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FCECnotes.10 octubre 2015 

FCEC. Associació declarada d’Interès Cultural, des del 1997

1. NOTES DE PRESENTACIÓ

En aquest FCECnotes d'inici de curs es recullen les activitats de les corals de la FCEC 
realitzades a finals de temporada, durant l'estiu i també en les darreres setmanes. 

Cada curs que s’enceta és el començament de nous projectes i l'acceptació de nous 
reptes. El treball de cada dia ens permetrà assolir-los amb la màxima qualitat. I, per a 
aconseguir-ho, hi ha un component que no hem d'oblidar mai: la formació. 

Si, formació a tots nivells i formació continuada. Cal fer molt d'èmfasi en el fet que 
sempre hi ha coses per aprendre i que mai en sabrem prou. Per això, des de la FCEC 
organitzem cursos i activitats tant per a directors i cantaires com per a directius. Us 
encoratgem a participar-hi i a fer-ne difusió, ja que són elements imprescindibles per a 
poder assolir el nivell que tenen cors d'arreu del món. 

També és molt important assistir a concerts, tant els directors com els cantaires. És per 
això que cada dia actualitzem l'agenda de concerts i cada setmana enviem a corals, 
directors, cantaires, premsa, institucions i persones interessades l’anunci dels concerts 
dels deu dies següents. És indispensable, però, que no us oblideu d'enviar-nos notícia 
dels vostres concerts amb antelació, ja que, a més de la difusió que impliquen per a 
cada coral, són un exponent del nivell de l'activitat coral i demostren l'arrelament que el 
cant coral té al nostre país. 

Pel que fa a altres activitats de la FCEC, aquest mes d'octubre s'ha iniciat el XVIII Cicle 
“Catalunya Coral” i ja s'ha convocat el 51è Festival Internacional de Cant Coral de 
Barcelona, entre altres activitats de les que ja us anirem informant. 

També es continua treballant en l’organització de l’XI Simposi Mundial de Cant Coral, 
que se celebrarà a Barcelona l'any 2017. 

Us desitgem un curs ple de concerts i d'activitats i us animem a fer difusió dels valors i 
els beneficis del cant coral transmetent a tothom algunes finalitats destacades, com 
són: 

 que cada dia més gent s'afegeixi a la pràctica del cant coral; 

 que el cant coral ocupi el lloc que li correspon dins la nostra comunitat; 

 que la societat entengui el valor que té el cant coral i reconegui l’esforç i la 
dedicació que tots els membres de les entitats corals aportem per poder oferir 
els concerts. 

Montserrat Cadevall i Vigués 
Presidenta de la FCEC 
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2. LES CORALS  

DEMARCACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ 

Capella de Música Burés: “El cant d'un poble”, un concert per a commemorar 
el Tricentenari 

El local de la Capella de Música Burés, anomenat Casino del Burés, de Castellbell i el 
Vilar, va acollir, el dissabte 28 de març, el concert intitulat “El cant d’un poble“, en què 

van participar la Capella de Música Burés, la 
Coral Escriny, de Santpedor, i la Coral Car-
donina, de Cardona, acompanyades per la 
Banda de Música de Cardona i per la 
soprano Anna Belén Ayala. Tots van ser 
presentats pels alumnes del projecte “1714” 
del SES Bages Sud, de Castellbell i el Vilar. 

Aquest concert de música popular catalana, 
que va aplegar més de cent cinquanta intèr-
prets, entre músics i cantaires, es va organit-
zar en commemoració dels tres-cents anys 
del desenllaç de la guerra de Successió. 

El concert va constar de dues parts. A la 
primera, els assistents van gaudir de l’actua-
ció de cada una de les corals. La Capella de 

Música Burés va interpretar “Copeo matancer”, “Aubada”, “T’he mirat” i “La filadora de 
Cardona”. La Coral Escriny, de Santpedor, va cantar “Mort i assumpció de Maria”, 
“L’àngel de la son”, “Poema sense acabar” i “Cançó de faroner”. La Coral Cardonina va 
interpretar les peces següents: 
“Senyor sant Jordi”, “El cant dels 
ocells” (versió de 1705), “Boig per 
tu”, de Sau, i la coneguda cançó 
tradicional catalana “El rossinyol“. 

A la segona part, la Banda de 
Música de Cardona va oferir cinc 
peces instrumentals, i després va 
acompanyar l’actuació dels tres cors 
en el cant comú, en el qual van 
sonar la sardana “El cavaller 
enamorat“, “Som catalans” i “El cant 
del poble” (interpretat juntament amb 
el públic assistent). La cantada va 
finalitzar amb l’“Himne dels pirates” 
del musical Mar i cel, de Dagoll Dagom, que va acabar d’emocionar el públic. 
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Agrupació Coral Talamanca: "Els sons de les lletres" 

El dissabte 18 de juliol del 2015, l’església parroquial 
Santa Maria de Talamanca, dins del cicle Concerts 
d’Estiu que l’Agrupació Coral Talamanca realitza cada 
any, va acollir el concert intitulat “Els sons de les lletres”, un programa una mica diferent 
dels habituals. En aquesta ocasió es posava l’èmfasi en els textos i els poemes, que, 
tot i ser generalment el nucli central d’un tema, queden a voltes sensiblement en un 
segon pla, per sota de la part musical. 

Copsant el seu contingut i la seva autèntica bellesa i harmonia (i fins i tot deixant algu-
na composició en el seu llenguatge original), despullats de les tonades amb què 
normalment les associem, les imatges i les emocions generades es van mostrar en la 
seva nua autenticitat. 

Uns rapsodes van saber transmetre en la justa mesura el sentiment de cada compo-
sició amb un sensible acompanyament musical, amb selecció i arranjaments d’allò més 
encertats que van construir l’imprescindible embolcall harmònic. 

Les acurades veus dels solistes van proporcionar un excel·lent final a cada una de les 
dues parts del programa, com a exemple didàctic de conjunció entre poema i música. 

Tot plegat, al nostre judici, una tasca molt difícil, valenta i agosarada en la qual els 
organitzadors van reeixir amb nota alta per la bona selecció de temes, pels rapsodes, 
els músics i els solistes escollits, i per l’acurada posada en escena, de la qual el públic 
assistent va poder gaudir i que va valorar adequadament, segons els aplaudiments i els 
comentaris que s’hi van sentir. 

Volem felicitar-los molt sincerament a tots ells, artistes i organitzadors, encoratjant-los a 
continuar explorant nous camins de l’art, com ja acostumen a fer. L’enhorabona. 
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DEMARCACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT 

La Societat Coral La Igualtat, de Gavà, s’adhereix a la FCEC 

L’entitat cultural i coral anomenada Societat Coral La Igualtat, de 
Gavà, de més de cent anys d’existència i que pertany des dels seus 
inicis a la Federació de Cors de Clavé, ha volgut formalitzar la seva 
presència a la nostra Federació, a fi de compartir amb nosaltres les 
activitats musicals i corals. 

La Igualtat es formà i començà les seves actuacions l’any 1881, per 
a cantar ocasionalment caramelles, cobles i altres composicions allà 
on era sol·licitada la seva presència, com succeí en les festes d’inauguració de la 
Rambla i les de l’arribada del tren a la població, en les quals actuaren acompanyats 
d’una banda de música, per poder transmetre alegria i alhora gaudir d’aquests esdeve-
niments. 

La Societat, però, no va formalitzar oficialment la seva personalitat jurídica a través del 
Reglament fins a l’1 de gener del 1895, seguint els ideals de l’insigne mestre, músic, 
poeta i polític Josep Anselm Clavé i Camps: “progrés (pàtria), virtut (treball) i amor”. El 
seu primer president fou D. Gerónimo Bonany.  

Actualment, la Societat Coral és presidida per Francesca Martorell i és dirigida pel 
mestre Joan Casas i Pagerols. 

El 1995, any del centenari, es va publicar el llibre commemoratiu La Igualtat (1895-
1995). Cent anys d’història de la societat coral gavanenca, redactat per l’historiador 
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gavanenc Manel Alonso Figueras, i presentat pel llavors president de l’entitat, Isidre 
Olivella i Molins, i amb pròleg de Josep Capmany i Guillot. 
A l’obra hi apleguen força retalls de la història de l’entitat dins el Gavà de l’època 
canviant. Personatges emblemàtics que deixaren la seva empremta, els èxits i les 
dificultats, i tot un seguit de dates i dades que mostren el conjunt de l’activitat i el camí 
d’una Societat Coral que ha lluitat, que ha gaudit, que s’ha sacrificat i que ha cantat, 
segons l’herència d’Anselm Clavé, per una millora personal, social i cultural. 

Des del proppassat 23 de maig, la FCEC compta amb la participació de La Igualtat en 
les seves activitats. És una gran satisfacció poder iniciar aquesta col·laboració, amb el 
bagatge impressionant de més de cent trenta anys d’activitat coral que acumula l’entitat 
gavanenca. 

La demarcació territorial de la FCEC corresponent al Baix Llobregat acull l’entitat i els 
seus cantaires amb il·lusió. D’aquesta manera s’uneixen a les altres entitats corals de 
llarga tradició de la comarca que també pertanyen a la Federació de Cors de Clavé 

(FCC) i canten amb nosaltres: la Societat Coral Centenària La 
Coloma, d’Esplugues de Llobregat (1860); la Societat Coral El 
Llessamí, de Sant Vicenç dels Horts (1860); la Societat Coral 
Recreativa Lo Llobregat de les Flors, del Prat de Llobregat 
(1882); la Societat Coral La Perdiu, del Papiol (1899), i el Cor de 
l’Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat (1951). 

 
Jaume Gavaldà 

FCEC Baix Llobregat 
Delegat de la demarcació  
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La Coral Sellarès, de Gavà, celebra el cinquantè aniversari 

La Coral Sellarès, de Gavà, commemora en-
guany el seu 50è aniversari de vida (1965-2015) i 
per aquest motiu desplega des de fa uns quants 
mesos un ampli programa de celebracions que es 
va inaugurar de forma oficial el dia 2 d’octubre del 
2015 a l’Ajuntament de la ciutat. L’acte, presentat amb gran 

professionalitat i encert pel periodista local David Achell, va atreure amb la presència 
de cantaires, familiars i amics de l’entitat, juntament amb les principals autoritats muni-
cipals, encapçalades per l’alcaldessa, Raquel Sánchez.  

També va assistir-hi Jaume Gavaldà, delegat territo-
rial al Baix Llobregat de la Federació Catalana d’Enti-
tats Corals (FCEC), que fou l’encarregat d’obrir els 
parlaments. En les seves paraules, va felicitar la 
Coral en nom de la Federació i, en particular, de la 
presidenta Montserrat Cadevall. Tot seguit va subrat-
llar la importància de la veu com a òrgan musical per 
excel·lència, que tan bé ha sabut i sap usar la coral 
homenatjada, i va lloar la tasca del fundador i direc-
tor, Ramon Marcó, que va saber traspassar a la 
Coral el seu esperit musical i humà. Finalment, va 
animar tots els membres de la Coral a continuar 
interpretant música coral durant molts més anys, fent 
germanor i fent país. 

La projecció d’un vídeo, muntat per David Achell, que reuneix els principals records 
d’aquests cinquanta anys va completar el relat de les actuacions viscudes arreu de 

l’Estat espanyol (Àvila, Albacete, El Esco-
rial, Oviedo, Pamplona, Salamanca, Segò-
via, Toledo, Torrevella i València) i en al-
tres indrets d’Europa, com la basílica de 
Sant Pere del Vaticà, Roma, Torí, Verona, 
Andorra, París, etc. 

Durant l’acte es va tributar un petit home-
natge a la primera presidenta de la Coral, 
Antònia Arnal, i a Joan Carles Amat, l’únic 
cantaire que roman a la coral de forma 
ininterrompuda des de la seva fundació. 

L’actual presidenta de l’entitat, Isabel Pugès, va rememorar en el 
seu parlament els inicis de la Coral com a secció cultural de la Com-
panyia Roca i la creació, una mica més tard, dels cors Remolí i 
Jovenívola. Va recordar el paper cabdal que ha representat la Coral 
Sellarès en aquest mig segle, durant el qual ha ofert més de 1.500 
concerts, la major part arreu de Catalunya, en espais tan emblema-
tics com el Palau de la Música Catalana, el Palau de la Generalitat, 
el Palau Sant Jordi, la basílica de la Sagrada Família, les caves 
Codorniu, el monestir de Montserrat, el Camp Nou i el santuari de 
Núria. També va voler destacar el concert en audiència privada que 
la Coral va oferir a Joan Pau II, avui sant, un dels moments més 
importants i significatius viscuts fins ara. També va recordar els set 
directors i els dotze presidents que ha tingut la coral, juntament amb 

Isabel Pugès, presidenta de la coral, ha 
fet entrega del gravat al delegat de la 
FCEC, en presència de David Achell 

L’alcaldessa de Gavà i la presidenta de la coral 
amb Antònia Arnal i Joan Carles Amat 
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els 350 cantaires, els directius i els col·laboradors que també n’han format part, i va fer 
una menció especial de tots aquells que ja no són amb nosaltres. 

Tot seguit, la presidenta va detallar el programa commemoratiu previst, que es perllon-
garà fins al juny del 2016, i que comprèn diversos concerts propis i la participació en 
festivals a tot Catalunya, una trobada d’antics directors i cantaires, una exposició 
fotogràfica amb imatges i material d’aquest mig segle d’activitats i l’edició d’un CD amb 
les cançons més simbòliques. 

L’aniversari, com va explicar la presidenta, servirà també per a retre un nou homenatge 
al mestre Ramon Marcó, director de la Coral 
Sellarès durant més de trenta anys -des de la 
fundació i fins el 1997- i figura essencial en la 
vida i la història de la formació. Parlant d’ell 
digué que “ens va deixar una empremta única i 
per sempre. Ell ens va fer estimar la música i les 
seves lliçons romanen dins la Coral, on encara 
continuem molts dels seus deixebles. Fou, a 
més, una institució de la música i la cultura a 
Gavà”. 

La projecció d’un vídeo sobre la vida i obra de 
Ramon Marcó i el lliurament d’un record a la se-
va vídua, Teresa Subirana, es van convertir en un dels moments més emotius de la nit, 
juntament amb el cant de la sardana “La gavanenca” per part dels integrants actuals de 
la Coral. Aquesta interpretació va cloure la trobada.  

Antonio Hervás Amezcua, pintor i artista grava-
dor gavanenc, va crear un gravat commemoratiu 
del cinquantè aniversari de la Coral, reproduc-
cions numerades del qual van ser lliurades a 
Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà; a Jaume 
Gavaldà, de la FCEC; a la senyora Teresa Subi-
rana, vídua de Marcó; a Antònia Arnal i a Joan 
Carles Amat.  

Només dos dies després, el 4 d’octubre, la Coral 
Sellarès va participar en l’Aplec de Sant Miquel, 
al castell d’Eramprunyà, i ja prepara un concert 
de Nadal molt especial, per al 20 de desembre.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Els integrants de la Coral Sellarès canten la sardana “La Gavanenca” durant l’acte d’inauguració del 

programa commemoratiu del seu 50è aniversari 

 

L’alcaldessa de Gavà i la presidenta de la 
coral amb Teresa Subirana, vídua de Ramon 
Marcó 
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DEMARCACIÓ DEL BARCELONÈS 

Coral Baluern: novena Marató de Cant Coral 

El dissabte 14 de març es va celebrar la novena edició de 
la Marató de Cant Coral al Teatre del Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia, "El Centre", del carrer Ros de Olano núm. 
9, de Barcelona.  

Les corals que van par-
ticipar-hi enguany són la Coral Notes.cat, la Coral 
Estel, la Societat Coral El Vallès, el Quartet de 
corda EMOG, el Cor Trobada, Gospel Barcelona, la 
Coral Icària, el Cor Gaudeamus i la Coral Baluern, 
del Centre; és a dir, vuit grups corals amb més de 
dos-cents cantaires, un grup musical i més de qua-
tre hores de música i cançons.  

Com sempre, l'entrada va ser lliure, i els donatius 
aportats voluntàriament pels assistents es van 
destinar, en aquesta edició, a la Fundació Amics de 
la Gent Gran, que s’ocupa de persones d’edat 
avançada de la ciutat de Barcelona que necessiten 
atenció especial. 

 

 

 

 

 



 9 

Cor Lieder Càmera: XXV aniversari 

Enguany, el Cor Lieder Càmera celebra el seu vint-i-cinquè 
aniversari, i en un dels actes commemoratius va presentar el 
programa "Música sacra amb ulls del segle XXI". 

A la primera part del concert es va estrenar la missa a doble 
cor Sanctus Missae, de Josep Vila i Casañas, interpretada pels 
cantants de Lieder Càmera amb col·laboradors habituals. A la segona part, la plantilla 
actual de Lieder Càmera va oferir obres de compositors contemporanis en actiu d'arreu. 

Els concerts es realitzaren el dia 10 de maig, a l’església de la Puríssima, de Sabadell, i 
el 16 de  maig, a l’Auditori de Barcelona. 

El Cor va ser fundat per Josep Vila i Casañas l’any 1990, i posteriorment l’han dirigit 
Xavier Pastrana i Elisenda Carrasco, l’actual directora titular. 

L’interès per la  preservació i la difusió del patrimoni musical propi ha dut Lieder Càme-
ra a dedicar a la música catalana quatre dels cinc CD que té enregistrats: dos de cançó 
tradicional, un de poemes de Miquel Desclot musicats per Josep Vila, i el darrer, en 
homenatge a la Nova Cançó. 

Des de la temporada 2012-2013, el Cor de Cambra Lieder Càmera és cor adscrit a 

l'Auditori i a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. 
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Barcelona Rainbow Singers: cinquè aniversari 

Els Barcelona Rainbow Singers (BRS), primera coral 
gai de l'Estat, van celebrar el seu cinquè aniversari el 
dia 6 de juny amb l’espectacle A la lima y al limón, que 
es va posar en escena a l’Espai Jove Fontana de 
Barcelona –amb els arranjaments musicals del director musical dels BRS, 

Xavier Torras– i que es presentava al públic per 
primera vegada. 

El nou repertori dels BRS que es 
va estrenar en aquest concert 
d’aniversari és fruit de la incorpo-
ració a la coral de Xavier Torras, 
conegut músic i compositor de 
l’escena musical barcelonina, que 
el mes d’octubre passat va accep-
tar de dirigir aquesta formació de 
més de trenta homes, amb el 
compromís de millorar-ne la quali-

tat musical. 

Xavier Torras és 
autor d’un èxit d’a-
questa temporada, 
el musical Guapos 
& pobres, que ha 
compost conjunta-
ment amb Toni Mar-
tín, basant-se en la 
novel·la homònima d'Alfredo Ruiz, i que va estar en 
cartell al teatre Goya de Barcelona fins al 7 de juny. 

Els BRS -Coral de Panteres 
Grogues- són la primera 
coral LGBTI de tot l'Estat, i 
va néixer amb l’objectiu de 
normalitzar el fet LGTBI 
(sigles que designen col·lec-
tivament Lesbianes, Gais, 
Bisexuals i Transsexuals, en 
ús des dels anys noranta) a 
través de la música. 

Abraham del Moral  
Barcelona Rainbow Singers 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
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Concert "On el cel toca la terra” 

El dia 13 de juny, a l’església dels Caputxins de 
Sarrià, de Barcelona, es presentà el concert per a cor 
i orgue "On el cel toca la terra", amb música sacra 
dels segles XIX i XX d'Edward Elgar, Morten Lauridsen i 
Benjamin Britten. 

El mateix espectacle es pogué escoltar a Granollers, el 14 
de juny, a l’església de Sant Esteve, i a Igualada, el 21 de 

juny, a la basílica de Santa Maria. 

Hi intervingueren el Cor de Cambra de Granollers, el Cor d'Homes d'Igualada i 
ARSinNOVA Cor de Cambra, de Barcelona. Vicenç Prunés els acompanyà a l’orgue, i 

la direcció va anar a càrrec de 
Josep Vila i Jover i Pere Lluís 
Biosca i Soler. 

El concert començà amb el 
Requiem “Lux Aeterna” (1997), 
del conegut compositor estatuni-
denc d’origen danès Morten Lau-
ridsen (1943). Posteriorment es 
van interpretar obres de dos 
compositors anglesos, Edward 
Elgar (1857-1934) i Benjamin 
Britten (1913-1976); del primer, 
Te Deum and Benedictus, op. 34 
(1897), i del segon, Jubilate Deo 
(1934). 
 
L’entrada al concert es va 

organitzar mitjançant el sistema de taquilla inversa; per tant, el públic pagà al final del 
concert la quantitat que cada assistent va considerar adequada. 
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Coral Cantiga: “L’amor de la natura i la natura de l’amor” 

Els dies 27 de juny, a Balaguer, dins el Festival Juliol de Música i Poesia; 
11 de juliol, a Moià, en el marc del Festival de Música Francesc Viñas; 15 
de juliol, a Barcelona, al recinte modernista de Sant Pau,i el 18 i el 19 de 
juliol, a la Seu d’Urgell i Andorra, dins el Festival de Música Antiga dels Pirineus 

(FEMAP), la Coral Cantiga presentà el nou espectacle 
poeticomusical anomenat “L’amor de la natura i la natura 
de l’amor”, una proposta que alterna música renaixen-
tista catalana i europea amb fragments recitats de troba-
dors musicals. 

La producció ha 
estat creada i diri-
gida per Josep 
Prats, director de la 
Coral Cantiga, amb 
la col·laboració del 
poeta i recitador 
Enric Casasses i la 
participació de la 

soprano Marta García Cadena i el tiorbista Edwin 
García. 

Amb aquests elements musicals i de poesia cata-
lana, l’espectacle traça un recorregut per les dife-
rents visions de l’amor i de la natura, dos dels 
grans misteris de la humanitat que han estat 
cantats per trobadors, poetes i filòsofs. La pro-
posta combina obres de compositors com Claudio 
Monteverdi, Josquin des Prés, Clément Janequin, 
Thomas Tomkins, Juan Vásquez i Joan Brudieu, 
entre d’altres, amb textos seleccionats de Ramon 
Llull o Jacint Verdaguer. 
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II Cicle de Concerts per a Balcó i Finestra  
Després de quatre anys, els Vespres de ritmes llatins a l'Espai von 
Balthasar, del barceloní carrer Villarroel, han esdevingut un cicle de 
veritat. Allò que va començar amb un concert de petit format en mostra 
d’agraïment envers els veïns i veïnes de l’Espai von Balthasar, ja ha 
assolit la segona edició del Cicle de Concerts per a Balcó i Finestra, 
concebut com una plataforma d’exposició de la feina de diverses formacions musicals. 

Enguany hom ha volgut donar-hi un caràcter particular aproximant-se als sons llatino-
americans per mitjà d’un elenc de luxe: Cecilia Bellorín, artista veneçolana que va 
actuar el dia 2 de juny, i l'Ensamble Tepuy + Els Preferits, grup instrumental de música 
tradicional veneçolana, acompanyats d'una formació coral, el dia 15 de juny.  

La cloenda d’aquest segon cicle finalitzà amb l'actuació de La Cava de Sons, el dia 30 
de juny.  
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Orfeó Badaloní: concert xerrada 

La Capella de Música de l’Orfeó Badaloní té preparat un projecte musi-
cal: Cantar com viure. Remirant el cançoner. La idea i el text són de 
Joan de Déu Soler i Amigó; Lot Tortajada acompanya les cançons amb 
la guitarra i hi participen els actors Antònia Carbó, Mercè Estévez i Toni 
Forteza, tots dirigits per Albert Morcillo. 

La Capella de Música de Badalona és 
un dels cors més joves de l’Orfeó Ba-
daloní, ja que es va constituir el 2012. 
L’ampli patrimoni de músics i compo-
sitors de cant coral del nostre país que 
resta oblidat en arxius i biblioteques 
d’entitats i particulars va impulsar la 
creació d'aquesta formació, amb l’ob-
jectiu d’acostar al públic d’avui compo-
sicions musicals religioses i profanes, 
moltes vegades històriques, però sem-
pre de gran qualitat. 

En poc temps, la Capella ha anat confi-
gurant un acurat repertori que comprèn 
obres d’autors com Cererols, Brudieu, 
Botey, Soler, Casanoves, Olivelles, 
Mompou, Solà, Morera... i un ampli et-
cètera. 

Cantar com viure. Remirant el canço-
ner és una de les darreres produccions 
de la Capella de Música de Badalona. 
Fruit d’una idea del folklorista i peda-
gog Joan Soler i Amigó, Cantar com 
viure vol ser, com diu ell mateix, “un 
acte a mig camí entre un concert i un 

recital, entre la música i la narrativa, que encercla tradició, música i història per 
desentranyar l’origen d’algunes de les cançons més populars”. I és que, amb la seva 
presentació informal, l’es-
pectacle cerca la compli-
citat dels assistents i els 
introdueix en els relats 
moltes vegades incom-
plets i desconeguts de les 
músiques del nostre can-
çoner popular. 

Aquest projecte està a 
disposició de totes les entitats que desitgin contrac-tar-lo i veure’l. Això serà possible si 
us poseu en contacte amb Albert Forcadell (Secretaria OB), tel. 93 384 37 13,  
info@orfeobadaloni.cat.  

 

 

 

mailto:info@orfeobadaloni.cat
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Grup Coral d’Horta: concert Música religiosa tostemps 

El dia 13 de setembre proppassat, el Cor d’Adults del Grup Coral 
d’Horta va interpretar el concert de Festa Major al teatre de l'escola 
Regina Carmeli, del carrer Eduard Toda de Barcelona, integrat 
per un programa de música religiosa força interessant. El Grup Coral no voldria que 
l’esforç que ha fet quedés simplement per a la història i està disposat a interpretar-lo 
allà on sigui convidat. 

El Grup Coral d’Horta és una associació sense ànim de lucre del 
barri d’Horta de Barcelona que es va fundar l’any 1979. L’entitat 
compta amb tres seccions: el Cor d’Adults, el Cor Jove i la Coral 
Infantil Notes.cat.  

El propòsit principal de l’entitat és d’oferir un espai on qualsevol 
persona pugui entrar en contacte amb la música i aprendre i 
gaudir cantant, independentment de la seva edat o formació 
musical. 

El Cor d’Adults del Grup Coral d’Horta està format actualment per cinquanta cantaires 
d’entre vint-i-cinc i vuitanta anys. 
Francesc Pagès n’és el director mu-
sical. 

El Grup s’adreça a les corals de la 
FCEC perquè està interessat a re-
petir aquest concert que el Cor 
d’Adults va fer al seu barri. La idea 
fóra d’anar a cantar el concert a un 
barri, poble o ciutat durant el mes 
d’octubre i que posteriorment, a la 
primavera, l’entitat receptora tornés 
la visita a Horta.  

El programa del concert és el 
següent: 

Laudemus Virginem splendens ceptigera (del Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV) 

Sanctus (de la Missa alemanya en fa major, 1827, de Franz Schubert) 

Ave Verum (Camille Saint-Saëns) 

Nigra sum (text: Càntic dels càntics, s. XII aC) 
Amazing grace (1779; text: John Newton, Anglaterra, 1725-1807) 

El Senyor és excels (1988; text: salm 113 de l'Antic Testament, s. XV aC) 

This little light of mine (negre espiritual) 

Deep river (negre espiritual; arranjament: H. T. Burleigh) 

Ain’t no mountain high enough (1966, soul song)  

Old time religion (negre espiritual) 

Soon and very soon (1995, Andrae Crouch, EUA, 1942) 

Joy (1996, Kirk Franklin, EUA, 1970) 

I believe I can fly (1998) 

Hi actua de presentadora Consol Cañeque, i els solistes són Aquel Zamora, Esther Nieto i 
Blanca Pastó. Tots sota la direcció de Francesc d'Assís Pagès. 

Les corals interessades en aquest intercanvi es poden adreçar a Eulàlia Arfelis Pi, 
membre de la Junta: grupcoralhorta@gmail.com; earfelis@gmail.com. 

mailto:grupcoralhorta@gmail.com
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DEMARCACIÓ CAMP DE TARRAGONA 

Coral Santa Rosalia, de Torredembarra: “Llegendes i cançons d’arreu 
de Catalunya” 

El dia 9 de juliol, a l'església parroquial de Sant Pere Apòstol, de Torre-
dembarra, tingué lloc el concert d’es-
tiu anomenat “Llegendes i cançons 
d’arreu de Catalunya”, a càrrec de la 
formació de la localitat, la Coral Santa Rosalia. 

Seguint l'espectacle, el públic, que omplia tot l’afora-
ment, s’endinsava en el món màgic de les llegen-
des, les quals servien de preàmbul a tot un conjunt 
de cançons tradicionals catalanes, sardanes i 
havaneres.  

S’hi van poder escoltar llegendes i poemes que la 
torrenca Rosalia Ciuró va cercar i adaptar i que van 
interpretar dos grans actors: Enric Arquimbau i Sílvia 
Ricart. La Coral va interpretar les cançons tradicio-

nals catalanes, les sardanes i les havaneres amb l’acompanyament del magnífic TAU 
Quintet de Cobla, en un concert que resultà memorable, tant per als intèrprets com per 
al públic assistent. 

La Coral agraí la col·laboració als actors, als TAU, als tècnics de llum i so, a Rosalia 
Ciuró, a cadascun dels cantaires, a la direcció, a la junta, als patrocinadors, a cal 
Serafí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol, de Torredembarra, a l’Ajuntament i a totes 
les persones que hi van assistir i, en general, a tots els que li fan costat constantment, 
sense els quals aquest concert, i altres esdeveniments musicals, no haurien estat 
possibles.  
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DEMARCACIÓ DEL MARESME 

Coral Laetare, de Calella. 30è aniversari 

El darrer any, la Coral Laetare no solament ha cantat en les circuits 
habituals, sinó que també ha col·laborat en altres actes i concerts, refor-
çant la seva activitat musical i cultural. 

Les activitats commemoratives de l’aniversari van començar just a finals 
d’estiu del 2014 amb la participació en el comiat de l’any de pubillatge d’una de les 
nostres cantaires, Pubilla de Calella 2013-2014. També vàrem  participar en el Concert 
de Festa Major, conjuntament amb el Cor Diaula. La nit de Nadal vam celebrar el ja 
tradicional Concert de Nadal, recopilant nadales de l’arxiu històric de la Coral. A principi 

d’any, amb la col·laboració del PAX Cor de Cambra vam organitzar un Concert Solidari 
per al banc d’aliments, en el qual es van recollir prop de cent quilos de menjar que van 
ser lliurats a Càritas Calella. Per setmana Santa i Pasqua, juntament amb la Coral 
Amethysta, d’Arbúcies i Sant Hilari, i la col·laboració d’Esteve Costa i Ventura com a 
director convidat, vàrem cantar a Arbúcies i a Calella un programa de música sacra 
integrat per obres de Victoria, Palestrina i J.S. Bach. 

També cal destacar la intervenció en el curtmetratge Roger de Can Bou, Baró de 
Calella, que aquest any ha realitzat FotoFilm Calella amb la col·laboració d’entitats i 
voluntaris.  La recta final de les activitats de l’any la completen el Concert d’estiu a la 
fresca, al pati de la Biblioteca, la vetllada líricomusical a càrrec de solistes de la Coral 
Laetare, que va tenir efecte a la capella de Sant Quirze i Santa Julita; la col·laboració 
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en el pregó de Festa Major de la Minerva de Calella cantant la sardana “Record a 
Calella”, amb l’acompanyament dels Grallers de Calella i la Cobla Ciutat de Calella, i, 
finalment el concert de cloenda de celebració del 30è aniversari, fent-lo coincidir amb la 
data en què es va fer el primer assaig de la Coral Laetare, l’any 1984. 

Al matí del dia 3 d’octubre, Montserrat Candini, alcaldessa de la ciutat de Calella, 
acompanyada per Xavier Arnijas, regidor de Cultura, va descobrir una placa comme-
morativa del 30è aniversari de la Coral Laetare, col·locada a la façana de la capella de 
Sant Quirze i Santa Julita, lloc on habitualment la Coral Laetare convoca els seus 
assaigs des dels inicis.  Els cantaires de la Coral varen compartir uns breus minuts 
musicals i una copa de cava amb els assistents a l’acte. 

Al vespre va tenir lloc el concert de cloenda. Amb el desig i l’objectiu de compartir la 
nostra celebració amb altres cors, vam convidar-hi una petita representació de corals. 
El Cor Atzavara, de Malgrat de Mar, dirigit per Dolors Viñuela; el Cor Diaula, de 
Barcelona, dirigit per Xavier García Cardona; el Fildegospel, de Pineda de Mar, dirigit 
per Rubén Espinosa, i el Cor Harmonia, de Calella, dirigit per Albert Deprius, ens van 
acompanyar en aquesta celebració musical executant unes excel·lents interpretacions 
musicals. La Coral Laetare, dirigida pel seu mestre, Ignasi Fernández Hinojosa, va 
interpretar una selecció de diferents “animals” del Bestiari, obra amb text de l’escriptor 
sabadellenc Pere Quart i música de Manuel Oltra i Ferrer, el qual just feia tan sols una 
setmana que ens havia deixat. Aquest va ser el sincer homenatge de la Coral Laetare 
al mestre Oltra, que tanta música coral ens ha proporcionat.  El concert va acabar amb 
la interpretació, a càrrec dels cantants de tots els cors, del cànon “Mosques i mosquits”, 
també compost pel mestre Manuel Oltra. 

Entre el nombrós públic assistent cal assenyalar la presència de Xavier Arnijas, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Calella; Cristina Gómez, regidora de l’Ajuntament de 
Calella; Santi Macip, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Pineda de Mar, i José Ma. 
Carnicero, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Santa Susanna, com també de Jaume 
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Riera i Dolors Viñuela, directors fundadors de la Coral Laetare, i Jordi Schlaghecke, 
antic director de la Coral Laetare. 
Per part de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), hi van ser presents 
Montserrat Grau, delegada territorial, i Jaume Gavaldà, cap de l’Equip Territorial. 

En acabar el concert, tant el públic assistent com els membres de les agrupacions 
musicals varen expressar agraïment i satisfacció per com havia transcorregut tota la 
jornada. Els integrant de la Coral Laetare hem tancat un any rodó que ha superat les 
nostres expectatives i ens ha deixat amb ganes de molta més música i concerts. 

Volem agrair la participació i col·laboració de totes les persones que han contribuït a 
aquesta celebració (Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Amics de la 
Biblioteca, Amics de la Capella, corals col·laboradores, familiars, amics, cantants...). 
Sense ells, ni la commemoració de l'aniversari, ni tots els anys precedents haurien 
estat possibles. (Podeu consultar: http://laetare.cat/actualitat/30-anys-laetare.php) 
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DEMARCACIÓ OSONA – RIPOLLÈS – CERDANYA 

Cicle “Diumenge Coral” de l’Orfeó Vigatà: Coral Canticela i Cor 
Vivace 

El diumenge 21 de juny, l’Orfeó Vigatà acollí un altre concert 
corresponent a la programació del seu cicle “Diumenge Coral”, 
aquesta vegada a càrrec de la Coral Canticela, de Barcelona. 

La Coral Canticela va néixer l’any 1975 com a resultat de la il·lusió per 
la música d’uns matrimonis vinculats a la parròquia de la Sagrada 
Família, on actualment té la seu social. Des del curs 1989-1990, la 

Coral és dirigida pel mestre Gabriel Miralles. Des de sempre 
l’activitat de la Coral ha estat força moguda: participa en 
activitats parroquials i en la celebració tradicional dels concerts 
de Nadal i de fi de curs, a la cripta de la Sagrada Família, en 
diverses trobades de la FCEC i en molts concerts arreu de 
Catalunya. El seu repertori és ric i es caracteritza per la diver-
sitat d’obres i estils, que abracen des del cant popular fins a les 
obres clàssiques.  

En aquesta ocasió, la Coral Canticela va seleccionar una obra religiosa, Les set parau-
les de Crist a la creu, op. 51 de Franz Joseph Haydn, que també fou interpretada per 
quatre solistes: Èlia Farreras (soprano), Mireia Sans (mezzo), Abraham Montaño 
(tenor) i Lluís Vergés (baix), amb l’acompanyament 
de Josep Maria Cols al piano, tots dirigits pel mestre 
Gabriel Miralles. 

I el diumenge 18 d’octubre, l’Orfeó va acollir un con-
cert a càrrec del grup coral Cor Vivace. Aquest Cor 
es defineix com un conjunt de música pop coral i 
està format per més de noranta cantaires d’El 
Cercle, entitat social i cultural del barri de Gràcia de 
Barcelona. D’aquesta formació en formen part la 
coral infantil Els Picarols i Cantabile cor de noies.  

El Cor Vivace va néixer a l’octubre de 2009 amb la finalitat de donar pas a les cantaires 
que per edat deixaven el cor de noies i poder incorporar al mateix temps veus mascu-
lines interessades també en el món coral. 

Sota la direcció de Tomàs Rosado, i acom-
panyats al teclat per Guinars Kalnins, van 
oferir un variat repertori de música pop 
moderna amb interpretacions de cançons 
tan conegudes com “La Isla Bonita”, de 
Madonna o “New York, New York”, de Liza 
Minelli, així com altres peces d’artistes del 
nostre temps, com ara Tina Turner, Shakira 
o Lady Gaga. L’actuació va incloure també 
coreografies realitzades per Carles Torreci-
llas i Cris Vidal.  

L'Orfeó Vigatà segueix organitzant el seu Cicle Coral. Amb ell pretén oferir mostres 
musicals diverses, al temps que brinda a les formacions corals l’oportunitat de presen-
tar les seves propostes. 
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DEMARCACIÓ PENEDÈS–ANOIA–GARRAF–BAIXA SEGARRA 

Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell: seixantè aniversari 

El Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell va celebrar l’acte central de la commemoració dels 
seus seixanta anys el diumenge 21 de juny amb un concert que va tenir lloc a l’església 

de Sant Salvador, del Vendrell. Fou un 
concert especial, ja que la coral va can-
tar un recull de les cançons que ha anat 
interpretant durant la seva ja dilatada 
existència, consagrada a la música 
coral. 

El concert va tenir dues parts. La 
primera comprenia obres més aviat 
clàssiques, com Ave Verum, de Mozart, 
“And the Glory of the Lord”, d’El 
Messies, de Händel, o “Per al Sanctus”, 
de Schubert. Una orquestra de cambra 
de deu músics, formada per a la ocasió, 
acompanyà el cor. 

En la segona part, el programa va ser 
més popular, ja que aplegava cançons 
de Llach, Serrat o The Beatles, així com 
peces extretes de musicals o de bandes 
sonores. Al final es cantà “El cant de la 
senyera”, peça molt sovintejada a l’aca-
bament dels concerts del Cor-Orfeó, en 
la interpretació de la qual van intervenir 
els excantaires que van voler  acompa-
nyar-lo.  

Durant tot l’any, el Cor ha anat realitzant diversos actes de celebració, com el concert 
que va oferir a Roma el mes de març passat. Per al novembre es preveu una col·la-
boració amb Els Amics de l’Orgue, mentre que a finals d’any es farà un concert amb Els 
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Pastorets Musicals del Vendrell, ja que la coral va ser cofundadora de l’espectacle. 

El Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell va ser creat l'any 1955 amb la finalitat de so-
lemnitzar les festes litúrgiques de la parròquia d e Sant Salvador, activitat que manté 
encara, sobretot els dies assenyalats de Nadal, Epifania, Setmana Santa, etc. L'any 
2005, doncs, va celebrar amb tota una sèrie d'actes el cinquantè aniversari. 

A part d'aquesta activitat, cap al 1962 començà a oferir concerts fora de la seva funció 
parroquial. Així mateix, es va adherir al Secretariat dels Orfeons de Catalunya –avui 
dia, Federació Catalana d'Entitats Corals– i ha participat en els aplecs i treballs comuns 
amb les altres corals federades. Va ser entitat cofundadora de l'espectacle nadalenc 
Els Pastorets Musicals del Vendrell, on ha actuat durant molts anys. Ha fet concerts 
arreu dels Països Catalans i en altres indrets, com ara Saragossa, Durango, Cova-
rrubias (Burgos), Kortrijk (Flandes) i La Vaur i Carcassona (Occitània), a més de partici-
par en concursos a Sagunt (País Valencià) i Tolosa (País Basc). Ha actuat dues 
vegades al Palau de la Música Catalana i ha fet enregistraments per a Radio Nacional 
de España i per a la BBC. 

Ha interpretat, en solitari o conjuntament amb altres corals, obres com el Gloria de 
Vivaldi, la Missa II Pontificalis, de Perosi, les misses Brevis i la Missa de l'Orfenat, de 
Mozart, les Cantates de Nadal i la Passió segons sant Joan, de J.S. Bach, el Requiem 
de G. Fauré, Jesus Christ Superstar, de Lloyd Webber, El pessebre, de Pau Casals, i la 
Novena Simfonia de Beethoven. 

La coral ha tingut com a directors Jordi Pell, Albert Solé, Montserrat Meneses, Natàlia 
Casasús i Pere Lluís Biosca. El seu director actual és Jordi Solé Galí.  

Està integrada per uns quaranta cantaires, i resta oberta a noves incorporacions, tant 
masculines com femenines. El dia d'assaig és cada dimarts, a les nou del vespre, a les 
mateixes dependències del temple parroquial. 

També formen part del grup la coral infantil El Petit Estel, que consta de quatre grups 
segons l'edat, i el Cor Joves Veus; tots dos mantenen activitats musicals pròpies, i cada 
any, per Santa Cecília, fan una actuació conjunta amb el Cor-Orfeó a l'Auditori Pau 
Casals. 
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DEMARCACIÓ DE TERRES DE L’EBRE 

La Lira Ampostina: L’elisir d’amore 

Els dies 26, 27 i 28 de juny del 2015, La Lira Ampostina va fer 
un pas endavant completant l’elenc de professionals del territori 
amb d’altres vinguts de Barcelona, per crear interrelacions entre 
artistes de dins i de fora del territori, així com per donar a co-
nèixer el treball fet a les terres de l’Ebre. 

En aquesta ocasió es va posar en escena la versió de 
l’òpera L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, amb direc-
ció escènica i dramatúrgia de Marc Chornet i direcció 
musical i transcripció per a banda d’Octavi Ruiz. Van 
participar en aquest projecte Mari Pau Medina (soprano), 
Carles Casòliva (tenor), Sílvia Sabater (soprano), Jordi 
Llordella (baix) i Marc Pujol  (baríton), acompanyats per la 
Coral Preludi a Caro, de Roquetes, i pel Cor i la Banda de 
La Lira Ampostina. 

L’òpera 

L’elisir d’amore és una òpera 
còmica del segle XIX, estrena-
da el maig del 1832. Bartolo-
meo Merelli, empresari del Te-
atro della Canobbiana, de Milà, 
va demanar a Donizetti que 
compongués una òpera en el 
breu termini de dues setma-
nes. Felice Romani, col·labora-
dor assidu del compositor, va 
emprar una bona part d’aquest 
lapse per a escriure el text. Els 
autors eren prou experimen-
tats i es coneixien prou bé per 
a fer de L’elisir d’amore una 
obra mestra. 

Els personatges són els següents: 
Nemorino, un jove ingenu enamorat d’Adina (tenor). 

Adina, una rica terratinent 
(soprano). 
Belcore, un sargent (barí-
ton). 
Dr. Dulcamara, un venedor 
de pocions (baix). 
Giannetta, una de les noies 
(soprano). 

La temàtica bucòlica va 
allunyar Donizetti i Romani 
dels enfrontaments amb els 
censors, que tants proble-
mes van crear als autors de 
l’època. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/felice_romani
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L’argument se centra en la força transformadora de l’amor. Nemorino, protagonista de 
la història, cerca l’ajuda del xarlatà Dulcamara –que diu tenir un beuratge que fa 
enamorar– per a aconseguir l’amor de la bella Adina, però una herència oportuna 
sembla que incrementa les qualitats de l’elixir d’amor. 

Marc Chornet, en 
aquesta versió ebren-
ca de l'òpera de Doni-
zetti, va situar l’acció 
durant el rodatge d’u-
na pel·lícula muda en 
un poble del delta de 
l’Ebre.  

L'òpera va arribar a 
La Lira Ampostina 
d'una manera amena, 
però fidel a la seua 
qualitat lírica, gràcies 
a la transcripció i la 
direcció musical del 
veterà Octavi Ruiz 
Gisbert i a una sen-

zilla però efectiva posada en escena de l'escenògraf Marc Chornet, que ha tingut com a 
màxim recurs la professionalitat dels cinc protagonistes: Mari Pau Medina, Sílvia 
Sabaté, Carles Casòliva, Marc Pujol i Jordi Llordella; aquests dos, nominats com a 
millor actor revelació en els premis Teatro Musical 2014, el primer; i millor actor de 
musical el 2013, el segon. La mobilitat dels cors  (Coral Preludi a Caro, de Roquetes, 
dirigida per Josep Ignasi Medina, i el Cor La Lira Ampostina, sota la direcció de Núria 
Francino, així com la naturalitat de la seua interpretació, van sorprendre  agra-
dablement el públic assistent. A més, la vuitantena de músics de La Lira Ampostina 
quedaren plenament integrats en l'escena. 

Els tocs d'humor de l'òpera còmica de Donizetti, en què el licor d'arròs esdevenia el 
màgic elixir del 
doctor Dulcam
ara, van contri-
buir a fer que 
els cent trenta 
minuts de du-
rada de L’elisir 
d’amore no re-
sultessin fei-
xucs per al pú-
blic, ans al 
contrari, com 
ho demostra-
ren les ovaci-
ons rebudes 
per l'especta-
cle en acabar 
cadascuna de 
les quatre sessions programades. 
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Orfeó Tortosí: exposició fotogràfica i documental 

El dia 11 de juny proppassat s’inaugurà una exposició foto-
gràfica i de reportatges referents a la història de l’Orfeó 
Tortosí, que constituïa un altre acte de les celebracions del 
seu cent desè aniversari. Es va presentar al Centre Cívic 
de Ferreries (a l’antic mercat, situat a la plaça Mestre Mon-
clús) i va restar oberta fins al 31 de juliol. 

El dia 20 de juny tingué lloc un concert a l’església del 
Roser, de Ferreries, en homenatge als orfeonistes i exor-
feonistes de més de cinquanta anys de cantaires. L’ende-
mà, 21 de juny, es va celebrar l’Aplec de Corals, que va 
integrar actuacions en llocs emblemàtics de la ciutat i un 
dinar de germanor. 

L’Orfeó va ser 
fundat el 1905 
pel mestre i escriptor costumista Joan 
Moreira Ramos, que va ser-ne el primer 
director. Actualment ocupa el càrrec de 
director titular Rossend Aymí Escolà. 
L’Orfeó ha participat en nombrosos con-
certs i certàmens musicals i ha estat 
guardonat en diverses ocasions. 

L’Orfeó Tortosí és membre actiu de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals 
(FCEC); té preparat un repertori que abra-

ça diversos gèneres musicals i participa en concerts dins i fora de la ciutat de Tortosa. 
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA 

La Coral Infantil Nova Cervera, en el Juguem Cantant del SCIC 

El diumenge 26 d’abril, tres grups de la Coral Infantil Nova Cervera van 
tornar a gaudir participant en activitats molt destacades. 

Per una banda, els Barrufets i 
els Petits van assistir a 
Alguaire al quaranta-dosè Juguem Cantant 
del Secretariat de Corals Infantils de Ca-
talunya (SCIC) de la demarcació de les 
Terres de Ponent, coorganitzat per la 
Coral Infantil Ginestell, d’aquesta localitat. 
El nom m a t e i x  de l’activitat, Juguem 
Cantant, n'explica l'essència i els objectius, 
ja que es tracta d'una trobada adreçada 

als cantaires més petits de les corals infantils del SCIC. 

Aquest any s’hi ha treballat la cantata Les 
vacances del rellotge, basada en un conte 
de Josep Vallverdú –que va ser objecte 
d'una representació teatral per cantaires de 
la  Coral Ginestell– i amb música de F. 
Xavier Casañas, i diverses peces del re-
pertori comú del SCIC. La Coral Infantil 
Nova Cervera va ser l’encarregada de 
presentar la cançó que porta per títol "La 
Lluna", amb text de Joana Raspall i músi-
ca de Montse Jané, amb Mercè Capdevila en la direcció i Desirée Taló en la narració. 

A la trobada van ser-hi presents 
corals de tota la demarcació, que 
van compartir un dinar conjunt i un 
final de festa amb l'acompanya-
ment del grup d'animació La Cre-
mallera. 

Al mateix temps, el grup de Grans 
de la Coral Infantil va participar a 
Sant Cugat del Vallès en la quaran-

ta-vuitena Trobada-taller de Cors Infantils de Catalunya, activitat organitzada també pel 
SCIC i que s’ha beneficiat del suport de l’Escola Municipal de Música Victòria dels 
Àngels i de l’Escola Fusió, d’aquesta ciutat. 
Les cantaires cerverines van assistir al taller 
coral impartit pel reconegut director Jaume 
Sala. Al matí van preparar diverses can-
çons, i a la tarda van interpretar- les  davant 
del públic a la plaça de l'Om,  a la vora del 
monestir de Sant Cugat, en un fantàstic 
concert a l’aire lliure. La Trobada va aplegar 
prop de dos-cents cinquanta infants i joves 
d’onze cors infantils d’arreu del país. 

Val a dir que la quaranta-vuitena Trobada-
taller, a més de celebrar-se a Sant Cugat del Vallès, ja ha passat per municipis com 
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Cambrils i Barcelona i que el dia 17 de maig va arribar a Cervera, en la cloenda 
d’aquesta edició. 

El Juguem Cantant d’Alguaire i la Tro-
bada-taller de Sant Cugat han estat 
dues expressions d’una jornada en 

què van ocupar un lloc molt destacat la qualitat 
del cant coral i la convivència, de les quals els 
cantaires de la Coral Infantil Nova Cervera van 
poder gaudir intensament. 

Coral Infantil Nova Cervera 

 
Coral Infantil Nova Cervera: Trobada-taller amb el SCIC 

El diumenge 17 de maig, diversos espais emblemàtics de Cervera van 
acollir les veus dels cantaires de les nou corals infantils que van aple-
gar-se a la nostra ciutat en el marc de la Trobada-taller organitzada pel 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i la Coral Infantil Nova 
Cervera. 

En aquesta ocasió, els cantaires es van distribuir en tres tallers, classificats segons el 
nivell de dificultat, sota la direcció de les directores convidades: Laia de las Heras, 

Isabel Mantecón i Eulàlia Casso. Tots els ta-
llers corals van assolir un alt nivell musical, i 
també van permetre als cantaires l’aprenen-
tatge d’una “cançó sorpresa”, assajada tan 
sols durant una hora i, tot i la poca estona de 
preparació, interpretada posteriorment davant 

del públic. 

La jornada finalitzà amb el concert de 
cloenda, celebrat al Teatre Casal de 
Cervera, que va obrir les seves portes 
a totes les corals infantils participants. 
L’acte va ser presentat pel cerverí 
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Xavier Hidalgo i va registrar la presència d'una component de l'Equip Tècnic del SCIC, 
de nombrós públic i de familiars, que ompliren la sala de gom a gom. Els participants 
a cada taller van cantar tres cançons, a més de l’anunciada “cançó sorpresa”. 

Els assistents, d’altra banda, van retre 
un emotiu homenatge a la pedagoga 
musical Maria Martorell, membre fun-
dadora del SCIC, cantaire i autora de 
moltes adaptacions de cançons per a 
infants, que ens va deixar fa uns 
quants mesos, tot interpretant, cantai-
res i públic alhora, i sota la direcció 
de la cerverina Rosa Puig, el conegut 

cànon, adaptat precisament per Maria Martorell, "Una veu, dues veus". 

Tot seguit, la interpretació per part de tots els cantaires reunits en la Trobada del tema 
“Zulu cànon”, de José López Moraleda, va tancar aquesta intensa jornada musical. 

Coral Infantil Nova Cervera 

 
Coral Infantil Nova Cervera: una cantata per al final de curs  

Al capvespre del dissabte 30 de maig, el Teatre Casal de Cervera va 
obrir de nou les portes per a acollir el concert de final de curs, molt 
emotiu i especial, de la Coral Infantil Nova Cervera, en un dels primers 
actes commemoratius del quaranta-cinquè aniversari de l’entitat.  

Per a aquesta ocasió es va 
preparar un concert dividit en 
dues parts. E n  l a  primera, 
més clàssica, els grups de 
Mitjans i Grans –amb un paper 
rellevant per a aquests darrers– 
van interpretar diverses peces 
corals d’un elevat grau de 
dificultat escollides entre el 
repertori proposat per a aquest 
any pel Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya, inter-

venció que va finalitzar amb reiterades mostres d’agraïment de cantaires i directors, 
que han pogut gaudir d’un curs ple d’activitats i de trobades corals molt significatives. 

Pel que fa a la segona part, 
en la qual els protagonistes 
eren els grups de Barrufets, 
Petits i Mitjans, es va 
interpre-tar la cantata musical 
teatra-litzada Florinda, la 
vaca pa-llassa, de Manel 
Justícia, amb cançons de 
Ferran Andecha-laga, Sara 
Hernàndez i Sergi Esparza, la 
part musical de la qual va 
anar a càrrec de la Coral 
Infantil Nova Cervera, i la 
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part escènica, a cura del grup de 
Petits de l’Escola de Teatre La Ca-
serna, dirigits per Anna Llort, amb 
la col·laboració, en l’apartat tècnic, 
d’Albert Parra i Amadeu Pipó. El 
projecte, fruit d’una estreta col·la-
boració entre ambdues entitats, es 
va convertir en un fabulós espec-
tacle damunt de l’escenari i va fer 
que el nombrós públic assistent i 
tots els joves cantaires i actors 
s’ho passessin d’allò més bé, gau-
dint alhora del cant i del teatre. 

La vetllada va acabar amb un berenar de germanor, durant el qual es va poder 
contemplar un reportatge fotogràfic amb imatges significatives de tot el curs, com 
també el lliurament de premis del concurs de dibuix realitzat entre els mateixos 
cantaires de la Coral Infantil, orientat a confeccionar el logotip del quaranta-cinquè 
aniversari. Els guanyadors van ser Pol Riu (en la categoria de Barrufets), Oriol Cuadrat 
(dels Petits), Biel Pujol (dels Mitjans) i Andrea Gassó (dels Grans). D’entre aquests, el 
jurat va triar un dibuix, el de Pol Riu, que ha servit de base per al logotip defini-
tiu, confeccionat pel dissenyador cerverí Xavi Miret, imatge que també hi va ser 
presentada en societat. 

Ara, ben aviat –de fet, encara queden algunes activitats per a acabar el curs del tot–, 
tocarà gaudir d’unes merescudes vacances, per a retrobar-nos el mes de setembre 
pròxim amb moltes ganes de seguir cantant cançons tots junts a una sola veu, a dues 
veus..., amb alegria i harmonia. 

Coral Infantil Nova Cervera 
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Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, de Lleida. 
Concert “Tresors del barroc alemany” 

El dia 31 de maig del 2015, el Cor de Cambra de l’Auditori 
Enric Granados va celebrar un magnífic concert integrat 
per un recull d’obres del barroc alemany: Jesu meine 
Freude, de J. S. Bach, i altres motets del mateix Bach, de 
Schütz i de Schein, mostres de la millor música coral barroca. 

Com explica el director del 
projecte, Joan Pagès, “en 
el barroc, la persona i les 
seves emocions passen a 
ser un punt central del fet 
artístic. [...] Les obres 
d’aquesta època utilitzen 
tots els mitjans (fugues, 
cromatismes, utilització de 
modalitats, tot tipus d’efec-
tes, etc.) per tal d’expres-
sar amb el major drama-
tisme els estats d’ànim 

humans en la llengua pròpia, directa i comprensible pel poble [...]”. 

Va ser un concert molt especial, tant per les obres programades 
com per la brillant posada en escena i l’esplèndida interpretació del 
Cor, acompanyat a l’orgue per Jordi Reguant i per Roger Azcona 
al contrabaix, sota el guiatge del director convidat, Joan Pagès, 
lleidatà de naixement i molt compromès amb les activitats musi-
cals de la ciutat quan les seves responsabilitats li ho permeten. El 
públic, que ocupà totalment l’aforament de la Sala 2, quedà admi-
rat i més que satisfet per la interpretació de les obres i l’exemplar 
direcció del mestre Joan Pagès Valls. 

Per tal d’arribar al màxim de formacions del territori, el Cor de Cambra, dirigit pel seu 
director titular, Xavier Puig Ortiz, va organitzar prèviament un assaig de portes obertes, 
que va tenir lloc el diumenge 24 a l’Auditori.  

El programa d’aquesta producció estava format bàsicament per Jesu, meine Freude, de  
J. S. Bach. Dels sis motets funeraris atribuïts a Bach, Jesu, meine Freude és el més 
antic, el més llarg, el més complex musicalment i, amb raó, el més popular. Va ser 
escrit a Leipzig el 1723 per al funeral celebrat el 18 juliol del mateix any per Johanna 
Maria Kasino, esposa del cap de correus de la ciutat. Aquest motet l’acompanyaren 
d’altres del mateix Bach, de Schütz i de Schein. 

Programa 

Primera part 

Alta Trinità beata (Anònim italià) 
Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 (J. S. Bach) 
Ego dormio, SWV 63  (H. Schütz) 
Cantate Domino, SWV 81 (H. Schütz) 
Da Jakob vollender hatte  (J. H. Schein) 
Die mit Tränen säen  (J. H. Schein) 

 

Joan Pagès Valls 
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Segona part 

Die mit Tränen säen, SWV 378 
Jauchzet dem Herren, SWV 36  (H. Schütz) 
Deutsches Magnificat, SWV 494, per a doble cor  (H. Schütz) 
Jesu, meine Freude, BWV 227, per a cor a cinc veus  (J. S. Bach) 

El concert, corresponent a la programació musical de l’Auditori Municipal Enric Grana-
dos, era un acte emmarcat en la celebració del vintè aniversari de l’equipament, situat a 
la plaça de Josep Prenafeta, en record i homenatge a aquest compositor (1936-2011), 
sobretot de sardanes, que va desenvolupar la seva tasca pedagògica en el terreny 
musical i artístic a la capital del Segrià i va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi l’any 
2005. 

El director 

El lleidatà Joan Pagès és titulat superior en direcció d’orquestra, violoncel i música de 
cambra i titulat professional en piano. El 1995 va ampliar els estudis de violoncel, i en-
tre el 1999 i el 2002 estudià direcció d’orquestra a la Hochschule für Musik Franz Liszt, 
de Weimar. L’any 2006 va guanyar el segon premi en el Concurs Internacional per a 
Directors d’Òpera Luigi Mancinelli, a Itàlia. Ha dirigit nombroses formacions i en l’actua-
litat és director de l’Ensemble Iberoamericano, el qual ha obtingut recentment un premi 
per un projecte d’integració social atorgat pel Ministeri de Cultura de l’Estat de Turín-
gia. L’any 2010 va dirigir l’Orquestra de Cambra a Berlín en l’estrena mundial de la 
música de la pel·lícula Metropolis, de Fritz Lang, amb gran èxit de crítica. Des del 2009 
és professor de direcció d’orquestra de la Hochschule für Musik Franz Liszt, de 
Weimar, i director de l’Orquestra del Musikgymnasium Schloss Belvedere. 

El Cor 

El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados va ser creat a 
l’octubre del 1997. Des de llavors ha portat a terme una gran tasca 
de difusió de la música coral, tant a cappella com amb piano, com 
amb orquestra. 

En els inicis, el Cor va ser dirigit pel mestre Manel Valdivieso, 
assistit per Antoni Pujol. També ha estat dirigit, en diferents projec-
tes, pels mestres Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Casas, Mireia 
Barrera, Edmon Colomer, Jordi Mora, Salvador Mas, Franz-Paul Decker i Heribert 
Breuer. Des del curs 2002-2003, la direcció artística correspon a Xavier Puig Ortiz. 

Josep Oriol Pelegrí Ruiz, president 

Xavier Puig Ortiz 
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L’Orfeó Nova Tàrrega va obrir la commemoració del seu centenari 
amb un concert de l’Orfeó Català  

L'Orfeó Nova Tàrrega, una de les agrupacions polifòni-
ques més rellevants de la capital de l’Urgell, formada el 
1915, va obrir els actes de commemoració del seu cen-

tenari amb un concert a càrrec de l’Orfeó Català que va tenir 
efecte el diumenge 21 de desembre al Teatre Ateneu. 
D’aquesta manera s’han reforçat els llaços d’amistat que 
durant els darrers cent anys han mantingut ambdues agrupa-
cions corals. 

Sota la direcció de Josep Vila i Casañas, l’Orfeó Català 
interpretà un programa de nadales que comprenia partitures de 

Pau Casals, Eduard Toldrà o Lluís Millet, entre altres autors, i que va ser molt aplaudit. 
En el tram final del concert, l’Orfeó Nova Tàrrega també pujà dalt de l’escenari per 
interpretar conjuntament les peces “Margarida, la d’ulls blaus”, “El noi de la mare” i 
“Fum, fum, fum”. La vetllada culminà amb l’emblemàtic “Cant de la senyera”, l’himne de 
l’Orfeó Català, amb el públic dempeus i corejant la peça. 

Entès com un homenatge al fundador, el Mestre Güell, el centenari de l’agrupació 
targarina es perllongarà durant tot l’any 2015. Entre els actes previstos figuren una 
exposició retrospectiva, un retrobament amb antics cantaires i l’esmentat homenatge al 
fundador, Josep Güell i Guillaumet, activista cultural conegut popularment com el 
Mestre Güell. Aquest tribut tindrà lloc a la plaça que la ciutat li té dedicada al parc de 
Sant Eloi. 

L’Orfeó Nova Tàrrega compta actualment amb una vintena de veus i forma part de la 
secció artística de la Societat Ateneu de Tàrrega. La seva presidenta és Maria Ramos, 
mentre que la direcció musical recau en Enric Navàs. 
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Tercer Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec 

El dissabte 25 de juliol, la Coral Polifònica de Tremp, en col·laboració 
amb la Camerata Coral Sant Cugat, va organitzar el 
tercer Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec.  

El concert, que duia el subtítol de “Música a cappella  de l'esperit i de 
l'ànima des del fons de la terra”, contenia un programa variat amb un 
fil conductor principal que es basava en música de contingut 
espiritual, principalment dels segles XX i XXI, amb obres de 

compositors com Ola Gjeilo, Knut Nysted, Morten Lauridssen, Eric Whitacre i Leonard 
Cohen, entre d’altres. 

Un programa pensat per a 
transportar l’audiència cap a 
una experiència musical única, 
en aquest auditori natural 
d’acústica excel·lent que és la 
Cova Negra, amb cabuda per a 
més de set-centes persones, i 
que fa 3.500 anys, en l’edat del 
bronze, era santuari i necròpolis 
d’incineració i dipòsit d’urnes. 

En acabar el concert es va ce-
lebrar el previst sopar a l’Hostal 
Centre del Montsec, de Llimia-
na. 
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DEMARCACIÓ DEL VALLÈS 

L'Obrador Coral de Rubí interpreta cançons de musicals de Broadway 

El dia 28 de juny, l'Obrador Coral va portat a l'amfiteatre del Castell un 
trosset de Broadway. Sota el títol Broadway a la 
fresca, la formació musical que dirigeix Jordi 
Boltes va repassar les cançons més conegu-
des de clàssics de 
musicals com ‘Caba-
ret’, ‘Somriures y Llà-
grimes’ o ‘West Side 
Story’.  

A més del cor, la ban-
da, els presentadors i 
els tècnics, van partici-
par com a solistes el 

trio "Fool of music", el baríton-tenor German de 
la Riva, la mezzo-soprano Mariona Pallach i 
Marta Casals i en Bittor (del mateix cor); el 
pianista Jordi Armengol va acompanyar també 
durant tot el concert. 

Broadway a la fresca va estar el nom amb què 
l'Obrador Coral ha ofert enguany el seu con-
cert de Festa Major. En aquesta ocasió, l'enti-
tat va interpretar aquest ampli ventall de can-
çons de musicals de Broadway, com ara West 
Side Story, Somriures i llàgrimes o Cabaret, 
entre altres, com ens mostra el programa: 

CABARET 
Willkomen Banda 
Tomorrow belongs to me Banda 
Cabaret Cor + piano + banda 
Money, money Cor noies + piano 
Pineaple Banda 
Married Banda 
Cabaret Cor + Banda 
SOUND OF MUSIC 
The sound of music Mariona 
My favorite things Mariona 
The lonely Goatherd Mariona + cor dones 
Sixteen going to Seventeen Bittor + Marta 
Do – Re - Mi Mariona + cor + nens 
WEST SIDE STORY 
I feel pretty Mariona + Dones de  Cor 
Something’s coming Banda 
Maria Germà de la Riba 
Tonight Mariona + Germà + cor 
One hand, one heart Germà + Mariona 
Cool Bittor 
America Banda + cor 
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OBRES SOLES 
Voix sur ton chemin Piano + cor dones 
Moon River Banda + cor 
If I were a Richman Banda + Germà 
Send in the Clowns (A little Night Music)            Banda 
New York, New York Banda + cor 
Over the Rainbow Banda 
Mack the Kniffe Banda + cor 
MAR I CEL 
Cançó d’Osman Bittor 
Per què he plorat? Germà + Mariona 
Himne dels Pirates 3 solistes + cor 

El concert va estar tot un èxit i va aconseguir omplir l'amfiteatre del Castell. 

L'Obrador Coral de Ru-
bí va preparar aquest 
concert de Festa Major 
amb l'objectiu d’oferir 
un espectacle amb can-
çons de pel·lícules co-
negudes i perquè fos 
més que un concert 
convencional. Per això, 
l'Obrador va buscar la 
col·laboració de cantai-
res rubinencs o valle-
sans que volguessin 
sumar-se al projecte. 

És per això que l'entitat va convocar prèviament, amb força èxit, dos càstings on es 
demanava la participació de cantaires sense problemes per cantar en anglès i amb 
capacitat per moure's mentre canten.  
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XII Curs Internacional de Cant. Sant Cugat, 2015 

Del 6 al 11 de juliol, la Camerata Sant Cugat va organitzar una nova 
edició del prestigiós Curs Internacional de Cant, que va tenir lloc al Con-
servatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès. La coordinació 
del curs va anar a càrrec de Lluïsa Lucas. 

L’obra de treball i aprofundiment fou La Traviata, de Giuseppe Verdi, pel 
que fa a concertants, àries i recitatius (encara que l'obra no era obligada, sinó de 
referència en els diversos actes del curs). 

Professorat del curs 
Rosa M. Conesa (soprano), Anna 
Ollet (soprano) i Xavier Baulies 
(baríton). 
De màsters: Carme Bustamante 
(soprano) i Francesca Roig (mez-
zo-soprano). 
De teatre: Lluís Parera (actor i 
director teatral). 
De Tècnica Alexander: Nica Gi-
meno i Guillem Delclòs. 
Pianistes: Josep Buforn, Anna 
Crexells, Jordi Romero i Manel 
Ruiz. 

Conferenciants convidats: Dr. Pedro Clarós, Yves Castaing i Marcel Gorgori. 
Coordinació: Lluïsa Lucas (Camerata Sant Cugat).   
Director general del curs: Xavier Baulies. 

Programa d’actes 

Dimecres 8 de juliol, a les 11:00 h. Conferència del Dr. Pedro Clarós: “Com es cuida la 
veu del cantant”. Lloc: Aula Magna del Conservatori. 

Divendres 10 de juliol, a les 09:30 h. Taller-conferència del Dr. Yves Castaing: “L’osteo-
patia, el cant i la veu”. Lloc: Aula de Cos del Conservatori.  

Divendres 10 de juliol, a les 20:00 h. Concert dels alumnes. Lloc: Aula Magna del 
Conservatori.  

Divendres 10 de juliol, a les 20:00 h. Conferència-audició del periodista Marcel Gorgori: 
“La Traviata, la maduresa de Verdi”. Lloc: Casa de Cultura.   

Dissabte 11 de juliol, a les 20:30 h. Concert de cloenda i lliurament del Premi Camerata 
Sant Cugat de Cant 2015, amb l'actuació 
de la soprano invitada, Sagrario Salaman-
ca. Lloc: claustre del monestir de Sant 
Cugat.  

El curs està dirigit, en general, a profes-
sionals i estudiants de cant, directors de 
cor, professionals d’educació musical, pro-
fessionals de la comunicació oral i mem-
bres de cors. El curs està orientat, principal-
ment, a alumnes de cant i professionals de 
la veu en general, i ofereix un programa 
estructurat en dos nivells: formació i perfec-
cionament. 

http://www.cameratasantcugat.com/index.php/ca/curs-de-cant
http://cameratasantcugat.com/notesdepremsa/CIC_XII/ndpXIICIC_Programa.html
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Nivell de formació: dirigit a alumnes amb coneixements i/o experiència de nivell mitjà. 

Nivell de perfeccionament: per a alumnes de nivell superior, generalment orientats a la 
professionalització, o nivell similar. 

Per tal de garantir l’homogeneïtat i l’eficàcia del curs, la direcció es reserva el dret 
d’assignar els alumnes al nivell que cregui oportú. 

El curs ofereix als alumnes dues opcions de participació: com a alumnes actius i com a 
alumnes oients. 

Els alumnes matriculats com a actius participen en les sessions col·lectives de Tècnica 
Alexander, Taller de respiració, Expressió corporal i Tècnica d’afinació dinàmica. A 
més, reben sessions individuals de Tècnica Alexander, Tècnica vocal, Interpretació i 
Corepetició. 

Per a més informació es pot consultar http://www.cameratasantcugat.com. 

 

Orfeó de Sabadell: cent onzè aniversari 

L’Orfeó de Sabadell, compleix 111 anys i, per celebrar-ho, el diumenge 
20 de setembre de 2015 van fer un concert al santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, de Sabadell, en què, en poc més d’una hora, repassà 
una selecció de les obres que cadascun dels seus mestres directors 
havia estrenat amb aquest cor. 

En presència de tots els expresidents i exdirectors encara vius, tot i alguna justi-ficada 
absència, el variat programa dirigit pel Mestre Francesc d’Assís Pagès constava de 
quinze composicions de totes les èpoques i estils. Cadascuna va ser presentada al 
públic assistent –ple absolut al temple del santuari- amb una petita introducció que, 
amb imatges extretes de l’arxiu històric del ma-teix Orfeó i amb documentació escrita i 

http://www.cameratasantcugat.com/
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gràfica recollida i catalogada al llarg dels anys per qui en fou arxiver honorari, Jacint 
Barceló i Fau, facilitava el context a la peça interpretada i posava en més d’un ull la 
llàgrima nostàlgica provocada pel record. 

La sessió es va iniciar amb el discurs d’agraïment que la presidenta de l’entitat, Maria 
Rosa Fernàndez Sanz, adreçà als presents, i també als absents, que amb la seva 
participació en l’entitat al llarg dels anys han aconseguit dur l’Orfeó de Sabadell fins a 
aquesta celebració en una progressió sempre constant. 

L’obertura musical la féu el “Cant a la Senyera” –himne de l’Orfeó de Sabadell-, que 
fou estrenat el 1908 pel Mestre Josep Planas i Argemí, autor de la música, sobre un 

poema de la sabadellenca Agnès Armengol. 

S’hi succeïren després i per aquest ordre: “El dimoni escuat”, tradicional catalana 
estrenada el 1913; “La corona de roses”, de P. Txaikovski, estrenada el 1925; “Ave 
verum”, de W.A. Mozart, estrenada el 1942; “Cançó de bressol”, d’Antoni Pérez-Simó, 

Del Diari de Sabadell  
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estrenada el 1953 sota la direcció d’Adolf Cabané; “Jo tinc un home que és menut”, de 
Josep Canteloube, estrenada el 1957; “Frare captant”, amb música d’Adolf Cabané i 
estrenada el 1972; “Balaio”, popular brasilera estrenada el 1976 sota la direcció de 
Francesc Olivella; “Salve montserratina”, estrenada pel Mestre Edmon Colomer el 
1977; “Madrigal”, de Cristòfor Taltabull, estrenada el 1981 amb el Mestre Jordi 
Colomer; “Waldesnacht”, de J. Brahms, que presentà el Mestre Josep Colomé el 1983; 
“O magnum mysterium”, de Francis Poulenc, interpretada el 1993 sota la direcció de 
Gregorio Salvador Rodríguez; “Ecce Homo”, de H. Goodall, que s’estrenà l’any 2000 
amb Joan Martínez Colàs en la direcció, i “Ave Maria guaraní”, d’Ennio Morricone, la 
primera audició de la qual es va fer sota la direcció del Mestre Llorenç Castelló el 
2005. I va posar la cirereta final “Come in and stay a while”, que, dirigida per l’actual 
mestre director Francesc d’Assís Pagès, es presentà al Museu d’Història de Sabadell 
el 2014. 

L’enorme ovació final, amb el públic assistent dempeus, va posar el punt final a la part 
artística de la celebració. Tot seguit, vam poder gaudir d’un lleuger aperitiu que facilità 
el retrobament i la conversa entre els assistents, alguns dels quals feia molts anys que 
s’havien perdut la pista. 

Ens quedarà en el record l’agradable experiència viscuda i, entre les pàgines de 
qualsevol lectura, el punt de llibre recordatori amb què l’Orfeó de Sabadell va 
obsequiar tots els assistents a l’esdeveniment. 

Gràcies, Orfeó de Sabadell! 

 

Coral Cardedeuenca: Misa a Buenos Aires 

L’Agrupació Coral Cardedeuenca va celebrar el concert final del seu cente-
nari cantant la missa tango de Martín Palmeri Misa a Buenos Aires.   

Tots els intèrprets vocals i els músics, com també el 
director, van quedar molt satisfets de l’excel·lent 
resultat obtingut, i ja disposen fins i tot de l’enregis-
trament del concert. La veritat, però, és que, després 

de la feinada que hi van tenir, els vindria molt de gust poder repetir el concert dues o 
tres vegades.  

Els interessats poden posar-se en contacte amb 
l’Agrupació Coral. El cost seria, bàsicament, el dels 
músics (uns 1.500 euros). Sobretot, caldria comptar amb 
un piano en condicions (de mitja cua), a més d’un lloc 
espaiós, ja que els cantaires tots sols ja en són una 
seixantena. Com indicàvem més amunt, es disposa de 
l’enregistra-ment i de talls de veu per a poder conèixer 
exactament com és la interpretació. 

El contacte 
amb qui 

podeu parlar és Jaume Sala Riera 
(jsalariera@gmail.com),  

 

 

mailto:jsalariera@gmail.com
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INTERDEMARCACIONAL 

Lliurament dels 29ens Premis a la Normalització Lingüística i Cultural 

El divendres 29 de maig proppassat, a l’Auditori Josep Irla (cape-
lla de l'antic Hospital de Santa Caterina) de Girona, es lliuraren 
els vint-i-novens Premis a la Normalització Lingüística i Cultural a 
la trajectòria d’entitats i persones, que cada any organitza i pro-
mou la prestigiosa entitat Ateneu d'Acció Cultural (ADAC), de 
Girona.  

El veredicte de la votació popular, entre els quatre nominats, va decidir, per una àmplia 
majoria, atorgar el premi a El Poble que Canta. 

Amb aquest premi s’homenatjava els centenars de cantaires que amb major o menor 
assiduïtat han col·laborat en les més de cent cantades que l’entitat ha portat a terme 
des de l'11 de setembre del 2009 arreu del país, en favor de la independència dels 
Països Catalans, i també tots els directors de corals que hi han intervingut en un mo-
ment o un altre, mostrant públicament el seu compromís amb l'alliberament nacional, 
així com els músics i tothom que hi ha pres part. Gràcies a tots ells, El Poble que Canta 
ha pogut i pot continuar aportant la seva contribució al procés que es vol veure culminat 
ben aviat. És per aquesta contribució que és mereixedor del reconeixement col·lectiu 
que es formalitza amb aquest premi.  

Amb la participació de gairebé un miler de persones, la Comissió de Normalització 
Lingüística de l’ADAC, a més de premiar El Poble que Canta per la seva trajectòria 
col·lectiva, també va premiar Jordi Tonietti per la seva trajectòria personal, Jaume Nolla 
per "L'accent", millor article publicat a El Punt Avui durant el 2015, i Montserrat 
Vivern per "Destrossant el català", millor carta al diari. L'enhorabona també per a ells. 

L'acte, presentat per Ester Bertran, fou amenitzat per la cantant Marta Rius, mentre que 
Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, pronun-
cià una conferència. Durant la sessió també es va fer un petit homenatge al que fou el 
primer president de l’ADAC, Josep Maria Barneda. Al final hi hagué un piscolabis per a 
tothom. 

El Poble que Canta és un 
projecte que va començar 
l’11 de setembre del 2009 a 
la manifestació per un estat 
propi i que va continuar im-
mediatament a Arenys de 
Munt, el 13 de setembre del 
mateix any, en el marc del 
primer referèndum per la 
independència celebrat als 
Països Catalans. 

La idea bàsica és d’anar 
aplegant cantaires de corals 
dels Països Catalans que 
desitgin la independència del país per mantenir-los coordinats per correu electrònic, i 
de participar, amb la veu cantant, en diversos esdeveniments, com ara les consultes 
per la independència, la Marxa cap a la Independència, etc., amb l’objectiu de 
comunicar alegria i energia positiva al procés cap a la independència amb cants 
patriòtics. 

https://sites.google.com/site/ateneugirona/
http://www.poblequecanta.cat/
https://sites.google.com/site/ateneugirona/normalitzacio-lingueistica
https://sites.google.com/site/ateneugirona/normalitzacio-lingueistica
https://sites.google.com/site/ateneugirona/normalitzacio-lingueistica
https://sites.google.com/site/ateneugirona/
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3. MÉS SOBRE EL MÓN CORAL 

III Cicle de Misses Polifòniques a Barcelona  

Per tercera vegada, el Cor Barcelona Ars Nova, dirigit per Mireia 
Barrera, que ja va organitzar el primer i el segon cicles de misses poli-
fòniques l’any passat, es va proposar de repetir l’experiència: un seguit 
de misses polifòniques per a gaudi de l’ànima, l’esperit i l’oïda. Amb 
aquesta intenció va projectar una nova tanda de misses per a aquest 
curs 2014-2015, amb la programació següent: 

Diumenge, 26 d’octubre del 2014, a les 12.00h 
Monestir de Pedralbes 
J. Ockeghem (1410-1497): Missa pro Defunctis 
In memoriam Jaume Vallcorba 

Diumenge, 14 de desembre del 2014, a les 19.00h 
Basílica dels Sants Just i Pastor 
Vespres de la Mare de Déu (obres de Palestrina, Victoria i Monteverdi) 

Diumenge, 22 de febrer del 2015, a les 12.00h 
Monestir de Pedralbes 
Cristóbal de Morales (1500-1553): Missa “Aspice Domine” 

Diumenge, 29 de març del 2015, a les 19.00 h  
Basílica dels Sants Just i Pastor 
Ofici de Setmana Santa 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Passio secundum Joannem i  motets 

Diumenge, 14 de juny del 2015, a les 12.00h 
Monestir de Pedralbes 
Igor Stravinsky (1882-1971):Missa 

Per a més informació sobre aquest cicle i altres esdeveniments polifònics, podeu 
contactar amb:  

Secretaria de l'Associació d’Amics de les Misses Polifòniques 
amicsmissespol.wordpress.com 
Mail: amicsmissespol@gmail.com / Tel. 932 009 681 

 

Mireia 
Barrera 

Mireia Barrera 

https://emailmg.netfirms.com/sqmail/images/blank.png
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4a Mostra de Cors de Clavé 

El 24 de juny, diada de Sant Joan, la Federació de Cors de Clavé, com 
ja comença a ser tradicional, porta els seus cors al Palau de la Música 
Catalana. 

En aquesta ocasió van ser vuit corals de la Federació les que van parti-
cipar en aquest acte: la S. 
C. Aroma Vallenca, de Valls, 
conjuntament amb la S. C. 
Veu de la Terra, de Vimbodí 
i Poblet, dirigits per Gerard 
Moreno i acompanyats per 
la Jove Orquestra baRock, 
interpretant obres de Fran-
cesc Fusté, Albert Sanahuja 
i Jordi Forés; el Cor L’Espi-
ga, de Cubelles, dirigit per 
Glòria Carretero, que va 
cantar obres de Francesc de 

P. Bober, Enric Morera i Lluís Llach, amb un arranjament d’Albert Folch-Romaní; la S. 
C. del Centre, de Caldes de Montbui, dirigida per Andreu Brunat, que va interpretar 
obres de J. Blay, Giuseppe de Marzi, Brahms i A. Masat, amb arranjaments del mateix 
director; la Coral L’Espig@XXI, de Cubelles, dirigida per Glòria Carretero; l’A. C. Intimi-
tat, de Gelida, sota la direcció de Desirée Povedano, que va interpretar obres de Josep 
Garriga i Josep Anselm 
Clavé; la S. C. El Llessa-
mí, de Sant Vicenç dels 
Horts, dirigida per David 
Pastor, presentant obres 
de Gregori Martínez, J. L. 
Ortega Monasterio i Anto-
ni Casasampere –aques-
tes dues amb harmonitza-
cions del mateix director–, 
i la S. C. Joventut Tianen-
ca, de Tiana, que, dirigida 
per Elionor Canas, va  
interpretar obres de Joan 
Manén, Lluís Millet i Manuel Saderra Puigferrer. 

El concert es va com-
pletar amb l’actuació del 
grup instrumental i coral 
de les Caramelles del 
Roser, de Sant Julià de 
Vilatorta, dirigits per Ma-
nel Marsó, a tall de cele-
bració dels 425 anys de 
la tradició de cantar els 
Goigs del Roser en 
aquest poble, que es 
considera el cant de 
caramelles més antic. Els 
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caramellaires vestien l’uniforme amb barret de copa i llargues capes, mostrant una visió 
d’antiguitat i tradició que va ser molt ben rebuda pel públic. 

 

 

Al final d’aquestes actuacions es lliurà la 
Medalla d’Or de la Federació de Cors de Clavé a diverses persones en reconeixement 
dels seus mèrits i “pel seu treball, voluntat, esforç i compromís” al llarg de molts anys 
com a cantaires o directius, concretament a personalitats com Santi Riera Subirachs, 
historiador i promotor dels Goigs del Roser, de Caramelles del Roser, de Sant Julià de 
Vilatorta, i al director i mestre de directors Manuel Cabero i Vernedas, fundador del Cor 

Madrigal, director de cors, mestre de direcció i membre destacat de la FCEC; i també a 
Joaquim Ferrer Pons, de la Coral Igualtat, de Gavà; Alfons Sangrà Masfred, de la S. C. 
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C. La Coloma, d’Esplugues de Llobregat; Manel Solanés Romera, de la S. C. El 
Llessamí, de Sant Vicenç dels Horts; Germinal Monge, de la Coral Canta Canta, de 
Perpinyà (Catalunya del Nord); Pau Roig, de la Coral Els Cantaires de la Fossella, de 
Cabestany (Catalunya del Nord); Josep Sánchez Ferrer, del Cor Som i Serem, de 
Viladecans; Joan Torné Solé i Magí Güell Figuerola, de la S. C. Aroma Vallenca, de 
Valls, i Joan Martínez Hernández, del Cor L’Espiga, de Cubelles. 

L’acte, després d’unes breus paraules de cloenda del president de la Federació, Josep 
Cruells i Rovira, el van tancar els homes de la S. C. La Lira, de Sant Cugat del Vallès, 
dirigits per Eloi Jover, amb la interpretació d’himnes i caramelles tradicionals. 

Aquesta 4a Mostra de Cors de Clavé, del 2015, fou sàviament conduïda per la presen-
tadora Blanca Garrell i Munné. 

Jordi Gargallo 

 
 
 
 
 
 

4.  INFORMACIONS DE LA FCEC 

51è Festival Internacional de Cant Coral 

A Barcelona. Els dies 4 a 10 de juliol de 2016. 

El Festival es realitza a Barcelona al 
llarg d’una setmana; el preu de la 
inscripció amb allotjament inclou l’allot-
jament, esmorzar i dinar, picnic de so-
par els dies de concert i les partitures 
del taller. Per als cantaires sense ne-
cessitat d’allotjament la inscripció única-
ment inclou les partitures del taller. 

Els matins són lliures, ja que els 
tallers es realitzen a la tarda. La ciutat 
de Barcelona ofereix una gran varietat 
d’activitats: visitar el barri Gòtic, passe-
jar per Les Rambles, visitar els seus 
edificis modernistes, museus i monu-
ments o anar a la platja... 

Al llarg de la tarda es realitzen els 
tallers, en els que hi prenen part un 
total de 400 cantaires. 

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

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

A més, s’inclou una visita i petit concert a la Sagrada Família. 
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Tallers per al 2016: 

*Taller  A 
Director: Josep Vila Jover (Catalunya)   
Stabat Mater de Pergolesi, per a veus blanques  

*Taller  B 
Director: Jan Schumacher (Alemanya)  
Música Romàntica  

*Taller  C        
Director: Joan Company (Balears)  
El Mirador, de Josep Vila Casañas 

*Taller  D 
Director: Juan Carlos Asensio (Espanya) 
Cant Gregorià  

- Per a inscripcions i informació general:  www.fcec.cat     fcec@fcec.cat  

 

 

 

11è Simposi Internacional de Música Coral  

Se celebrarà a Barcelona del 22 al 29 de juliol del 2017.  

El Simposi té com a eslògan:  “Els colors de 
la pau”. Els colors simbolitzen el pluralisme 
de la vida coral internacional en la construc-
ció d’un món en pau. El Simposi ens vol do-
nar una nova oportunitat per a aquest noble 
objectiu. 

La inscripció es podrà fer a partir de 2016. 

 

 

Cinquè aniversari de la consagració de la Sagrada Família 

El dia 8 de novembre tindrà lloc la missa i actes religiosos, 
tot commemorant el cinquè aniversari de la consagració de 
la Basílica de la Sagrada Família, amb aproximadament uns 
450 cantaires de diferents corals. Entre altres, s’hi estrenarà 
una obra coral del mestre i compositor Raimon Romaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcec.cat/
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