus t rar les vostres no
tes i una còpia deis vos
t res e n r e g i s t r a m e n t s 
(cassettes, CD, LP, etc.). 
Penseu que en podem fer 
una bona difusió i alhora 
comple ta r l ' a rx iu de la 
Federació. 

Aquest és el número tele
fonie on rebrem les vos
tres trucades. Si us plau, 
preneu bona nota: 

Telèfon i Fax: 
(93) 268 06 68. 



g«j CORALS DE LA FCEC / CALENDARI DE CONCERTS 

Calendari de concerts Calendari de concerts Calendar 

Maig 
1 migdia - Coral Rossinyol, de Terrassa. Pont de Vilumara. Església Parroquial. 
1 18.00 — Coral Croscat. Olot. Teatre Principal. 
1 19.00 - Agrupació Polifònica de Vilafranca (Passio segons sant Joan, de Bach). Vilafranca del Penedès. 

Basilica de Santa Maria. 
5 20.30 — Coral Nou Horitzó i Coral Capella Gramalla. Barcelona. Parròquia Sant Andreu del Palomar, PI. 

Orfila. 
5 21.00 - Coral Carmina. Barcelona. Escolapis. Carrer Diputació. 
6 17.00 — Coral d 'Aules Universitàries de Gent Gran. Trobada de Corals de l 'Eixample . Barcelona. Parròquia 

del Roser. 
6 vespre - Agrupació Coral Cardedeuenca i Coral l 'ARC. Castelldefels. Església Parroquial. 
6 21.00 Orfeo Català. Maig Coral del Barcelonès. Església de Santa Anna. Barcelona. 
6 21.00 - Orfeo Martinenc. L'Hospitalet de Llobregat. 
6 21.30 — Coral Mixta d ' Igualada, Cor Eduard Toldrà, Agrupació Polifònica de Vilafranca i Orfeo Vilanovi. 

Vilanova i la Geltru. Església Parroquial de Santa Maria. 
7 11.00 — Trobada de Corals. Coral Canticorum, Orfeo de Sants i altres. Barcelona. C o l l e g i Jesus i Maria. 
7 12.00 - Cor Parroquial de Moia. Moia. Creu Roja. 
7 19.00 - Cor-Orfeo Calafellenc, Coral Moixaina, Coral Amics del Cant i Orfeo Santa Coloma. Calafell. 

Teatre Auditori Municipal. 
7 19.00 - Orfeo Català. Golmès. Pavelló Esportiu. 

11 - Coral de les A U G G . Barcelona. Casp 78 . 
11 20.30 — Orfeo de Sants. Barcelona. Sants 7 1 . 
12 22.00 — Orfeo Català. Girona. Pavelló Esportiu Sant Narcis. 
13 22.00 - Agrupació Polifònica de Vilafranca (Passio segons sant Joan, de Bach). Reus. Església Prioral de 

Sant Pere. 
14 — Cor Montserrat de Terrassa. L'Hospitalet de Llobregat. Auditori Barrades. 
14 19.00 — Cor Madrigal . Cervera. Auditori. 
14 19.00 — Coral Jove, Coral Veus del Poble, Coral Sant Sadurnf i Coral Laroc. Santa Margarida de Montbui. 

Ateneu Cultural. 
14 20.00 - Orfeo Català. Tàrrega. Ateneu. 
15 20.00 - Coral Cantiga. Barcelona. Palau de la Generalitat. 
16 21.00 — Orfeo Català. Barcelona. Palau de la Musica Catalana. 
20 - XII Trobada Coral de Grècia. Barcelona. 
20 19.30 — Orfeo Martinenc i Coral Canti Qui Pugui. Sant Pere de Ribes. 
20 21.00 - Cor Madrigal . Barcelona. Església de Santa Anna. 
20 21.00 - Coral Al l e lu ia de Sabadell. Barcelona. Parròquia de Sant Francese de Sales. 
20 22.00 — Coral Polifònica de Calella. Pineda de Mar. Parròquia. 
20 22.00 — Coral Vent del Nord i Grup Coral Horta. Barcelona. Foment Hortenc. Alt de Marine 15. 
21 — Aplec de Corals de la Zona Nord de Terres de Lleida. Solsona. 
21 — Cor Madrigal . Sant Celoni. 
21 12.00 - Cor Parroquial de Moia. Moia. Església Parroquial. 
21 19.00 - Coral Vent del Nord i Grup Coral Horta. Barcelona. Co l l eg i La Salle de Grècia. PI. del Nord 14. 
25 - Coral Rocafort, Petits Cantaires Lauredians, Joves Veus i Orquestra Nacional de Cambra 

d 'Andorra . Andorra. Sant Julia de Loria. Auditori Claror. 
27 20.30 — Orfeo Gracienc. Homenatge a H.Purcell. Orfeo Gracienc. Astiiries, 83. Barcelona. 
27 21.00 — Orfeo Laudate i Jove Orquestra Simfònica Gèrminans. Barcelona. Santuari de St. Antoni P. 

Franciscans. Santaló 80. 
27 21.30 — Coral Bell Horitzó. Barcelona. Parròquia de Sant Ferran. 
28 18.00 - Coral l 'Arpa de Barcelona i Coral l 'Arpa de Taradell. Taradell. Església Parroquial. 



CORALS DE LA FCEC / CALENDARI DE CONCERTS 

concerts 

Juny 

3 12.00 
4 
4 tarda 
4 19.00 

IO 19.00 
to 20.45 

LO 21.00 
IO 22.00 
II 13.00 

13/15 20.00 
16 12.00 
16 21.00 
16 21.30 
17 
17 nit 
17 22.00 
17 22.00 
IS 
IS 17.00 
IS 19.00 
24 22.00 
25 12.00 
25 19.00 
30 20.15 

Coral Som. Barcelona. Catedral. 
Coral Gaudeamus. Vilabertran. Canònica de Santa Maria. 
Coral Polifònica de Calella. Calella. Pare Dalmati. 
Coral Noves Veus de Capellades, Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell, Coral Albada, Cor Polifonie 
del Garraf i Coral la Ginesta. La Granada. Església Parroquial. 
Orfeó Cátala i Orfeón Logrones. Barcelona. Palau de la Música Catalana. 
Coral l 'Arpa de Barcelona i Societat Coral el Valles. Barcelona. Església St. Josep de Calassanc. 
Joan de Peguera, 20. 
Coral Som. Sabadell . Capella Evangèlica. 
Coral Cieza de Murcia i Coral Noves Veus de Capellades. Capellades. Sala Paper de Música. 
Cor Parroquial de Moia. Moia. 
Orfeó Cátala. Ginebra. Victora Hall. 
Coral Polifònica de Calella. Calella. Parroquia. 
Orfeó Cátala. Barcelona. Palati de la Música Catalana. 
Orfeó de Sants i recital de Gilberto Escobar. Barcelona. Sants 7 1 . 
VIII Trobada de Coráis. Figueres. Església de St. Pere. 
Societat Coral El Valles. Ripollet. Teatre Auditori. 
Coral Cantiga. Flix. Església. 
Cor Madrigal . Sant Poi de Mar. Església. 
Orfeó Mart inenc. Sant Pau d 'Ordal . 
Cor Parroquial de Moia. Moia. Església Parroquial. 
Coral Polifònica de Calella. Girona. Catedral. 
Orfeó de Tremp. Tremp. Església Parroquial. 
Coral Polifònica de Calella. Calella. Parroquia. 
Orfeó Cátala. Barcelona. Palau de la Música Catalana. 
Orfeó Cátala. Valencia. Palau de la Música. 

Juliol 
1 - Cor Madrigal. Barcelona. Castell Medieval . 
2 18.00 - Coral de Saliera i Coral Noves Veus de Capellades. Capellades. Sala Pare Josep Tous del co l l eg i 

Mare del Divi Pastor. 
8 21.00 - Coral Som. Barcelona. Parròquia de Sant Francese de Sales. 
8 22.00 - Coral Noves Veus de Capellades. Eskoriatza. Gipuzkoa 
8 22.15 - Coral Carmina. Santes Creus. Monestir. 

15 22.00 - Orfeó de Tremp. Esterri d 'Aneu. 

20 nit - Coral Cantiga. Barcelona. Església de Sant Felip Neri. Temporada Grec 1995. 
21 nit - Coral Cantiga. Barcelona. Església de Sant Felip Neri. Temporada Grec 1995. 
22 nit - Coral Cantiga. Moia. Església. 

Agost ì h h h h h h h h h h h h h b h h i 

5/6 - Orfeó de Sants. Salzburg. Hellbrunn Musik Festival. 

NOTA: En el proper número donarem amplia informació del "MAIG CORAL del Barcelonés" 

^ ) 



Generalität de Catalunya 

Entre tots, 
obrim 

Catalunya 

al mon. 
En els últims anys s'han fet moites 
coses bé, com donar a conèixer a 
bona part del món la realitat de la 
societat catalana. 

Perô no ens podem aturar. Entre tots, 
hem de continuar en aquesta línia. 
Cal consolidar aquest coneixement 
i aprofitar-lo per mostrar la quali-
tat deis productes industrials i agri
coles catalans. 

Aquesta no és tan sois una feina de cara 

enfora. Ho és també de cara endins i 

amb els mateixos objectius: cal que con-

tinuem mülorant les irifrastructures per 

al turisme, consoliden! el nostre carác

ter de país acollidor i mantinguem 

l'objectiu de treballar amb la máxima 

qualitat. En definitiva, hem de fer de 

Catalunya un país atractiu per invertir 

i per viure. 

Pocs pa'isos poden oferir com a ga

rantía d'una gran capacitat d'orga-

nització la celebració de diversos 
certámens internacionals, entre els 
quals destaca haver organitzat els 
millors Jocs Olímpics del segle. Tot 
aixó és quelcom que hem de saber 
aprontar. 

Hem fet molt, i s'ha fet bé, pero ara 
no ens podem aturar. Entre tots, 
podem millorar. 

Entre tots, millor. 


