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EDITORIAL 

Una nova etapa 

Estem davant d'una nova etapa de les publicacions de música coral del nostre país, 
de fet reprenent la línia de la Revista deis Orfeons de Catalunya -més coneguda 
per R.O.C.- o de la revista del S.O.C. -Secrétariat d'Orfeons de Catalunya-. 

La Federació Catalana d'Entitats Coráis -F.C.E.C.- ha publicat durant aquests úl-
tims deu anys el Butlleti que tots coneixeu i ara, els intégrants de Tactual Conseil 
Directiu, hem près la responsabilitat de fer aquesta revista de mùsica coral; una 
publ icado que volem fer arribar a tots els que dediqueu una bona part del vostre 
temps a aquesta branca de la música o que per altres motius desitgeu ser informats 
de tot allò que passa al nostre país i fora d'eli. 

Volem que el contingut sigui a la vegada informatiu i formatiu, amb seccions de: 
teoria musical, reportatges, biografíes deis nostres compositors, discografia, bibli
ografia, informació general, partitures comentades, e t c . . Volem que sigui un òrgan 
d'expressió de totes les inquietuds, un mitjà independent on es puguin manifestar 
totes les idees i opinions, totes les tendències i manifestacions sobre la música coral, 
sensé cap mena d'obstacle, per això també existeix un apartat per les vostres car
tes. Alhora la nostra publicació també seguirà la línia d'informació que tenia el 
butlleti, donant puntual referencia de les vostres activitats, sempre que ens les feu 
arribar en el termini oportú. 

Esperem que entre tots farem un mitjà de comunicado important i de qualitat. 

La Taula de Redacció 
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CARTES A LA REDACCIO 

Campanya FCEC 

"Prou de partituras fotocopiades" 
Benvolguts senyors, 

Creiem necessari expressar el nostre agraïment, -i ho fem 
amb el present escrit- a l'Equip Tècnic d'aquesta Federació 
per la iniciativa empresa per conscienciar les Entitats Corals 
d'evitar Pus exagérât de les fotocòpies del material musical. 
Aquesta problemàtica l'haviem afrontat, infructuosament, ca-
sacuna de les editorials a baix indicades. Durant uns quinze 
anys ens hem trobat totalment impotents veient com el paper 
es feia groe ais prestatges i donant gracies a Déu quan s'ex-
hauria algún títol amb la convicció de no reeditar-lo. Ningú no 
hi sortia guanyant així, ni editorials ni autors i molt menys les 
Corals. 

La feliç proposta de la Federaciô, publicada en el Bulletf n s 90 
del mes d'octubre passât, ha tingut un resso favorable i per 
part nostra ens ha estimulat per considerar la reactivaciô de la 
nostra tasca, mantenir les existències, tornar a posar al dia els 
fons i inclus l'ampliaciô del catàleg amb nous tftols. 

Esperem doncs que aquesta petita revifalla no sigui passatge-
ra i que cada part contribueixi amb el compromis que ens hem 
proposât tots. Moites gracies: 

Editorial Boileau; Publicacions Clivis; Editorial MF. 

Carta enviada a La Vanguardia que no van publicar. 
AGRAVI COMPARATILI 

Sr. Director: 
El dia 19 de gêner de l'any 1992, al Palau Sant Jordi de Bar
celona, organitzat per la Federació Catalana d'Entitats Corals 
(FCEC), sota el lema CATALUNYA CANTA, se celebra el 308 

Aniversari de là creació del Secrétariat dels Orfeons de Cata-
lunya. 
Hi varen participar per primera vegada en la història del món 
coral, agrupacions de les diferents branques en que està orga
nitzat el cant coral al nostre pais, amb un total de 7500 cantai-
res.EI Palau Sant Jordi estaba pie de public que va acollir les 
diferents actuacions amb calurosos aplaudiments. 

El concert va ser presidit pel Molt Honorable Sr. Xicoy, I" Ho
norable Sr. Guitart, el président d'Europa Cantat, el vicepresi-
dent de la International Fédération for Choral Music, entre 
d'altres personalitats del món coral i cultural. Resumint, una 
manifestació de la cultura catalana amb ressò fins i tot a Euro
pa. 

Soc cantaire en una de las corals participants i haig de dir que 
per a tots nosaltres fou un acte emocionant. Vull remarcar que 
a part de no percebre cap ajut economie per part de cap enti-
tat pûblica, els cantaires que vingueren de les comarques de 
Lleida, Glrona, Tarragona i de la mateixa Barcelona, van ria
ver de pagar l'import del seu bitllet en els autocars que els 
traslladaren des del seu punt d'orîgen. No importa, tot es va 
fer molt a gust. 
Després de tancar el pressupost d'aquest acte, la FCEC, ha 
de cobrir unes perdues de 3 milions. Per aconseguir-ho ha po

sât a la venda, entre els mateixos cantaires, numéros per un 
sorteig. Les aportacions de les entitats publiques a l'acte son: 
Ajuntament de Barcelona: lleuger descompte en el lloguer que 
es va pagar del Palau Sant Jordi. 
Generalitat de Catalunya: un milió. 

Sr. Director, una noti'cia en el seu diari del dia 15 d'aquest 
mes parlant de les "ferias de abril" de Barberà i Santa Coloma, 
informa que degut a la dualitat d'aquestes celebracions i la ri-
valitat entre elles, amb absèneia de firaires en una o altra: ... 
(sic) l'absència d'aquests firaires ocasionarà a la Federació d'-
Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), unes per
dues de 20 milions, dels quais acabrà fent-se'n carrée la 
Generalitat, que assumeix el dèficit de la fira. 

Cantaires, diguem No amb energia, protestem davant qui sigui 
i si no tenim la força suficient per a fer-ho, comencem a plan-
tejar-nos cantar sevillanes, buleries, etc. i aixf no haurem d'ad-
quirir numéros de loteria per cobrir déficits dels actes que 
s'organitzin per difondre la nostra cultura. 

Sera que l'actual Govern de la Generalitat calcula que els 
"cantaires" ja som afins a les sèves idées i que als andalusos 
cal caure'ls-hi bé ? Sr. Director, no creu que és una propagan
da électoral una mica cara ? I que consti que no estic en con
tra de cap de les cultures de cada pais, perquè sé corn s'ha 
intentât anular la nostra. Valgui la mostra précèdent. 

Atentament: 

M' Dolors Parra 

LA NOTA D'HUMOR 



TEXTOS 

LA NOSTRA RAO 
I 
i "Quina raó d'existència teñen aqüestes pagines? Per qué sortirà nostra Revista? 

Aquesta publicació nostra volem que sia com una glosa de nostres cants, l'estudi deis gen- § 
res que conreuem, sa historia, sa forma; la veu que desperti quelcom l'afició a la literatura i 
a la bibliografía musical; que ens ajudi a formar conciencia de lo que deu ésser la música 
véritablement catalana. 

I 
I on para nostra tradició artística? 

Deu meu! Gairebé havem de dir que no la coneixem! Es ben ceti que traspúa subtil i neces-
| sariament en tota obra artística amb sinceritat sentida, però n'havem perdut la conciencia, 
| com de tantes altres coses nostres! 

En l'art arquitectònic ens ha quedat ferma, destacant-se gloriosament en l'espai, primera-
ment senzilla, humilment escaienta en les iglesies romàniques; després majestuosa, enlaira-
da com per un buf misterios de sota terra, inspirada, lo mateix que un motet de la polifonia 
clàssica, en les catedrals gòtiques. Però la música viu en el temps i no en l'espai... i el 
temps passa. De la música pariona d'aquella magnificencia arquitectónica, i que vibrava 
sota ses voltes inspirades, no s'en sent ni el ressò: una altra vanitosa i totxa l'arreconà en la 

1 Metra morta deis arxius! 

Però aquesta Metra morta deis arxius pot ressucitar, pot triomfar de la pois i, vibrant altra vol-
| ta pels espais místics, foragitar per sempre mes del temple la música bordellenca i empai-

tar-la fins al quint infern; pot encara mostrar-nos l'anyorada tradició musical nostra, la noble, 
la digna pariona de totes les coses nostres i estimades; i aquesta tradició no solament la tro-
barem en la música religiosa antiga, sino també en la profana, en aquella escola madriga
lesca que ens consta que hi teníem mestres a la mida deis Lassus i Jannequins. 

Tan-de-bo, dones, que aqüestes pagines mensuals serveixin per a estimular aquest movi-
ment de compenetració amb la manera de fer i de sentir de nostres mestres de l'antigor; que 
serveixin per a ajudar a desenterrar-los, per a allunyar la pois de llurs obres mestres i fer-les 

i conéixer i estimar de propis i estranys. 

Pero en lo que tindrem un especial amor será en donar compte del moviment de les socie-
tats choráis catalanes, sobre tot d'aquestes mes modernes que segueixen les petjades de I'-
Orfeó Cátala i que per aixó les considerem com germanes estimades. D'elles parlarem 
sempre amb gust: de sos avéneos, de sos programes, de sos projectes, sempre que corres-
ponguin ais ideáis que les han engendrades, és a dir, a fer art noble i cátala per a Catalun
ya. Cada una d'elles és una branca de l'arbre l'ufanor del qual demostra que la cultura 
musical catalana va creixent i arrelant en nostre poblé. 

Alegrem-nos, dones, i qui pugui i vulgui que ens ajudi!". 

LLUÍS MILLET 
(primer número de la Revista Musical Catalana, 

gener de 1904) 
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ELS NOSTRES COMPOSITORS 

JOAQUIM HOMS 

Del llibre "68 Compositors catalans" 
Associació Catalana de Compositors 
Generalität de Catalunya. Departement de Cultura 

Joaquim Horns i Oller va néixer a Barcelona el 21 d'agost 
de 1906. Empès peí seu pare, metge, gran afeccionat a la 
música, començà als vuit anys l'estudi del violoncel. 

Entre eis anys 1922-29, a mes d'actuar com a violoncel.lis
ta, practica el piano i la composició de forma autodidacta. 
Posteriorment, durant diversos périodes dels anys 1931-
36, amplià eis estudis musicals amb el compositor Robert 
Gerhard, que havia estât deixeble de Pedrell i de Schön
berg. 

La producció musical de Joaquim Horns fins l'any 1986 és 
d'unes cent seixanta-cinc obres (mes o menys 110 d'ins-
trumentals i 55 de vocals) de les quais han estât estrena
dos cent cinc i en destaquen tres en eis Festivals de la 
SIMC dels anys 1937 (Paris), 1939 (Varsôvia) i 1956 (Es-
tocolm), i dotze en diversos Festivals Internacionals d'Es-
panya, Franca, Bélgica, Alemanya, Gran Bretanya, 
Argentina, Cuba, Mèxic i Estais Units. 

Gran part de les sèves composicions han figurât en con
certs i émissions de radio tant a Espanya com a l'estran-
ger. L'any 1967 va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona 
per l'obra Presencies i el 1981, amb motiu del 75é aniver-
sari, li fou concedida la Medalla d'Or al mérit artístic per I'-
Ajuntament de Barcelona. 

Com a complément de la seva activitat creativa ha contri
buí a la difusió de la música contemporània: entre eis 
anys 1926-31 col.labora en tres revistes i en l'organització 
de concerts; durant la década dels cinquanta programa i 
comenta la major part de les audicions musicals del Club 
49 a Barcelona; posteriorment intervingué en la creado de 
Música Oberta, fou impulsor del Conjunt Cátala de Música 
Contemporània i, finalment, de l'Associació Catalana de 
Compositors de la quai fou el primer président. 

Obres: 

TRES CANTS SENSE PARAULES (1934-72), 12', Veu 
6 POEMES DE J.CARNER, J.SALVAT, S.SANCHEZ-
JUAN, X.BENGUEREL (1930), 12', Veu i piano 
BRISE MARINE (1930), 4', Veu i piano 
SIS POEMES DE J.CARNER (1934), 16', Veu i piano 
DOS POEMES DE J.CARNER (1934), 6', Veu i piano 
SALM 22 (1939), 4', Bar/Ms. Pno 
OCELLS PERDUTS (1940), 15', Veu i piano 
RIMA DE A.ZUBIAURRE (1949), 5', Veu i piano 
QUATRE NADALES POPULARS (1951), 7', Veu i piano 
CEMENTIRI DE SINERA (1952), 16', Veu i piano 
POEMA DE HÖLDERLIN (1960), 3', Veu i piano 
VISTES AL MAR (1961), 8', Veu i piano 
EL CAMINANT I EL MUR (1962), 9', Veu i piano 
SONET NUM. 147 DE SHAKESPEARE (1964), 3', 
Veu i piano 
PROVERBI DE J.SALVAT PAPASSEIT (1974), 2', 
Veu i piano 
2 POEMES D'E.DICKINSON (1981), 6', Veu i piano 
HOMENATGE A J.L.BORGES (1985), Ms. Pno. 
CANÇO DE FLABIOL (1941), 3', Spr. FI. 
HORES RETROBADES (1965), 8', Ms. Cl. 
SIS POEMES XINESOS (1986), 8', Veu, Flauta 
MRS. DEATH (1961), 13', Ms. FI. Guit. 

POEMA DE J.BROSSA (1962), 2', Ms. Vcl. Cb. 
EN EL SILENCI OBSCUR (1965), 4', Spr. Cl. Pno. 
OCELLS PERDUTS (1978), 9', Spr. Cl. Pno. 
LES HORES (1956), 6', Ms. FI. Ob. Cl. 
DOS POEMES DE LOPE DE VEGA (1961), 6', Sopr. Pic. 
Trp. Vcl. 
CANÇO DE BRESSOL (1939), 3', Ms. FI. VI. Via. Vcl. 
LES HORES (1970), 12', Sopr. 2 VI. Via. Vcl. 
CANÇONS DE J.CARNER (1935), 7', Sopr. FI. Ob. Cl. Fg. 
Trp. 
EL CAMINANT I EL MUR (1976), 9', Ms. FI. Cl. Pno. VI. 
Vcl. 
OCELLS PERDUTS (1977), 9', Sopr. FI. Cl. Pno. VI. Vcl. 
2 POEMES DE J.CARNER (1936), 6', Sopr. FI. Ob. Cl. VI. 
Via. Vcl. 
TRIPTIC DE SETMANA SANTA (1975/9), 10', Sopr. C. 
Perc. VI. Vcl. Cb. 
O VOS OMNES (1933), 3', Cor Masculi 
LES LLUMS DEL MON (1936), 3', Cor Masculi 
SIS NADALES TRADICIONALS CATALANES (1939), 15', 
Cor Mixt 
TRES RESPONSORIS (1939), 8', Cor Mixt 
11 CANÇONS POPULARS (1940), 20', Cor Mixt 
TRES RESPONSORIS (1941), 8', Cor Mixt 
TRES RESPONSORIS (1941), 9', Cor Masculf 
DOS RESPONSORIS (1942), 6', Cor Mixt 
MISSA(1943), 28', Cor Mixt 
ANTIFONA (1950), 3', Cor Mixt 
GRADUAL (1956), 3', Cor Mixt 
TRES ESTANCES DE CARLES RIBA (1957, 9', Cor Mixt 
EN LA MEVA MORT (1966), 2', Cor Mixt 
BIDASOA (1978), 3', Cor Mixt 
CANTICS A LA CREACIO (1978), 40', 2T. Bar. Cor Mixt. 
Org. 
SALVE (1982), 6', Cor Mixt, Orgue 
DOS POEMES XINESOS DE J.CARNER (1985), 6', Cor 
Mixt 
EL CAMINANT I EL MUR (1962), 9', Ms. solo; 1.1.1.1.-
1.1.0.0.-Arpa, Cel. Corda 
DOLÇ ANGEL DE LA MORT (1965), 9', C. solo; 1.1.1.1.-
1.1.0.0.- Arpa, Corda 
4 SALMS (1939), 12', Bar. solo; 1.1.1.1.-1.1.0.0.- Pno. 
Perc. Corda 
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BIOGRAFÍES DE LES ENTITATS CORALS 

CORAL ESPINAVESSA 

La Coral Espinavessa de Valls fou creada l'any 1973, fruit 
de la inquietud d'un grup de persones vinculadas al món 
cultural i sensibilitzades pels valors del cant coral, amb la 
intendo d'omplir la manca d'aquesta faceta artística a la 
capital de l'Alt Camp. El seu nom prove del topònim d'un 
nudi de poblado del s.XII que junt amb altres configura a 
través de la historia el que avui es coneix com a Valls. 

Superant aquells objectius iniciáis, la continuì'tat del grup 
es convertí en una esplèndida realitat de tasca col.lectiva 
tant en l'aspecte musical com en la seva projecció social, 
manifestada en els tradicionals concerts de Nadal, de Sant 
Jordi i de Santa Cecilia, en múltiples col.laboracions en ac
tes religiosos, cívics i populars, i organitzant periòdicament 

altres récitals a carrée de prestigioses formacions corals 
del nostre païs. 

Com a membre de la Federaciô Catalana d'Entitats Corals 
-FCEC-, també participa en variades experièneies musi-
cals amb les corals de les comarques meridionals i amb 
altres d'arreu de Catalunya, éssent una d'elles l'organitza-
ciô a Valls de l'Aplec anual d'aquestes comarques l'any 
1983, dins els actes del Xè. Aniversari. 

El repertori varia d'acord amb les possibilitats de cada 
època segons els cantaires disponibles, ja que componen 
la Coral tant persones amb coneixements musicals com 
d'altres solament amb aptituds pel cant. S'han muntat al-
guns concerts monogràfics: Polifonia religiosa (1984), Pre-
ludls i Corals de J.S. Bach (1985), Madrigals anglesos 
(1987), i darrerament obres de tema maria (Llibre Vermeil, 
Renalxement, Contemporanis, Regina Coeli de Cererols a 
doble cor i continu, Salve Regina de Pérez Moya a 6 v.m. i 
orgue), i enregistrament dels Goigs a 3 v.m. i orgue i del 
Virolai a la Mare de Déu de la Candela, tôt aixô amb motiu 
de les Festes Decennals de la Candela de 1991. 

El director, Modest Soler i Batalla, que comparti algun 
temps aquesta responsabilitat amb altres membres de P-
entitat, descobrî la vocaciô pel cant a partir dels estudis 
musicals efectuats a la seva joventut i per la posterior par-
ticipaciô en agrupacions de cantaires, havent complétât la 
seva formaciô amb destacats mestres de tècnica vocal i 
direcciô catalans i estrangers des dels inicis de la Coral. 

SOCIETAT CORAL LA NOVA HARMONÍA 

Salient ha estat tradicionalment la Vila amb una forta afec-
ció a la música i al cant. Prova d'aixó queda constancia la 
quantitat d'elements que han destacat amb les seves acti-
vitats musicals, algunos amb un prestigi que ha traspassat 
les fronteros del nostre país. 

La Coral fou fundada l'any 1924, moments on la Vila 
comptava amb altres agrupacions musicals i corals. Entre 
aqüestes destacava l'Orfeó Sallentí que millorá grades a 
la direcció de Mossén Josep Potellas i Casals, també el 
grup musical Cobla Rosaleda, quins alumnos foren prepa
ráis a l'Escola Municipal de Música que dirigía el Mestre 
Guillem Viñas, el qual també fou l'element que prepara la 
formado de la Coral Sallentina. 

No cal dir que la Vila está sempre al costat de la nostra 
agrupado coral, contribuint amb un seguiment viu les ac
tuations com son els concerts que organitza, participant 
en totes les manifestacions culturáis. Per aixo Salient está 
molt ben considerada allá on participa, ja sigui a Catalunya 
com a les sortides fora del nostre País. Cal destacar, en 
un principi, les trobades celebrades a Manresa on la nos
tra coral obtinguó el primer Hoc dos anys seguits, els dos 
Festivals Interprovincials a Benicarló, concerts a Barcelo
na, Sabadell, Granollers i Ripoll, també els concursos de 
Nadalenques a Centelles, obtenint el 2n. i 1er. premis. 

Fou molt ben acollida la participado de l'any 1989 en el 
Xé. Festival Internacional de Cant Coral de Catalunya 
Centre, celebrat a Puig-reig. L'any 1991 es va actuar en el 

ta í. Si 

IV Festival de Masses Corals a la Rioja (Autol) amb unes 
escollides corals del Nord d'Espanya. S'ha participât, el 
passât any 1992, en el concurs de Caramelles a Sant Julià 
de Vilatorta on es va aconseguir un primer premi. En el 
mes de setembre, dintre del Cicle de Concerts de Benes-
tar Social de la Generalität de Catalunya, s'interpréta un 
concert coral en el Saló Sant Jordi. 

Després de transformada la coral d'homes en una coral 
mixta el Mestre Eduard Sorribas ha delegat la direcció en 
el seu fill Joaquim, havent estat molt ben acoHit per tots eis 
coristes. 

10 



BIOGRAFÍES DE LES ENTITATS CORALS 

COR FILHARMONIA 

El 3 de gêner del 1976 va néixer a Girona la Coral Oidà, 
sota la direccio en aquell moment conjunta de David Suñer 
¡ Jordi Bernardo, estant formada per joves músics i cantai-
res de la ciutat. 

La Coral Oidà, des deis seus inicis, ha tingut com objectiu 
no només la promoció del cant coral, sino de la música en 
general. Així com des de fa 13 anys col.labora amb l'Ajun-
tament de Girona en la formado i promoció de coráis esco
lare i conjunts instrumentais. També va col.laborar durant 
10 anys i fins fa dos anys, amb la Generalitat de Catalunya, 
en l'organització de la Colonia Musical. 

La Coral Oidà durant tots aquests anys ha ralitzat aproxi-
madament 150 concerts arreu de Catalunya, Catalunya 
Nord i alguns indrets de la Península. Concretament, l'any 
1984 va ser escollida, arrel de la Mostra de Cant Coral or-
ganitzada per la Generalitat de Catalunya, per participar en 
el "Encuentro Nacional de Polifonía", organitzat peí "Minis
terio de Cultura". Destaquem tambó un concert realitzat a 
Madrid amb motiu de la Festa Major organitzada peí Casal 
Cátala el 21 d'abril de 1985. 

Fruit d'un interés per compartir el cant coral amb forma-
cions estrangeres, ha participât en diferents encontres or-
ganitzats al si d'Eurpoa Cantat: 1979 a Loughborugh 

(Anglaterra), 1981 a Brugge (Bèlgica), 1984 a Strasbourg 
(Franca), havent realitzat en cadascùn d'aquests llocs al-
menys un concert aprofitant l'ocasió. 

La Coral Oidà va canviar el seu nom pel de Cor Filharmo-
nia el mes d'abril de 1991, apareguent en un programa 
amb motiu d'un concert realitzat el 7 d'abril d'aquell any, 
conjuntament amb el Cor Universitari de Perpinyà, al Tea
tro Municipal de Girona. 

PIN'S 
UNADISTINCIO PERA 

LA TEVA EMPRESA 
DISTINGEIX-TEH 

QUALITATS, PREUS I TERMINI D'ENTREGA SENSE COMPETENCIA. 

INFORMACIÓ, DISSENY I FABRICACIÓ A : 

C/del Mercat, 26 tel.: 473 47 01 

08960-Sant Just Desvern fax: 473 83 22 

11 



DISCOGRAFIA 

"••AM 

3 1 
CANÇONS 
TRADICIONALS 
CATALANES 

F - j Â, wí CANCIONES 

i"-' 1 
TRADICIÓN ALE S 
CATALANAS 

1 
« V / i 

I ' i 
7 

1 Orfeo Curala 
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CANÇONS 
TRADICIONALS 
CATALANES 

Orfeó Cátala. 
Diroccio: Jordi Casas 
Harmonia Mundi 
(HMI 987006) DDD (48'31) 

01.- La Balanguera 
(Amadeu Vives -v.c. S. Mas) 3'55 

02.- La Dama d'Aragó (Lluís Millet) 2'39 
03.- El Rossinyol (Antoni Pérez Moya) 2'30 
04.- L'hereu Riera (Josep Cumellas Ribo) 1'44 
05.- El testament d'Amelia (Enric Morera) 2'52 

Set Cançons Populars (Eduard Toldrá) 
06.-1 : Matinet me'n llevo jo 1 '58 
07.- 2: De Mataré varem venir 2'18 
08.- 3: El pardal 2'03 
09.- 4: Sota el pont d'or 2'35 
10.-5: Flord'olivar 1'40 
11.- 6: No t'espantis Alabau 1 '26 
12.- 7: Ai minyons que aneu pel món 1'37 
13.- Muntanyes del Canigó (Nadal Puig) 2'47 

Sis nádales tradicionals catalanes (Salvador Mas) 
14.-1 : Les setmanes de Daniel 2'05 
15,- 2: El Desembre congelât 2'31 
16.- 3: Esta nit és nit de vetlla 2'50 
17.- 4: Fum, fum, fum 1'55 
18.-5: El noi de la mare 2'48 
19.- 6: Allá sota una penya 2'07 
20.- El cant deis ocells (Pau Casais) 2'35 

'HUI' •• I 

RECORDANT BROADWAY 

Coral Renaixenca. 
Direcciö: Ramon Marcö i Cabre 
Piano: Montserrat Cases i Xavier Borräs; Percussiö: Benet J. 
Puig Contrabaix: Cristina martfnez i Anna Salvä 
Management Producciones Discogräficas. NITL006 

Cara A: The Band 
The Pajama Game 
42th Street 
Roberta 
Fiddler on the Roof 

Cara B: Blue Hawai 
Fingers 
The Music Man 

HOMENATGE AL MESTRE 
ENRIC MORERA 

USICA CORAL CA 
MUSICA CORAL CATALANA 
DEL SEGLE XX 

Polifónica de Puig-reig. 
Direcció: Ramón Noguera 
M. Carme Oliveras (soprano) 
Bernadeta Barniol (contrait) 
Audio-Visuals de Sarria. 
25.1461. ADD 

BESTIARI m 
(Manuel Oltra/Pere Quart) 
01.- 01 : Mosques i mosquits 
02.- 02: Pregadéu 
03.- 03: Coccinel.la 
04.- 04: Xanguet 
05.- 05: Pingui 
06.- 06: Gripau 
07.- 07: Musclo 
08.- 08: Bacil 
09.- 09: Colomí 
10.-10: Rata-pinyada 
11.-11: Rossinyol caduc 
12.-12: Elefant 
13.- La Font de ses tortugues (F.Civil/B.Rosselló) 
14.- Confidencia (J.Serra/C.Sala) 
15,- La reliquia (LI.M.Millet/J.AIcover) 
16.- Caneó de l'enfadós (C.Taltabull/G.de Liost) 
17.- Campanes sobre el mar (J.M.Thomàs) 
18.- El secret (M.CHtra/J.Folguera) 
19.- Som tu i jo (R.Noguera/J.Puig i Riera) 

t DEL SEGLE > 

1'07 
1'54 
1*51 
4'02 
1'12 
1'45 
1'32 
0'32 
1'55 
0'59 
2'26 
2'06 
2'42 
2'02 
5'47 
2'38 
430 
1'47 
2'37 

Sardanes Coráis. 
Direcció: Lluís Virgili 
Orfeó Balaguerí 
(Balaguer, La Noguera) 
Directora: Enriqueta Tena 
Orfeó Lleidatà 
(Lleida, El Segrià) 
Director: Lluís Virgili 
Orfeó Veus del Camp 
(El Solerás, Les Garrigues) 
Director: J. Aran 
Foc Nou. Estèreo FLP 137 

Cara A: 

Cara B: 

L'Empordá 
(E.Morera/J.Maragall) 4'28 
La Sardana de la Patria 
(E.Morera/J.LIongueres) 6'07 
Les Fulles Seques 
(E.Morera/A.Guimerá) 3'44 
La Sardana de les Monges 
(E.Morera/A.Guimerá) 5'06 

Les Neus que es fonen 
(E.Morera/A.Guimerá) 5'32 
La Sardana Gran 
(E.Morera/C.Grandó) 4'48 
La Presó de Lleida 
(E.Morera/Popular) 4'35 
Sota de l'Om 
(E.Morera/Popular) 2'50 
Cant de la Senyera 
(LI.Millet/J.Maragall) 3'40 
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BIBLIOGRAFIA 

ORFEO CÁTALA. 

Llibre del Centenari 
Pere Artís i Benach, 
Lluís Millet i Loras 
Editorial Barcino 

Aquesta historia deis cent primers 
anys de l'Orfeó Cátala, motivada 
per l'efemèride del Centenari d'a-
questa institució, respon a una visió 
al mateix temps rigorosa i personal: 
rigorosa, perqué ha pogut partir de 
les fonts documentáis, internes i ex
ternes, mes completes i exhausti-
ves -a més de tota la tradició oral 
transmesa per les persones de la 
velia generació, vísceralment identi
ficados amb els ideáis de l'Orfeó-; 

L'ORIOL MARTORELL I 
LA CORALSANT JORDI 

Dades, textos, fotografies: Manuel 
Artigues, Pere Arti's, Francese de P. 
Ayesta, Pau Barceló, Antoni Basso, 
Joan Bellès, Emili Bosch, Julia Pas-
tor, Josep Quintana, Jordi Roca, 
Jordi Sanou, LIufs Saumell, Pere 
Vegué... 
Editat per: Coral Sant Jordi 
Realització i Edició: ArtQo 2000 

Quan l'Oriol ens comunicà la seva 
decisiô de deixar la direcciô de la 
Coral en acabar el curs 1990-1991, 
vam pensar immediatament que 
tota la tasca feta durant els darrets 
44 anys, tant per l'Oriol corn per la 
Coral mateixa no es podia deixar 
caure en l'oblit. Per aixô vam creure 

personal, perqué els seus autors, 
tot i aportant una visió objectiva del 
tema (i una dimensió reflexiva lúci
da) tampoc no han eludit, com és 
lógic, el pes de la seva vinculació 
específica amb l'entitat. 

que calia fer-ne un llibre, com un 
servei més que podiem fer al país. 

ELS SEGADORS 

Himne nacional de Catalunya 
Josep Massot i Muntaner, Salvador 
Pueyo, Oriol Martorell 
Departament de Cultura de la Ge
neralität de Catalunya 

Cent anys després de la publicació 
d'EIs Segadors per Manuel Milá i 
Fontanals un fet indiscutible s'impo-
sa per raons históriques, polítiques i 
populars: Els Segadors és l'himne 
nacional de Catalunya. 

Totes les nacions han adoptat uns 
senyals peculiars per definir la seva 
propia identitat: la bandera i l'him
ne. Un signe plástic i un llenguatge 
multitudinari per sintetitzar els senti-
ments d'una voluntat d'ésser, de 
definir-se, de viure con a col.lectivi-
tat. Més enllá de tota altra conside
rado, Els segadors no son 
únicament un cant popular i col.lec-
tiu: simbolitzen la realitat mateixa 
de Catalunya, com a pöble, com a 
país, com a nació. 

AQUÍ Hl POSAREM LA VOSTRA PUBLICITAT 
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TEMA DE FONS 

ALLÒ QUE NO ÉS A LA PARTITURA 

Foto: En rie Navàs 

Em presentaré: sóc un cantaire nor
mal i corrent, deis que, amb volun-
tat, mig llegeix les partitures, i deis 
que -aixó sí- canta amb ¡Musió, 
amb ganes. De la majoria, dones, 
de la majoria tan sovint silenciosa i 
soferta. No sóc, dones, cap veu au
torizada en música. 

I de professió, sóc mestre, peda-
gog, amb forca anys d'ofici. D'aixó, 
de pedagogía, sí que potser en po
dría parlar una mica. Tinc una pági
na en blanc al meu davant? Dones, 
m'hi poso. Va sobre la tasca de di-
recció coral. 

Jo, que sovint tinc el meu lloc da-
munt de la tarima, davant de la pis-
sarra o del retroprojector, enfront 
d'una classe, d'un grup, a la coral 
tinc el meu lloc a la corda deis bai-
xos, a má esquerra del director, i a 
baix de la tarima. Des d'aquí -vici 
professional?- no puc deixar d'exer-
cir un cert distanciament "metódic" i 
observar i considerar el rol del di
rector, del mestre o la mestra que 
realitza l'assaig, d'adonar-me de les 
dinámiques de grup que s'establei-
xen, deis feed-back, deis bons o 

mais "rotllos" que s'hi donen... Un 
fenomen de gran interès, si no fos 
que hom s'hi troba dins, implicai 

Si es té en compte, no un assaig ai
llât, sino la globalitat de tot un any, 
és possible d'adonar-se no sols de 
situacions puntuals sino de tot un 
procès. I si es tenen en compte els 
anys i anys d'assaigs i de concerts, 
de sortides i viatges, d'assemblées, 
d'eleccions de carrées intems, de 
sopars de coral, de cantaires que hi 
entren, d'altres que pleguen, que 
canvien de coral, que es retiren, les 
amistats i aparellaments que s'hi 
fan i s'hi desfan, les questions de 
sexe i gènere entre homes i dones, 
les que afecten el jovent i els mes 
grans... Hi passa de tot, corn la vida 
mateixa. 

Aquest és un tema que en un sol 
article sols es pot apuntar. N'hi hau-
ria per parlar-ne mes en concret, 
acotant ternes i questions, analit-
zant-les, aportant-hi propostes d'op-
timització, advertèneies de riscs i 
de dinàmiques négatives a evitar, i 
corn fer-ho. Només des del punt de 
vista de la psicopedagogia, ras i 

curt, previ a la pedagogia musical, 
infinitament previ a les tècniques de 
direcciô coral... 

Avui em limitaria a dir que passen 
coses, tant les que apareixen -les 
que apareixen tal corn son i les que 
es mostren d'altres maneres- corn 
les que resten soterrades, sovint in
conscients i que un dia o altre, d'u
na manera o d'una altra, es 
manifestaran. I que aquestes coses 
que pasen no son sinô fenômens 
objectivables i generalitzables, que 
la psicologia social té definits, clas-
sificats i diagnosticats. Que, a mes, 
son comuns i genèrics en relaciô 
als que es donen en altres grups en 
altres camps que no tenen res a 
veure amb la mûsica, i que tant es 
poden donar a Reus, a Badalona o 
a Estambul. No son pas reduïbles a 
allô de "aquell director", d"'aquesta 
coral", d"'aquesta contrait"... 

Son fenômens, doncs, que es do
nen d'una determinada manera per 
unes determinades raons, motius o 
situacions, i que podrien seguir pro
cessus diferents i arribar a desen-
llaços diferents si es modifiquessin 
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COMENTARI DE LA PARTITURA: 

Títol: SALVE REGINA 

Autor: Enric Morera 

Aviat farà un any de la darrera publicado d'una partitura del mestre Enric Mo
rera. Aqüestes edicions les vàrem iniciar amb motiu del cinquante aniversari 
de la seva mort. 

Fins ara en portem editades dues (El testament d'Amelia i El bon caçador) 
d'un projecte de quatre obres, que pensem cloure amb la sardana "La Santa 
Espina" per a cor mixt i piano (reductio de la cobla). Esperem, dones, finalit-
zar aquest projecte. 

L'obra que avui us presentem és una de les poques peces de caire religiós de 
l'Enric Morera. A part d'una missa per a cor d'homes amb el títol "Missa en 
honor del Rei en Jaume", publicada abans de la guerra civil, i d'una "Ave Ma
ria" per a soprano i cor amb acompanyament d'orgue, no tenim noticia de cap 
altra composició. 

Aquesta "Salve Regina" s'initia amb el motiu gregorià cantat per totes les 
veus a l'unison, perô creiem que pot ser substituït, si es desitja, per el cant d'
una sola veu o corda. 

L'obra és d'estructura homofônica i no presenta mes problèmes que seguir les 
indicacions de les dinàmiques establertes peí compositor, ressaltant el pas de 
la melodia a les diferents veus. 

Des del compas 23 fins el 30 cal equilibrar els contrastos entre les veus per
qué es puguin sentir els tres motius de sopranos i ténors, de contralts i de bai-
xos. 

No hi ha greus o especiáis problèmes d'afinació, pero sí cal articular bé el text 
a fi de fer-lo comprensible. 



SALVE REGINA 

Enric Morera 
(1865- 1942) 
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TEMA DE FONS 

les condicions en qué es donen, les 
relacions que s'estableixen i les d¡-
námiques de grup que es desenca
denen. 

I aquí és on pensó que la fundó del 
director o la directora hi és clau. No 
pas per carregar-li els neulers, sino 
peí seu rol específic professional i 
personal en relació al grup que té al 
davant. També la de cada cantaire 
és important: jo sé que si en un 
concert estableixo un contacte amb 
el director sois amb la mirada enco-
manant il.lusió, satisfacció, ánims, 
un sentiment positiu d'entesa, de 
conxorxa, aixó pot ser-li un estímul 
que tot seguit es traslluirá i revertirá 
en el conjunt del cor, multiplicador, 
dones. Pero, és ciar, la de la per
sona que dirigeix és mes forta. 

Tal com és cert que el millor profes-
sor d'história no és el que sap mes 
historia sino el que la sap ensenyar 
millor. Tal com és cert que per a ser 
un bon entrenador de básquet no 
basta saber plantejar les millors es

trategas de defensa o d'atac a la 
pissarra, sinô, a mes, saber incul-
car moral, crear esperit d'equip, sa
ber demanar temps i fer els canvis 
adéquats en el moment oportû... 
També qui dirigeix un cor, a mes 
de saber mûsica i direcciô coral i de 
saber ensenyar, ha de ser cons
cient dels fenômens que es donen 
en la coral en tant que grup, i saber 
fins a quin punt el seu comporta-
ment, les sèves paraules, el seu 
tracte influeixen en cada cantaire, 
en el grup. Perquè un grup no és 
simplement una suma aritmètica de 
persones sinô un teixit de relacions, 
de nusos, de tensions, de liderat-
ges, de subgrups enfrontats o que 
s'ignoren, de ritmes concordants o 
discordants... 

Després de la dinàmica de grup 
vindria la valoraciô del rendiment 
possible dels assaigs, normalment 
nocturns, amb el cansament acu-
mulat de tot el dia, amb els problè
mes de la feina o de casa no 
resolts ni deixats del tot al marge 

per a cada cantaire, fins a fets 
anecd6tics com quan juga el Barca 
a la mateixa hora... tantes i tantes 
coses. I coneixer, dins el pen'ode 
d'una hora o una hora i mitja, quins 
son els temps mes fructifers, com 
s'han de periodificar, en quin ordre 
de dificultat o de qualitat es conve
nient de programar les peces o els 
fragments a assajar dins I'horari, si 
cal -i quan- deixar uns moments de 
respir o d'exigencia mes baixa... El 
director com a animador de grup i 
educador. 

Jo penso que molt be millorar la 
tecnica de direccio, molt be elevar 
el nivell musical dels cantaires, fan
tastic enriquir els repertoris... Per6 
aquest aspecte psicopedag6gic em 
sembla tambe clau. Caldria conti-
nuar parlant-ne. 

Joan Soler I Amigó 

Foto: Joan Ramirez 
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NOTICIARI DEL CONSELL DIRECTIU 

OBJECTIU QUASI COMPLERT 

Hem de començar donant gracies a 
tots aquells cantaires, directius i en-
titats que, en gran nombre, han as-
sumit el compromis i amb un petit 
esforç han col.laborat en la rifa per 
saldar el déficit del Catalunya Can-
ta. 

Cal tenir présent que si es tira en-
davant aquest projecte fou perquè 
aixî ho acordà, per majoria quasi 
absoluta, l'assemblea gênerai de la 
federaciö del passât mes de marc a 
Sant Climent de Llobregat i, com 
acord corporatiu, totes les entitats 
de la nostra federaciö hi quedaven 
vinculades. I aixî ho han entés una 
àmplia majoria, que han fet el petit 
esforç de vendre les cent butlletes 
que enviàrem a cada entitat. 

I és que l'esforç que es demanava, 
véritablement, era molt petit. Ven
dre 100 butlletes a 200,- pessetes 
cada una entre eis cantaires, fami-
liars, amies i veïns de cada entitat 
sols requeria una mica de bona vo-
luntat i un cert sentit de Solidarität 
vers totes les altres entitats que ha-
vien acceptât el mateix repte. 

Ara, a pocs dies de fet el sorteig, és 
moment de començar a passar ba-
lanç. Creiem que el tîtol d'aquest 
escrit ho reflecteix prou bé. Objectiu 
quasi complert, perquè, malgrat la 
bona resposta que hi ha hagut en 
moites delegacions, en altres no 
s'ha arribat al nivell de vendes que 
esperàvem, la quai cosa ha com
portât no poder eixugar totalment el 
déficit existent, si bé tot sembla in-
dicar que la part pendent sera molt 
petita. No ho podem saber amb ex-
actitud perquè la distribuciô i la ges
tio dels talonaris es va fer a nivell 
de delegaciö i a l'hora de tancar la 
redacciö d 'aquest numéro 0, encara 
en tenîem alguns pendents de liqui-
dar. Si, perô, que podem donar da-
des aproximades. 

Plantejàrem el sorteig a partir del 
nombre actual d'entitats federades i 
aspirants (mes de 300). Vàrem edi-
tar 333 talonaris de cent butlletes 
cada un i un talonari escadusser de 
trenta-tres amb très numéros a 
cada butlleta que cobrien del numé
ro 00001 al 99.999. Si sortia el nu-

mero 00000, els premis quedarien 
per a la Federacio. 

Si veniem les 33.333 butlletes a 
200,- pessetes, ingressàvem 
6.666.600,- pessetes, que ens per-
metien fer front als premis anun
ciáis (1.400.000,- pessetes), 
eixugar el déficit (3.907.597,- pes
setes) i encara ens quedarien 
1.359.003,- pessetes per a la Fede
racio. 

Quin ha estât el résultat?. D'entra-
da, podem dir que un 70% de les 
entitats han venut tôt el talonari. En 
el 30% restant, n'hi ha de tôt. Des
de entitats que han tornat el talonari 
sencer (poques), fins altres que han 
tomat talonaris amb quatre o cinc 
números pendents de vendre. 
També hi ha algunes entitats que 
han venut mes d'un talonari. Per 
delegacions, cal destacar, en pri
mer Hoc, la del Maresme, que ha 
venut mes talonaris sencers que 
entitats federades. En canvi, en 
sentit negatiu, la Delegado de Te
rres de Lleida tôt just ha venut una 
mica mes del 50% deis números 
assignats, molt per sota de la mitja-
na de tota la Federació, i aixô que 
és una de les delegacions amb mes 
representado d'entitats al Catalu
nya Canta. 

A nivell d'entitats, i sensé dir noms, 
estranya que entitats que volen ser 

punteres o altres que son histori
ques no hagin fet el petit esforç de 
vendre tot el talonari. En alguns ca-
sos no s'han quedat ni un numéro 
per cantaire. En altres casos no 
saps corn agafar-t'ho. Han venut 
très o quatre numéros i han tomat 
la resta. I n'hi ha un de les comar-
ques meridionals que ha venut un 
numéro i ha tomat eis noranta-nou 
restants. 

També hi ha alguna entitat que, 
amb poc sentit de Solidarität i ob
viant eis deures corporatius que 
comporta estar afiliat a una federa
ciö, ha tornat el talonari sencer 
dient que no hi estava d'acord. 

Globalment podem veure el résultat 
de la rifa en el quadre resum per 
Delegacions de la plana següent. 

Tal com dèiem, eis imports son 
aproximats ja que encara falten li-
quidar algunes delegacions. Corn 
que no s'han venut tots eis numé
ros, han quedat alguns numéros 
premiats per vendre; per tant l'apor-
taciö per premis sera mes baixa del 
previst, la quai cosa farà que en 
surti un résultat final del sorteig vol-
tant eis 3.800.000,-, quasi el déficit 
total. 

Si que ha sortit el primer premi, que 
ha anat a parar a un cantaire de la 
coral Canticel de Barcelona. 

El President de la FCEC lliurant el 1er. premi al guanyador. 
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NOTICIAR! DEL CONSELL DIRECTIU 

En conclusió, podem dir que el ré
sultat global ha estât prou bo. Si bé 
no hem acomplert tots els objectius 
previstos si que, al menys, hem as-
solit el principal, cobrir el dèficit del 
Catalunya Canta. N'hem d'estar or
gullosos. 

El perqué de la rifa 

Quan l'any 1991 el Conseil directiu 
proposàrem a l'Assemblea General 
de la Federado tirar endavant la 
celebració d'un Aplec General com-
memoratiu del 30 aniversari de la 
recuperado del nostre moviment 
coral, ho férem amb una gran ¡Mu
sió, moguts per uns ideáis de fer 
país i empesos per un afany d'apro-
fundir i millorar tot el que repre
senta el cant coral. No hi havia 
antécédents de cap celebració com 
la que preteníem i érem conscients 
del rise que això comportava. El 
Palau Sant Jordi, acabat d'estrenar, 
ens va semblar un marc molt adé
quat. El repte era fer un Aplec en 
condicions, i ens hi abocàrem. 

D'entrada plantejàrem un pressu-
post conservador que se'ns compli
ca quan es presentaren uns 
problèmes tècnics que semblaven 
greus. El Palau Sant Jordi està dis-
senyat com a local pouvaient, tant 
per a la práctica de l'esport com per 
a la realització de macroconcerts o 
altres actes multitudinaris, per això 
té una banda de la sala lliure de 
grades per poder-la fer servir d'es-
cenari i tot està pensât perqué el so 
surti des d'aquest cantó en direcció 
a les grades. 

El que nosaltres preteníem era in
vertir la disposició del Palau. Al Hoc 
pensât per escenari no hi podíem 
col.locar els 6.000 o 7.000 cantai-
res que calculàvem hi assistirien. 
Vàrem decidir convertir amb esce
nari la grada oposada. Els tècnics 
de so del Palau ens digueren que l'
unica manera de fer-ho en condi
cions era sonoritzant tota la zona 
de cantaires per tal que el so arri
bes homogeni al public i fer-ho de 
tal manera que intentés evitar el re-
bot amb la paret frontal del cantó 
oposat. El pressupost era de quasi 
quatre milions. 

Amb la ¡Musió que ens empenyia, 
ens creguérem les paraules de su-
port de les institutions i tiràrem en
davant. Després, a l'hora de la 
veritat, tot foren problèmes: que si 
pressupostos retalláis, que si any 
olimpie,... El cert ós que ens deixa-
ren penjats i amb un forai de quasi 
quatre milions de pessetes (pràcti-
cament el cost de la sonorització 
com es pot comprobar en la liquida
do que segueix). De fet pagàrem la 
novatada ja que uns mesos des
prés les Coráis Infantils celebraren 
la seva Trobada. Vista la nostra ex
periencia s'estalviaren la sonoritza
ció i els anà prou bé. 

Davant d'aquesta situació, a l'As
semblea de Sant Climent de Llobre-
gat es decidí, entre les diverses 
alternatives que es presentaren, ti
rar endavant aquesta rifa per tal d'-
eixugar el dèficit existent i no 
hipotecar l'activitat federativa du
rant uns quants anys. 

Quadre resum per Delegacions del résultat de la rifa 

NOMBRE IMPORT ENTITATS 
DELEGAClG ENTITATS VENUT (Ptes.) % ASSIST. 

Maresme 17 350.000 102,9 8 
Com. Gironines 16 300.000 93,8 13 
Baix Llobregat 27 496.400 91,9 21 
Barcelones 94 1.606.800 85,5 38 
Com. Meridionals 34 525.400 77,3 17 
Bages/Bergueda 19 293.000 77,3 9 
Vales 33 503.000 76,2 11 
Penedes/Anoia/G. 16 240.000 75,0 12 
Osona/Ripolles 11 156.600 71,2 9 
Torres de Lleida 50 512.400 51,2 36 

SUMA 317 4.984.400 78,6 174 

Altres (Corals adh. 
consell derectiu, 
sobrants...) 16 138.000 43,3 -

TOTAL 333 5.123.000 76,9 174 

Dèficit que pràcticament hem eixu-
gat gracies a resforç i a la voluntat 
de milers i milers de cantaires i 
amies que han col.laborat en 
aquest projecte. 

30 dejuny de 1993 

Números finals del Catalunya Canta 

DESPESES 

PALAU St. JORDI 
Lloguer Palau4.347.705 
Sonori tzació3.904.100 
Llog. cadires i tarimes704.940 
8.956745 
MUSICS 
Orquestra Germinas 
i reforç 1.096.000 
Cobla Sant Jordi 500.000 
Directora 300.000 
Arranjaments i 
lloguer partituras 

ENREGISTR. 
IMATGE I SO 
Unitats Móbils 
Edició video i cassette 

180.611 
2.076.611 

600.000 
3.439.128 
4.039.128 

ADMINISTRACIO 
Edició carpetes entradas 
i programes 691.155 
Equip de treball (secretaria), 
desplaçaments, anuncis, 
cartelleres, impressió 
fulletons... 228.895 

920.050 

ALTRES 
S.G.A.E. 
Desplaçament i estada 
personalitats convidados 
Presentadora 
Fotos Creu Roja... 

TOTAL 

INGRESSOS 

Venda entrades 
Subvenciö Generalität 
Subvenciö Pioneer 
Venda Videos i 
cassettes 
Venda fotos 

TOTAL 

DEFICIT 

505.264 

396.395 
150.000 
61.600 

1.113.259 

17.105.793 

6.837.425 
1.000.000 
691.155 

4.654.020 
15.600 

13.198.200 

3.907593 
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NOTICIAR! DE L'EQUIP TECNIC 

RECOLLIDA DE PARTITURES 
Cançoner amb les obres deis nostres 

arxius particulars 

L'Equip Tècnic de la FCEC és conscient de la 
problemática que suposa pels directors, la reno-
vació del repertori dels seus cors. Aixô, tant pel 
que fa ais pocs recursos editorials, com pel nivell 
de dificultat que els cantalres poden assumir. 

A tot aixó s'hi afegeix que determinades entltats, 
minvades darrerament de veus masculines, es 
veuen obligades a cantar obres a tres veus mix
tes, fet que fa mes difícil encara trobar repertori 
adéquat que tingui un nivell de qualitat accept
able. 

Per altra banda és ben cert que, d'una manera o 
d'altra, cada coral s'espavila per trobar nou ma
terial. De vegades s'aconsegueixen noves com-
posicions a través d'intercanvis, o en 
simposiums internationals. Diversos composi
tors del nostre país han escrit obres i han fet har
monizat ions força intéressants, que no s'han 
publicat, i l'original dorm a I'arxiu del cor que les 
va estrenar. I, molt sovint, alguns directors o 
cantaires han escrit i escriuen harmonitzacions o 
composicions originals adequades a les possibi
l i tés del seu propi cor. 

Si tôt aquest material es pogués recopilar i 
posar a disposlció de tots els cors de la Fe
derado, en resultarla un fons editorial inte-
ressantíssim, que ens ajudaria a tots a 
elaborar programes nous i mes estimulants. 

A mes, així podriem conéixer gran quantitat d'o-
bres deis nostres propis músics que, si no les 
publiquem ara, corren el risc de no publicar-se 
mai. I no hauriem de permetre que una part im
portant de la historia del nostre país quedes, 
així, immerescudament oblidada. 

És en aquesta línia que l'Equip Tècnic ha decidit 
convocar una RECOLLIDA DE PARTITURES 

que no hagin estât mai publicades en cap de les 
éditorials del nostre pais. 

Amb elles elaborarem un CANÇONER, que po-
sarem a la disposiciö de tots eis membres de la 
Federaciö. 

En ell hi constarà, a mes de les dades de l'obra i 
de l'autor, la persona o entitat que ha cedit la 
partit ura. 

Caractéristiques de les obres: 

-Harmonitzacions o peces originals. 

-D'autor català o estranger. 

-De dificultat assumible per la majoria de les co-
rals de la FCEC. 

-A quatre o a très veus mixtes. 

-"A capella" o amb acompanyament instrumen-

Animeu-vos, dones, i envieu-nos totes les obres 
que us semblin interessants, tot repassant els 
vostres arxius. Pot èsser una bona ocasió de di-
namitzar-los i valorar-los. D'altra manera podrien 
romandre en una muda esterilitat. 

També agrairem els vostres comentaris i infor-
macions sobre l'obra, l'autor, etc. 

L'Equip Tècnic en farà una selecció i editará un 
primer recull tan bon punt tingui el material sufi-
cient per a fer-ho. 

La col.laboració de tots será un gest de genero-
sitat que revertirá en benefici de tota la comuni-
tat del món coral. 

GRACIES EN NOM DE TOTS. 
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NOTICIAR! DE L'EQUIP TERRITORIAL 

Delegació del Bages-Bergueda 

El dia 25 d'abril el Grup Cantaire Sant Bartomeu de 
Casserres, va organitzar la dotzena edició de la Traba
da de Caramelles de Casserres. Hi varen prendre part 
quinze colles. Molts dels actes programáis es van por
tar a terme dins del pavelló esportiti a causa de la plu-
ja. 

El dia 16 de maig, dins dels diferents actes de celebra
do del 25è aniversari de la coral Polifònica de Puig-
Reig tingué Hoc la trabada de corals del 
Bages-Berguedà. Dotze corals hi varen participar i hi 
varen assistir unes set-centes persones. Les corals 
varen interpretar dues cançons cada una del seu re
pertori a la primera part i a la segona part totes juntes 
amb orquestra varen fer la Suite Catalana. 

El dia 23 de maig a Navàs i organitzat per la Coral 
Sant Genis es va celebrar la Segona Diada de Cant 
Coral. Les corals participants foren la Coral Canticò-
rum de Barcelona, la Polifònica de Puig-Reig i la Coral 
Sant Genfs de Navàs. Hi havia de prendre part l'Orfeo 
Lleidatà però per raons no justificades una setmana 
abans varen excusar la seva presència. Per sort la Co
ral Escriny de Santpedor va poder omplir el seu Hoc. Al 
matf les diferents corals varen cantar la missa a dife
rents parròquies de l'arxiprestat de Navàs. Al migdia, 
l'Ajuntament del poble els feu una recepció amb lliura-
ment d'una placa a cada coral. Tot seguit un dinar de 
germanor i a les sis de la tarda el concert al teatre Ca
sal de Sant Genis. 

Delegació del Barcelonés 

Una vegada acabat el cicle de concerts del Maig Coral 
que enguany ha aplegat a 31 entitats durant els con
certs de cada dissabte i diumenge del mes de maig i 
cada dissabte del mes de juny, comencem a preparar 
ja les activitats del darrer trimestre de l'any. 

D'aquestes activitats, que son les Jornades Internacio-
nals, la Trobada de la Mercè i les Cançons a la Fira, 
volem destacar-ne una per la seva novetat: taula rodo-
na sobre les caractéristiques de les Corals de Gent 

Gran està prevista per a principis del mes d'octubre, 
un dissabte a la tarda. Volem que s'hi parli tant d'as-
pectes humans com teenies, dels mateixos cantaires i 
dels directors. I intentarem que a la taula hi hagi direc
tors amb experiencia en aquest tipus de corals i també 
algún metge per parlar de les caractéristiques fisiològi-
ques de la veu. Per això, i com que és un tema nou 
dins de la Federado, us demanem que tots aquells 
que hi pogueu aportar opinions i experiències, us po-
seu en contacte amb en Jordi Subirà (tel. 315 26 06). 

28enes. Jornades Internacional de Cant Coral. 1993 

Després de la parada de l'any passat a cau
sa deis Jocs Olimpios, enguany es reprenen 
les Jornades Internacional de Cant Coral a 
Barcelona. Des d'ara, pero, l'organització co
rre a carree de la FCEC i de la Delegació del 
Barcelonés, amb l'ajuda económica de l'A
juntament de Barcelona. 

Els trets mes importants d'aquest any son: 

- Hi participará una coral filipina, una ruma-
nesa, una mexicana i una de Sant Petes-
burg. 

- Les Jornades tindran lloc del 13 al 17 de 
setembre. 

- Els dies 13, 14, 15 i 16, al vespre, hi haurá 
un concert amb una d'aquestes corals es-
trangeres i una de catalana, segurament al 
Saló del Tinell. 

- El dia 17 al vespre hi haurá el concert de 
clausura, o bó al Saló del Tinell o a l'Esglé-
sia del Pi. 

- L'obra que es cantarà en comû és: ORGUE 
PSAUMES de Jules Van Nusfel, compositor 
contemporani de Flandes. 

- Director: Johan Duijck. de Gent (Flandes). 

Si esteu interessats en participar en el cor 
de cantaires que es forma, com en altres 
anys, per preparar l'obra conjuntament, po-
seu-vos en contacte amb en Jordi Subira 
(tel. 315 26 06) o bó directament amb la Fe
derado (tel. 200 39 26) i rebreu la butlleta d'-
inscripció. 

Si la vostra entitat també vol cantar en algun 
dels concerts del vespre a Barcelona, sol.li-
citeu-ho i envieu el programa a en Jordi Su
bira (fax. 315 37 57) o bó directament a la 
Federado (fax. 200 39 26). 

Com que nomes hi poden participar quatre 
entitats, es tindrà en compte tant el progra
ma a interpretar com l'ordre de rebuda de la 
sol.licitud. 
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NOTICIARI DE LES CORALS 

CORAL SANT SADURNI 

Del 7 al 9 de maig la Coral de Sant Sadumî va ser a Ze-
gama (Guipuzkoa) per tornar la visita al Cor Orkatz, que 
havia vingut a Sant Sadurnf d'Anoial'octubre passât. 
Era el segon intercanvi entre aquests dos cors. 

Aquest viatge però, no era només per tornar la visita i 
fer el turista, hi havia afegit el repte musical, la interpre-
tació conjunta de la Missa Brevis, en Re major K 65, de 
Mozart, acompanyats de l'Orquestra de Cambra del 
Conservatori de Donostia i de solistes de l'escola de 
cant de l'Orfeo Donostiarra, amb Xabier Otaegui (direc
tor del Cor Orkatz) a l'orgue, i Ramon Oliver (director de 
la Coral Sant Sadurnf) a la direcció de tot el conjunt. 
Aquesta Missa va omplir la segona part del concert, que 
va tenir Hoc dissabte al vespre a l'església de Zegama. 
A la primera part, la Coral Sant Sadurnf va interpretar a 
capella algunes peces catalanes del seu repertori. Cal 
destacar la gran acollida del public assistent i la gran 
hospitalitat del poble de Zegama i, en particular la que 
varen donar els membres del Cor Orkatz a la Coral Sant 
Sadurnf. 

ORFEO DE TREMP 

L'Orfeo de Tremp visita Strasbourg del 22 al 26 del pas-
sat mes de maig, on efectuà una cantada a la seu del 
Parlament Europeu i un concert organitzat per l'Amicai 
dels Catalans d'Alsàcia, amb un repertori en el que una 
part fou dedicada a la musica catalana i una segona 
part a la polifonia religiosa i a la mùsica populär d'arreu 
de l'estat espanyol. 

POLIFONICA DE PUIG-REIG 

Aquest any 1993 la Polifônica de Puig-reig célébra el 
seu vint-i-cinquè aniversari la quai cosa représenta per 
a nosaltres un important nombre d'activitats especials 
que estem portant a terme ja des del mes de gêner. 
Malgrat tôt la nostra activitat habituai no s'ha aturat i els 
presentem un important nombre de possibilitats de con
certs. Ara els podem oferir un nou espectacle, Show 
Boat, una adaptaciô de la Polifônica de Puig-reig d'a-
quest musical estrenat als Estats Units l'any 1927. És la 
primera ocasiô en la que s'afegirà a l'espectacle pura-
ment musical représentatif teatral, coreografies, ves-
tuari especial, decorats i un equip d'il.luminaciô i 
sonoritzaciô professionals. Som conscients que aquest 
espectacle s'apartarà força de les representacions que 
pot oferir una coral, perd també hem intentât que en el 
résultat final la mûsica sigui el mes important. 

CORAL RENAIXENÇA 

Propers concerts 

La Coral Renaixenca de Sant Boi de Llobregat realiza
rá dos concerts a Holanda el proper mes d'agost. 

El dijous dia 18 a les 8 de la tarda a l'església de 
Med.Hervounde kerk al poble de Wageninger, acom
panyats de l'orquestra de la localitat amb la que inter
pretaran obres de Mozart, Vivaldi i Guinovart. 

El divendres dia 19 a les 9 del vespre a l'Escola IPC 
Plant. Innovatie Praktiks Centrum, de la localitat d'EDE, 
lloc on estaran hostatjats. Concert que se celebra com 
a inici de curs de l'esmentada escola universitaria. 

També per al proper divendres 10 de setembre, a les 
10 de la nit a l'Ateneu Santboiá de Sant Boi, actuació 
de la Coral Renaixenca dins del marc de l'ALTAVEU 
93, presentant un treball fet conjuntament amb el grup 
STUPENDAMS, dins del seu espectacle de veus ac
tual. 

Darrers concerts fets 

20 de maig. A les 8 de la tarda a l'Ateneu Santboiá de 
Sant Boi, concerts del centenari de l'Ateneu. Cantaren 
Coral Renaixenca i Coral Ressó de l'Ateneu Santboiá 

29 de maig. A les 10 del vespre al treatre municipal d'A-
brera, la Coral Renaixenga amb "Aixó és lespectacle". 

30 de maig. a les 12 del migdia al Club de Tenis de 
Sant Boi, la Coral Renaixenca amb "Aixó és respecta
do". 

20 de juny a les 7 de la tarda a l'Ateneu Santboiá, Coral 
Renaixenca, Coral Ressó de l'Ateneu Santboiá i Jove 
Orquestra de Sant Boi. 

ANIVERSARIS: 

Capella de Santa Maria de Ripoll: 100 anys 
Orfeo Andorra: 30 anys 
Coral Lavinia: 25 anys 
Coral Verge del Carni: 25 anys 

30 



NOTICIAR! DE CATALUNYA 

XXV ASAMBLEA GENERAL 
DEL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE LA MÚSICA DE LA UNESCO 
XXVième ASSEMBLEE GENERALE 
DU CONSEIL INTERNATIONAL 
DE LA MUSIQUE DE L'UNESCO 
25tii GENERAL ASSEMBLY 
OF THE INTERNATIONAL MUSIC 
COUNCIL OF THE UNESCO 

CONGRESO INTERNACIONAL 
«LA CREACIÓN MUSICAL 

CONTEMPORÁNEA» 
CONGRES INTERNATIONAL 

«LA CREATION MUSICALE 
CONTEMPORAINE» 

INTERNATIONAL CONGRESS 
«CONTEMPORARY MUSICAL 

CREATION» 
Alicante, 22 al 26 de Septiembre de 1993 

hsítoto Nadorejlás It* Artes &cárá y ta Músico 

AQUÍ HI POSAREM LA VOSTRA PUBLICITAT 
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NOTICIARI D'EUROPA CANTAT/FED. EUROPEA DE JOVES CORALS 

Europäische Föderation Junger Chöre e.V. 
i'IK/WI^' Fédération Européenne des leunes Chorales 
M • 1/lrM European Federation of Young Choirs 

anrar 

ACTIVITATS 

-Europa Cantat 12-Herning (Dinamarca) - Del 21/31 de juliol de 1994 

Busquen de 30 a 40 cantaires per formar part del Cor Internacional pel Cant Comú. Aquests cantaires han de saber cantar 
molt bé a vista, han de ser flexibles i han de teñir bon humor i coneixements d'anglès. Arribada a Herning: 19-07-1994. 
Cada dia cant comú i possibilitat de participar en un atelier d'Europa Cantat 12. Si hi esteu interessats envieu-nos les 
dades següents: nom, corda, repertori, llengües estrangeres, adreca i telèfon, abans del dia 30 de novembre. 

FESTIVALS, CONCURSOS, CURSOS I ACTIVITATS DIVERSES: 

-Festivals: 
-NEUCHATEL (Suíssa) 
Festival Choral International. 
Del 4 al 7 d'agost de 1993 

-WEIMAR (Alemanya) 
Festliche Tage Europäischer Chor
musik. 
Del 7 al 15 d'agost de 1993 

-WOLFENBÜTTEL (Alemanya) 
Eurotref 93. 
Del 9 al 12 de setembre de 1993 

-MENDOZA (República Argentina) 
Cantapueblo Mendoza'93. 
De l'1 al '11 d'octubrede 1993 

-MELBOURNE (Australia) 
Melbourne International Choral Festi
val. 
Del 3 al 10 de juny de 1994 

-TALLINN (Estònia) 
International Choral Festival 
Del 26 al 29 de juny de 1994 

-ATENES (Grècia) 
5th. International Choir Festival of At
hens 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

-Concursos: 
-REUS (Catalunya) 
IX Premi Ciutat de Reus de composi-
ció per a coráis infantils. 
Termini de presentado: del 2 d'agost 
al 30 de setembre de 1993 

-COLLE DEL FUORI (Italia) 
2 Mondial Musical Mariano. 
Dia 19 de setembre de 1993 

-MAASMECHELEN (Bèlgica) 
Concurs Internacional de Coráis. 
Dies 25 i 26 de setembre de 1993 

-AREZZO (Italia) 
XX Concorso Intemazionale de com
posizione "Guido d'Arezzo". 
Termini de presentado: 15 d'octubre 
de 1993 

-KREFELD (Alemanya) 
International Choir Competition. Dies 
23 i 24 d'odubrede 1993 

-AVILES (Principat d'Asturias) 
X Certamen Coral (Internacional) "Vi
lla de Aviles". 
Dies 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 
de desembre de 1993 

-VI EN A (Austria) 
9th. and 10th. International Choir-
competition "Franz Schubeif'and In
ternational Choir-Meeting. Del 18 al 
21 de novembre de 1993 

-ATENES (Grècia) 
3rd. International Competition 
Del 10 al 13 de novembre de 1994 

-Cursos: 
-DONOSTIA (Euskalerria) 
La Voz eta ganbara musika 
(La veu i la música de cambra). 
Del 2 al 14 d'agost de 1993 

-LLEIDA (Catalunya) 
XXX Curs Internacional de Música 
Curs de Cant i Tècnica Vocal. Del 4 
al 14 d'agost de 1993 
Dirocciò Coral. De 1*11 al 21 d'agost 
de 1993 

-SINES (Portugal) 
V Curso Internacional Direcçào Coral. 
Del 16 al 28 d'agost de 1993 

-CALLOSA D'EN SARRIA (Alacant) 
Il Festival Liric. Del 4 a N1 de setem
bre de 1993-ANDORRA LA VELLA 

(Principat d'Andorra) 
Classes Magistrals de Cant. 
Dies 20 i 21 d'octubre de 1993 

-TOLOSA (Gipuzkoa) 
VI Curso de Composición para Coros 
infantiles. 
Termini: 1 de setembre de 1993 

-SARAGOSSA (Aragó) 
Curso de Dirección Coral Nicole Cor-
ti-Lyant 

Del 19 al 14 de setembre de 1993 

-BORJA (Aragó) 
XIII Jornadas Coralistas Aragonesas 
Lecciones Magistrales de Eugenio 
Malm Mayer 
Dies 13 i 14 de novembre de 1993 

-Activitats diverses: 
-USTI NAD LAB EM (República Txe-
ca) 
International Symposium on Choral 
Singing. 
Del 6 al 10 d'octubre de 1993 

-VAISSON LA ROMAINE (Franca) 
6èmes. Cantilies. Del 2 al 15 d'agost 
de 1993 

-Calendari de la "Interculture 
Foundation's Choral" 

-PRAGA (República Txeca) 
PACE-Praga Aurea Cantat Europae. 
De l'11 al 14 de novembre de 1993. 

-RIVA DEL GARDA (Trentino) 
3* Concorso Internazionales Corale 
di Riva del Garda. 
Del 27 al 30 de marc de 1994 

LES ENTITATS INTERESSADES 
PODEN AMPLIAR DETALLS D'A-
QUESTS ANUNCIATS A LA NOS
TRA SECRETARIA. 
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ACTIVITATS DE LA FCEC 

2on. CURS DE DIRECCIO CORAL DE LA FCEC 1993/1994 

Una vegada acabat i amb molt bon resultat el 1er 
Curs de Direcció Coral de la FCEC, us anunciem ja 
la convocatoria del 2on. 

Els alumnes que demanin accedir al grup B i no ha-
gin estât matriculats el curs anterior, s'hauran de pre-
sentar a una prova d'accès. 

Dates: 
6 i 17d'octubre de 1993 
27 i 28 de novembre de 1993 
29 i 30 de gêner de 1994 
5 i 6 de marc de 1994 

Horaris: 
Dissabte 8 h. recepcio fins 
diumenge 18 h. 

Lloc: 
Barcelona 

Prof essors: 
Sera el mateix equip que l'anterior: Mireia 
Barrera, Alfred Cañamero, Emilio de la 
Linde.Xavier Sans, Poire Vallvé i Pep Vila. 

Matarles: 
Tècnica de direcció, Pedagogia de l'assaig, 
Tècnica vocal aplicada al cor, Sensibilitza-
ció auditiva i control d'afinació, Anàlisi de 
partitures, Recerca de repertori, Sensibilit-
zació rítmica i educado corporal. 

Preu: 
Per als membres de la FCEC, del SCIC, 
de les CJC i dels Cors de Clavé: 36.000 Ptes. 

Per als altres: 56.000 Ptes. 

Aquest preu inclou a mes del curs, l'estada i 
les partitures. 

Inscripcions: 
El termini finalitzará el dia 
23 de setembre de 1993. 

Hi ha places limitades. 

Ompliu la butlleta adjunta i envieu-la 
juntament amb dues fotografíes i un taló a nom 
de la Federació Catalana d'Entitats Coráis 
abans del dia 23 de setembre a la següent 
adreca: 

FCEC, Placa Víctor Balaguer, 5 
08003 Barcelona 

Nivells: _ ^ ^ ^ ^ Partìturesde treball se us enviaran una vegada 

el món de la direcció coral r e b u d a l a b u t l l e t a d mscripció. 

B - nivel! mig: per tots aquells que el curs 
passât van fer bé la iniciado 

C - nivell avançât: per tots aquells que el curs 
passât van superar el 1 er. nivell 
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SECRETARIA 

Publicacions rebudes 

-MI PEQUEÑO PLANETA 

Iniciación a la Música. 
Antón García Abril/Encarnación López 
Ediciones Música 2000. 
Premio Nacional. Ministerio de Cultura. 
A la Pedagogía e Investigación Musical. 

Diversos 

-CASAL DEL METGE (Barcelona) 

Hem rebut l'oferta de la utilitzaciô de la sala d'actes, to-
talment remodelada, per tal que les nostres entitats pu-
guin realitzar-hi les sèves actuacions. 

-El Cor "Godre'r Garth, de Cardiff, format per 60 mem
bres, voldria oferir très o quatre concerts durant la seva 
visita a Catalunya, la Pasqua de Resurrecció de l'any 
1994. Fa 20 anys que es va fundar i és un dels millors 
cors mixtes del Pais de Gai.les. 

-El "Grupo Coral de Mafra", Portugal, està intéressât en 
fer intercanvis amb coráis de la nostra Federado. Dis
posen d'instai.lacions per acollir fins a 50 persones, i 
també d'espais per a realitzar els concerts. 

AVIS IMPORTANT 

A causa del mal estât de la construcció, l'edifici en 
el quai es troba la seu de la FCEC ha de ser desa-
llotjat amb urgencia. A l'hora del tancament d'a-
questa revista encara no sabem quin sera el nostre 
nou estatge, però a partir del mes d'agost la nostra 
adreça de fins ara ja no sera vàlida. 

De moment, i provisionalment, podeu enviar tota la 
correspondencia a la següent adreça: 

FCEC - Plaça Victor Balaguer, 5 
08003 Barcelona 

CARNET DE CANTAIRE DE LA FCEC 

D'acord amb la decisió de la darrera Assemblea General, 
es creará un carnet per a tots els cantaires, membres d'-
entitats pertanyents a la FCEC. Aquest carnet acreditará 
el cantaire com a tal en aquellos adivitats (concerts, cur
sos, jomados, tramesa gratuita de la revista, botigues de 
música, etc.) on això signifiqui algún avantatge. Cal que la 
Federado hagi rebut les Distes dels cantaires ABANS DEL 
15 D'OCTUBRE DE 1993. Si dintre d'aquest termini algu
na entitat federada no tramet la Mista actualitzada dels 
seus components, considerarem que renuncia -voluntària-
ment- ais drets que gaudiran els cantaires de la Federado 
durant el curs vinent. La tramesa deis carnets s'efectuarà 
a principis de gener de 1994. 

CATALEG INFORMATITZAT DE LA 
DIPUTACIO DE BARCELONA: 

La Diputado de Barcelona ens va oferir la possibilitat d'e
ditar un catàleg -amb la inclusió d'un disket informàtic- de 
totes les entitat coráis que formen part de la FCEC, per tal 
de poder-lo distribuir a tots els ajuntaments, organismos 
oficiáis i privats i entitats de la seva àrea d'influència. 
Ara us comuniquem que, després de demanar la informa
do a les entitats en diverses ocasions i d'allargar el termini 
de presentado durant mós d'un any, només hem rebut la 
resposta de 89 coráis. Lamentem, una vegada més, l'ajor-
nament d'un projecte que hauria estat una ocasió magnifi
ca per a difondre, àmpliament i una per una, totes les 
coráis que conformen la FCEC i que tant generosament 
ens havia ofert la Diputado de Barcelona. 

Volem agrair públicament la seva col.laborado a les coráis 
que han respost, i que son les següents: 

Agrupació Polifònica de Vilafranca, Agrupado Coral Res-
sò, Capella de Música Burés, Cor Ciutat de Tarragona, 
Cor de Cambra Joliu, Cor de la U.A.B., Cor Filharmonia, 
Cor Llevant, Cor Madrigalista de Mataró, Cor Montserrat, 
Cor Ricard Lamote de Grignon, Cor Scàndicus, Cor-Orfeó 
Parroquial del Vendrell, Cor-Orfeó Calafellenc, Coral Al 
Vent, Coral Ahadna de la Garriga, Coral Baluern, Coral 
Bell Repòs, Coral Bell Ressò, Coral Cantiga, Coral Canti-
còrum, Coral Castelltercol, Coral del Col.legi Major Penya-
fort-Montserrat, Coral d'Esade, Coral de Garda, Coral de 
Vilabella, Coral del Conservatori de Badalona, Coral del 
Remei d'Arenys de Munt, Coral del Joncar, Coral El Re-
guitzell, Coral Escriny, Coral Espinavesa, Coral Estel de 
Gironella, Coral Floc, Coral Font del Fil, Coral Ginesta del 
Valles, Coral Heura, Coral Joia d'Alella, Coral l'Amistat, 
Coral la Gavella, Coral la Guineu, Coral la Nova Harmo
nía, Coral Lavinia, Coral Llum de Veus, Coral Lo Lliri, Co
ral Lorelei, Coral Mata de Jone, Coral Mestre Sirés, Coral 
Mixta Schola Cantorum, Coral Nit de Juny, Coral Nou Ho-
ritzó, Coral Pontsicana, Coral Renaixenca de Sant Boi, 
Coral Rossinyol, Coral Sant Ignasi, Coral Sant Vicenc de 
Riells, Coral Sant Vicen? de Mollet, Coral Sant Medir, Co
ral Sant Esteve Sesrovires, Coral Sant Esteve de Balsa-
reny, Coral Sedna, Coral Sellares, Coral Serra d'Or, Coral 
Sinàulia, Coral Unda Maris, Coral Verge Bruna, Coral Xa-
lesta, Grup Coral Palma d'Ebre, Grup Coral Lieder Cáma
ra, L'Estro Vocale, Massa Coral Bell Camp, Massa Coral 
de Terrassa, Orfeo Balaguerí, Orfeo de Sants, Orfeo de 
Sabadell, Orfeo de Tremp, Orfeo l'Eco de Catalunya, Or
feo La Lira, Orfeo Martinenc, Orfeo Monteverdi, Orfeo Pau 
Casáis, Orfeo Tivissà, Orfeo Ulldeconenc, Orfeo Veus del 
Camp, Orfeo Vinarossenc, Polifònica de Puig-Reig, C O R . 
Lo Llobregat de les Flors, Societat Coral Bonanova, Socie-
tat Coral el Valles. 
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CALENDARI DE CONCERTS 

data hora entitat coral població lloc 

JULIOL 

02/03 Cor Llevant de Barcelona Menorca:Ciutadella i Alaior 
03/04 Orfeo Nova Tàrrega Guipúscoa: Tolosa, 

Bessain i Renteria 
04 tarda Coral Polifònica de Calella Santa Maria de Palautordera 
03 22.00 Agrupació Polifònica de Vilafranca Sant Jaume deis Domenys Societat. 
04 20.00 Polifònica de Puig-Reig Barcelona Palau Nacional de Montjuic 
04 21.00 Coral Mixta Schola 

Cantòrum d'Igualada Barcelona Capella de l'Esperanca 
08 22.00 Polifònica de Puig-Reig Barcelona Vila Olímpica 
09 22.00 Coral Sant Jordi La Seu d'Urgell Sala Sant Doménech 
10 22.00 Coral Sant Jordl Collbató Coves del Salnitre 
16 Coral Augusta Tarragona Església del Carme 
17 10.00 Coral Unda Maris de Barcelona Cantón ¡gros 
23 22.00 Coral Carmina Ripoll Esglósia de Sant Pere 
24 20.00 Polifònica de Puig-Reig Bagá PI.Galceran de Pinos 
24 Cor Parroquial de Moia Moia Parroquia 
24/25 Coral Unda Maris de Barcelona Cantàbria:Santillana del Mar 1 

Comillas 
25 19.00 Societat Coral el Progrés Palamós Pl. deis Pai'sos Catalans 
25 Orfeo Cátala 1 Orquestra 

Ciutat de Barcelona Santiago de Compostela 
25 22.00 Polifònica de Pulg-Reig Calonge Església Parroquial 
25 Coral Gaudeamus de Figueres Fortià 
25 tarda Coral Polifònica de Calella Calella 
26 19.00 Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell El Vendrell Església 
28 22.30 Coral Sant Jordi El Vendrell Auditori Pau Casáis 
30 nil Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell Sant Vicenc de Calders Església 
30 22.00 Polifònica de Puig-Reig Solsona Catedral 

AGOST 

5 19,30 Polifònica de Puig-reig North Tomawanda Our Lady of Czestochowa Church 
6 19,30 Polifònica de Piug-reig Niagara Falls, Ontario Oakes Garden Theatre 
7 19,30 Polifònica de Piug-reig Buffalo St. Anthony Church 
8 24,00 Polifònica de Puig-reig Lewinston, N.Y. Our Lady of Fatima Shirine 
9 19,30 Polifónica de Piug-reig Niagara Falls, N.Y. First Baptist Church 
11 20,00 Polifònica de Piug-reig Buffalo Villa Maria Chapel 
13 19,00 Polifònica de Piug-reig San Francisco Bethany Methodyst Church 
14 19,00 Polifònica de Piug-reig San Francisco St. Ebenizer Lutheran Church 
15 18,00 Polifònica de Piugreig San Francisco St. Augustine Catholic Church 
15 Cor Parroquial de Moia Moia Parroquia 
15 Coral Augusta de Tarragona Tarragona 
17 Cor Parroquial de Moia Moia Pare Municipal 
17 Cor Parroquial de Moia Moia Parroquia 
18 17,45 Polifònica de Puig-reig Philadelphia University of Pensyfvania 
22 matí Coral Polifònica de Calella Sant Genis de Palafolls 
27 22,00 Polifònica de Puig-reig Segur de Calateli Església Parroqial 
28 Coral Verge del Carni de Cambrils Festival deSantes Creus 

SETEMBRE 

04 
10 
10 
10 

11 
11 
17 
19 
26 

vespre 
22.00 

22.00 

tarda 

21.00 
matí 
19.00 

Coral Sant Jordi 
Coral Carmina 
Coral Sant Jordi 
Coral Verge del Carni de Cambrils 
i Escola de Cant Gregorià de 
Santes Creus 
Coral Polifònica de Calella 
Cor Parroquial de Moia 
Coral Carmina 
Coral Verge del Carni 
Polifònica de Puig-Reig 

Ribes de Freser 
Alalia 
Aleda 

Cambrils 
Castelldefels 
Súria 
Sabadell 
Cambrils 
Cambrils 

Cooperativa de vi La Cava 

Ermita Mare de Déu del Carni 

Llar de Jubilats 
Salò Modernista de la Caixa 

Ermita Mare de Déu del Carni. 

OCTUBRE 

16 
24 

Coral Verge del Camí de Cambrils 
Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell 

Ulldecona 
Cambrils 

NOVEMBRE 

07 Orfeo Ulldeconenc Cambrils 
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