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Catalunya sempre ha estat oberta al món, tant per a rebre influències com per a 
projectar-se fora. I el cant coral no n’és una excepció.

L’any 1888, durant l’Exposició Universal de Barcelona, es van organitzar concerts 
de cors d’Alemanya i Rússia, que van exposar el nivell i la realitat del cant en aquests 
països en aquells anys. Aquestes experiències van obrir noves perspectives al cant 
coral d’aquí, que ben aviat es van traduir en la creació de l’Orfeó Català per part de 
Lluís Millet i Amadeu Vives, en una renovació de repertoris i en la introducció de les 
grans obres dels compositors europeus.

Poc després van començar les gires de cors per altres països, que van ser tan 
importants als anys quaranta i cinquanta del segle passat, perquè significaven la 
possibilitat de sortir fora en moments històrics tan complicats. I també hem tingut 
sempre cors que ens visiten.

Així, una de les aportacions més importants va ser la creació d’un festival interna-
cional a Barcelona, primerament anomenat Dia Internacional del Cant Coral, des-
prés Jornades Internacionals i actualment Festival Internacional de Cant Coral. I sí, 
he dit “actualment”; això vol dir que encara es fa..., sí, i que l’edició del 2015 n’és la 
cinquantena!

Tots els que organitzem actes sabem com és difícil. Per tant, cal agrair a totes les 
persones que durant aquests cinquanta anys hi han treballat per fer-lo possible, 
començant per l’Ajuntament de Barcelona, ja que l’activitat va néixer impulsada des 
del districte de Sarrià  – Sant Gervasi, i continuant per músics com Josep Maria Cas-
telló i molts d’altres.

La riquesa de l’intercanvi amb els cors provinents dels cinc continents, les obres 
d’encàrrec que s’han escrit al llarg d’aquests anys i els concerts que s’han ofert, són 
alguns dels valors que hem aportat al cant coral i al nostre país. Aquests factors 
també van conduir al naixement d’un altre festival: Catalunya Centre.

L’any vinent volem celebrar l’efemèride que comentem, i ho farem recuperant una 
de les obres encarregades anys enrere i aportant quatre noves composicions al nos-
tre patrimoni coral, juntament amb altres activitats complementàries.

Ja des de la creació del Secretariat d’Orfeons de Catalunya –i la seva transforma-
ció en la FCEC– hem estat sempre presents en les activitats i les entitats europees i 
mundials. Els presidents de la FCEC Oriol Martorell, Leo Massó, Lluís Gómez, Josep 
Maria Mas, Jordi Subirà i jo mateixa hem treballat, al costat de moltes persones de 
les juntes i de diverses entitats corals, per posar el cant coral català en l’escena in-
ternacional i per portar aquí les novetats i els models aconsellables per a millorar 

la qualitat. Aquesta pertinença a entitats d’abast europeu i mundial ha garantit un 
important enriquiment del cant coral al nostre país, alhora que ha permès d’inter-
nacionalitzar la nostra música coral. Les possibilitats d’intercanvis de tot tipus han 
originat magnífiques experiències.

Oriol Martorell va ser present en la creació de la Federació Europea de Joves Co-
rals, actualment Associació Coral Europea – Europa Cantat, i de la Federació Inter-
nacional per a la Música Coral, tot i que no en va poder signar l’acta de constitució. 
Lluís Gómez va ser una de les persones que des del Consell d’Europa Cantat van 
renovar i modernitzar el funcionament d’aquesta federació, possibilitant, entre mol-
tes altres coses, que diverses federacions d’un mateix país en puguin formar part, 
fet que va permetre que, a més de la FCEC, que ja n’era membre, altres federacions 
catalanes poguessin inscriure-s’hi.

La FCEC també va ser una de les federacions més actives en l’organització del 
Festival Europa Cantat l’any 2003 a Barcelona, i ha organitzat i promogut una gran 
quantitat de concerts i activitats internacionals que se celebren al nostre país.

I tota aquesta tasca internacional, feta per tantes persones al llarg de molts anys, 
juntament amb la tasca del dia a dia de la FCEC, ha rebut un nou reconeixement: 
la proposta presentada per la FCEC per a organitzar el Simposi Mundial de Música 
Coral l’any 2017 a Barcelona, ha estat acceptada. Per a la FCEC és un honor, però 
també una gran responsabilitat.

Creiem, però, que tots els esforços per portar-hi els millors cors d’arreu del món, 
d’invitar-hi els màxims experts en cant coral i d’organitzar el conjunt d’infraestructu-
ra imprescindible per a la realització d’aquest Simposi valen la pena, amb el propòsit 
d’adquirir un impuls i una renovació del nostre cant coral que ens porti a avançar i 
representi un canvi com el que va significar l’Exposició Universal de l’any 1888.

I és gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, 
de l’Auditori, de l’ESMUC i d’altres organismes i entitats que aquest projecte serà 
possible.

Volem que el Simposi de Barcelona instauri un abans i un després en el cant coral 
català i que s’acrediti com a model per a aquesta activitat, que és la més important 
que s’organitza al voltant del cant coral a escala mundial.

Montserrat Cadevall

Desembre del 2014

La nostra vocació internacional
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Aquesta notícia és el primer article del número 40, atesa la rellevància que 
té per al món coral català haver aconseguit que l’11è simposi Mundial de Cant 
Coral de l’IFCM, l’any 2017, se celebri a Barcelona. 

 A l’apartat IFCM, que apareix en el lloc habitual, s’hi publica la crònica dels 
actes del 10è. Simposi, celebrat a Corea el mes d’agost passat i de l’Assemblea 
de l’entitat.

Barcelona serà la seu de l’onzè 
Simposi Mundial de Cant Coral 
l’any 2017

La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) va presentar un projecte d’organit-
zació del Simposi Mundial de Cant Coral, i la Federació Internacional per a la Música 
Coral (IFCM), iniciadora i promotora d’aquest esdeveniment, ens ha concedit la res-
ponsabilitat de portar-lo a terme.

D’ençà que es va celebrar la primera edició del Simposi, l’any 1987 a Viena, hi han 
pres part directors i directius catalans, alguns dels quals ja havien pensat en la pos-
sibilitat de celebrar-ne un aquí.

Aquesta voluntat, tanmateix, no va començar a prendre forma fins a l’any 2008 
durant el Simposi de Copenhaguen: “Per què no a Barcelona?”.

El procés ha estat llarg i complicat, però ho hem aconseguit!

La primera idea va ser d’organitzar el Simposi del 2014. I ens vàrem posar a treba-
llar-hi. Abans que res, però, calia obtenir el suport i la complicitat de les nostres ad-
ministracions. I ho vam aconseguir. Però el fet que ja hi havia una candidatura prèvia 
i molt diverses circumstàncies –entre les quals el necessari equilibri continental, ja 
que els països de l’àrea Àsia-Pacífic volien que, després de l’Argentina, el Simposi es 
tornés a celebrar a l’Àsia abans de passar a Europa– van ocasionar que se’n concedís 
l’organització a la ciutat de Seül (Corea del Sud).

Calia decidir si la FCEC tornava a presentar candidatura per al Simposi següent, 
l’onzè. El Consell de la FCEC va acordar d’intentar-ho. I novament vàrem explicar el 
projecte a les administracions, on les persones i els partits polítics havien canviat. I 
també vàrem aconseguir la complicitat de l’Ajuntament de Barcelona i del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el 31 de desembre del 2012 vam 
enviar la candidatura, que Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC, va defensar 
el mes de març del 2013 davant del Consell de la IFCM. El mes de setembre del 2013 
va caldre facilitar documentació complementària i tornar a confirmar el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Va ser el 8 de novembre 
del 2013 quan es va rebre la decisió del Consell de la IFCM: l’11è Simposi es faria a 
Barcelona.

Però calia passar de les voluntats i els grans compromisos a discutir tots els de-
talls organitzatius –també, evidentment, els econòmics– per poder arribar a signar 
l’acord. I no ha estat fàcil, per culpa de diversos entrebancs, ben variats. Finalment, 
però, aquest estiu passat es van celebrar a Corea les reunions decisives i vàrem anar 
acostant posicions fins a arribar al conveni definitiu. Així, el dia 20 d’octubre va te-
nir lloc a l’ESMUC l’acte de la signatura. Montserrat Cadevall va firmar per la FCEC i 
Michael Anderson per la IFCM.

Abans, però, i durant el Simposi de Seül, un equip de la FCEC va treballar des de 
diversos àmbits per tal d’analitzar-ne i aprendre’n el funcionament i anar concre-
tant aspectes del nostre Simposi. La FCEC va poder disposar d’un estand des d’on 
va distribuir propaganda i des d’on va convidar els participants a venir d’aquí a tres 
anys a Barcelona.

El fet d’haver de realitzar a Seül aquestes reunions determinants per a arribar a 
un acord que permetés celebrar el Simposi a Barcelona l’any 2017, no havent pogut 
efectuar-les abans a Barcelona, i el fet d’haver contractat un estand a Seül van com-Explicant que Barcelona és la millor per acollir el Simposi
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portar la necessitat de desplaçar al Simposi de Corea un equip compost per Bàr-
bara Anglí, Josep Antonio, Xavier Baulies, Montserrat Cadevall, Mar Pujol, Raimon 
Romaní i Júlia Sesé. Aquesta expedició va ser possible, d’entrada, perquè el Simposi 
de Seül va convidar-hi dues persones, i també gràcies a l’existència del Conveni plu-
riennal subscrit amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que 
ja preveia una partida per al viatge i la participació de diverses persones a Seül, i, 
finalment, gràcies a la subvenció específica per a desplaçaments a activitats inter-
nacionals atorgada per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes (FOCIR) en el marc dels ajuts Diplocat, la qual va acabar de cobrir les 
despeses generades per la presència d’aquesta representació catalana a Seül.

En el concert de clausura, davant de més de dues mil persones, la FCEC va pre-
sentar el Simposi de Barcelona. Reproduïm a continuació el parlament que hi va 
pronunciar Montserrat Cadevall:

Bona nit. 

Sóc Montserrat Cadevall, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats  Corals 
(FCEC). És un gran plaer, un honor i una responsabilitat organitzar el pròxim Simposi 
Mundial de la IFCM, l’any 2017, a... Barcelona. 

Fa vint-i-sis anys que Seül va passar a Barcelona l’esperit i els valors olímpics, i als 
Jocs Olímpics de Seül els van seguir els de Barcelona. Avui, una història similar està 
passant amb l’esdeveniment coral més important del món.

Volem expressar el nostre agraïment al Sr. Michael Anderson, president, al Comitè 
Executiu i al Consell de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM) pel fet 
d’haver escollit la nostra candidatura, i també en donem les gràcies a l’ambaixadora 
Dho i al Sr. Sang-Kil Lee, president de la Federació Coral Coreana, i agraïm al Comitè 
Organitzador la seva hospitalitat, tot felicitant-lo per l’èxit del Simposi.

Al nostre país, Catalunya, el cant coral té una tradició de més de mil anys. L’Esco-
lania de Montserrat és una de les escoles corals més antigues d’Europa de les actual-
ment existents. És a partir de mitjan segle XIX quan el cant coral es popularitza i ha 
continuat creixent fins als nostres dies. A hores d’ara és una pràctica generalitzada en 
molts àmbits, estils, edats. A més de la nostra Federació, que representa 520 corals, 
a Catalunya existeixen altres federacions especialitzades: de cors d’homes, de cors 
infantils, de Pueri Cantores..., però també hi ha una gran quantitat de cors d’escoles, 
d’escoles de música, d’esglésies i d’altres.

A més d’aquesta tradició i   aquesta realitat, sempre hem tingut una vocació inter-
nacional i hem treballat per la innovació. Som membres, des dels inicis, de l’Associació 
Coral Europea – Europa Cantat i de la Federació Internacional per a la Música Coral. 
És per tot això que, amb el suport de les nostres Institucions locals, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Govern de Catalunya, vàrem presentar la nostra candidatura per a or-

Signatura del conveni

Però, què és el Simposi?
 La Federació Internacional per a la Música coral organitza aquest projecte, ano-

menat Simposi, amb la col·laboració d’una organització nacional, d’una institució o 
d’un comitè constituït amb aquest propòsit en el país amfitrió. Es tracta d’una tro-
bada entre els directors i els cors més prestigiosos del món.

El Simposi Internacional de Música Coral és un esdeveniment que dura una set-
mana i s’efectua cada tres anys, mentre que en els anys intermedis es fan simposis 
regionals. Se celebren en una ciutat important i atractiva que compti amb infraes-
tructura d’edificis i suport financer i on existeixi una estructura que permeti plantejar 
i administrar uns actes de transcendència a escala regional o internacional. Amb 

ganitzar el pròxim Simposi. 

Volem oferir-vos un espai inspirador en què els debats, les classes, les taules rodo-
nes, les presentacions i els concerts millorin els actuals valors i reptes de la música 
coral.

El cant coral no té fronteres, i estem convençuts que és un dels instruments més 
importants per a construir la pau i per a aconseguir un món millor, sense discrimi-
nacions. 

Finalment, i abans de projectar el vídeo de Barcelona, vull presentar-vos les per-
sones de l’equip de la FCEC que som aquí a Seül: Bàrbara, Josep, Júlia, Mar, Raimon 
i Xavier.

I us esperem a Barcelona l’any 2017!
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aquest objectiu, un comitè local d’organització treballa conjuntament amb el Comi-
tè Executiu de la IFMC.

L’impacte cultural, polític i econòmic dels simposis regionals o mundials sobre 
la ciutat amfitriona pot ser significatiu. Es pot dir que la ciutat es converteix en un 
focus cultural de relleu mundial o regional. L’àmplia difusió mediàtica està virtual-
ment assegurada, atesa la naturalesa del Simposi. L’impacte econòmic potencial és 
considerable, ja que es produeix durant la temporada alta del turisme.

El Simposi és un punt de trobada d’experts en música coral en el qual es debaten 
temes, es fan classes i conferències, s’intercanvien experiències i repertoris i on són 
convidats els millors cors del món a oferir concerts, alhora que s’hi promou l’excel-
lència artística, la cooperació i l’intercanvi. La repercussió que produeixen els sim-
posis en els cantaires i directors que hi participen és ben significativa. L’experiència 
ens demostra que els cantaires s’enriqueixen compartint la seva música autòctona 
i aprenent la d’altres àrees amb persones d’aquests països. Els directors que hi as-
sisteixen, comparteixen una experiència similar i tenen l’oportunitat de millorar la 
seva manera de treballar gràcies a la possibilitat d’observar la feina dels directors 
més reconeguts. Aquesta experiència influeix després en la feina que faran amb els 
seus cors. A més a més, hi ha la possibilitat d’escoltar música molt diversa cantada 
per alguns dels millors cors del món. Els directors hi comprovaran la necessitat de 
treballar intensament per aconseguir un millorament artístic. La celebració d’un acte 
d’aquestes dimensions en el qual intervenen cors seleccionats és una bona oportu-
nitat per a copsar la realitat coral d’arreu del món i serviria de revulsiu per als cors 
catalans.

També és un espai que facilita la difusió de repertori coral, tant en partitures i en-
registraments com en llibres i treballs d’investigació sobre el cant coral. 

I per què Barcelona?
Barcelona és un referent de cultura i una ciutat molt interessant per als ciutadans 

d’arreu del món. Barcelona és una gran ciutat, que com a capital de Catalunya ha 
estat la seu d’importants esdeveniments corals. I disposa:

• d’unes instal·lacions, a l’edifici de l’Auditori de la ciutat –L’Auditori de Barcelo-
na, l’Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu de la Música– ideals 
per a les necessitats d’aquest esdeveniment, i on es poden portar a terme 
totes les activitats previstes en el Simposi;

• del Teatre Nacional de Catalunya, just al davant, equipat amb tres sales (dos 
teatres amb capacitat per a 900 i 300 persones i una sala polivalent per a 400);

• del Palau de la Música Catalana, d’altres auditoris i sales de concerts i de mol-
tes esglésies, tots adequats per a concerts corals;

• d’una gran oferta d’allotjaments de qualitat de totes les categories i preus, així 
com de restaurants i cafeteries;

• d’un aeroport internacional al qual volen la gran majoria de línies aèries, i dos 
aeroports pròxims on volen diverses companyies de baix cost;

• d’estacions de tren amb línies internacionals;
• d’un dels ports més importants de la Mediterrània;
• de nombrosos museus i monuments i d’una història de segles; del mar, de 

platges, de parcs, d’àrees verdes...;
• de nombrosos pobles i ciutats pròxims amb molta història i dotats de monu-

ments i museus molt interessants de conèixer.

Us anirem informant dels preparatius. Però... reserveu-vos les dates!

Fins ara s’han celebrat a:

1987: Primer Simposi Mundial, a Viena (Àustria),

1990: Segon Simposi Mundial, a Hèlsinki (Finlàndia), Estocolm (Suècia) i Ta-
llin (Estònia),

1993: Tercer Simposi Mundial, a Vancouver (Canadà),

1996: Quart Simposi Mundial, a Sydney (Austràlia).

1999: Cinquè Simposi Mundial, a Rotterdam (Països Baixos),

2002: Sisè Simposi Mundial, a Minneapolis-St. Paul (Estats Units d’Amèrica),

2005: Setè Simposi Mundial, a Kyoto (Japó),

2008: Vuitè Simposi Mundial, a Copenhaguen (Dinamarca),

2011: Novè Simposi Mundial, a Puerto Madryn (Patagònia, Argentina),

2014: Desè Simposi Mundial, a Seül (Corea del Sud). Delegació de la FCEC a Seül: d’esquerra a dreta: Raimon Romaní, Xavier Baulies, 
Montserrat Cadevall, Bàrbara Anglí, Josep Antonio, Mar Pujol i Júlia Sesé.
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49è Festival Internacional de Cant 
Coral de Barcelona

El juliol passat, la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) va organitzar una 
nova edició del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona.

Es va celebrar del 7 al 13 de juliol del 2014 i van participar-hi, tal com vam detallar 
en el número anterior de la revista, les formacions Coral Rodamón, de Mataró (Cata-
lunya), Innamorati di Musica, de Geraardsbergen (Flandes), Kór Flensborgarskólans, 
de Hafnarfjördur (Islàndia), Bat-Kol Girls’ Choir, de Tel Aviv, i Neve Shir Choir, de 
Petach Tikva (Israel), Coral Gaos, de la Corunya (Galícia), Coral Cap i Coda, d’Alaró 
(Mallorca) i Cantares 10, de Minas, Lavalleja (Uruguai); i, a més de 150 cantaires 
individuals catalans, també alguns cantaires de Suïssa, Portugal, el Brasil, França, 
l’Argentina i Espanya. En total van ser prop de 500 participants.

Com a col·laboració especial, van intervenir-hi fent diversos concerts la Coral Sant 
Jordi, de Barcelona, sota la direcció de Lluís Vila, i el Cor de Cambra Anton Bruckner, 
també de Barcelona, dirigit per Júlia Sesé. Aquests dos cors, juntament amb la Co-
ral Gaos, van preparar un projecte conjunt durant la setmana pel qual van oferir 
concerts dins del Festival i van prendre part en el concert de cloenda, en què van 
interpretar una obra d’una gran dificultat musical que va obrir el concert.

Tots els participants en el Festival i els directors convidats van treballar i gaudir de 
valent en els tallers, en els concerts de durant la setmana i en el concert final, però 
també van tenir ocasió de fruir del temps lliure, tot i que no era gaire extens, i de fer 
nous amics i amigues i de conèixer la ciutat de Barcelona, el nostre país i la nostra 
cultura. Aquest any han participat en el Festival set corals de fora i tres de catalanes. 

El concerts de l’església del Pi i el de cloenda es van enregistrar en àudio i, a més, 
es va encarregar la filmació en vídeo de les activitats i els concerts del Festival per 
a conservar-ne un record en imatges, com també un vídeo de promoció que recull 
tots els aspectes del Festival.

El dia 9 de juliol al matí, l’Ajuntament de Barcelona va oferir una recepció al Saló 
de Cent a totes les corals estrangeres, que hi van ser rebudes pel Sr. Carles Agustí. 
Cadascuna va cantar-hi una cançó representativa del seu país.

El matí del dissabte dia 12 es va aprofitar per a oferir una activitat formativa, 
aquesta vegada adreçada especialment als directors, però oberta també a profes-
sors de música, de llenguatge musical o de cant coral, a càrrec de Basilio Astúlez. 
S’hi van treballar els recursos corals a l’hora de preparar un assaig, des de l’escalfa-
ment previ de la veu fins a la tècnica vocal idònia o l’elecció de repertori, tot amb 
presentació de casos pràctics. Hi van participar un centenar de persones. Alguns tallers del Festival
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Tallers i directors
El treball de taller va tenir lloc els dies 7, 8, 9, 10 i 11 de juliol de quatre a set de la 

tarda, al Seminari Salesià Martí Codolar. El dia 12 es va fer l’assaig general al Palau 
de la Música Catalana, i a la nit es va celebrar el concert de cloenda amb la interpre-
tació de les obres preparades en els tallers. 

Els participants van treballar totes les tardes de la setmana en els tres tallers dife-
rents, per a oferir la feina feta al públic en el concert de cloenda, que es va efectuar 
al Palau de la Música Catalana el dissabte 12 de juliol. 

Els tallers inclosos en aquesta edició del nostre Festival van ser els següents:

Saeko Hasegawa dirgint el taller de música asiàtica

Taller  A

Director:  Daniel Mestre (Catalunya)

1714: Europa i Catalunya, connexions musicals

Aquest taller, i el concert, era un acte adherit a les 
celebracions del Tricentenari

Taller  B

Director:  Basilio Astúlez (País Basc) 

Música per a cors femenins amb coreografia 

Taller  C   

Directora: Saeko Hasegawa (Japó)

Música asiàtica

Concerts
Església del Pi, Barcelona, 21 h

Dimarts, 8 de juliol

Cantares 10, de Minas, Lavalleja (Uruguai)

Bat-Kol Girls’ Choir, de Tel Aviv (Israel)

Dimecres, 9 de juliol

Innamorati di Musica, de Geraardsbergen (Flandes)

Neve Shir Choir, de Petach Tikva (Israel)

Dijous, 10 de juliol

Coral Rodamón, de Mataró (Catalunya)

Coral Cap i Coda, d’Alaró (Mallorca)

Kór Flensborgarskólans, de Hafnarfjördur (Islàndia)

Divendres, 11 de juliol

Coral Gaos, de la Corunya (Galícia)
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Basílica de Montserrat

El dimarts 8 de juliol al matí, les corals van anar a Mont-
serrat i van fer un concert a la basílica a les 13 h.

Sagrada Família

Els dies 8, 10 i 11 de juliol al matí, les corals van poder 
fer una visita guiada a la Sagrada Família i un breu concert. 
N’hi van anar dues cada dia.

Dia 8: Innamorati di Musica, de Geraardsbergen (Flan-
des), i Neve Shir Choir, de Petach Tikva (Israel)

Dia 10: Bat-Kol Girls’ Choir, de Tel Aviv (Israel), i Kór Flens-
borgarskólans, de Hafnarfjördur (Islàndia)

Dia 11: Coral Gaos, de la Corunya (Galícia), i Cantares 10, 
de Minas, Lavalleja (Uruguai)

A la Llanterna de l’Auditori de Barcelona

Altres concerts

Dimarts, 8 de juliol

Sant Vicenç dels Horts, 21.30 h, a l’esglé-
sia de Sant Vicenç Màrtir

Kór Flensborgarskólans, de Hafnarfjördur 
(Islàndia)

Dimecres, 9 de juliol

Sant Cugat del Vallès, 21 h, al claustre del 
monestir de Sant Cugat

Coral Gaos, Coral Sant Jordi, Cor de Cam-
bra Anton Bruckner

Dijous, 10 de juliol

Barcelona, 20 h, a la llanterna de l’Auditori

Coral Gaos, Coral Sant Jordi, Cor de Cambra Anton 
Bruckner

Sant Boi de Llobregat, 21 h, Cal Ninyo

Neve Shir Choir, de Petach Tikva (Israel)

Prats de Lluçanès, 21.30 h, al jardí de cal Bach

Innamorati di Musica, de Geraardsbergen (Flandes)

Castellbell i el Vilar, 21.30 h, al Teatre Burés

Bat-Kol Girls’ Choir, de Tel Aviv (Israel)

Divendres, 11 de juliol

Casserres, 21.30 h, a l’església parroquial

Cantares 10, de Minas, Lavalleja (Uruguai)

Castellar del Vallès, 21.30 h, als jardins del Palau Torà 
(Ajuntament)

Bat-Kol Girls’ Choir, de Tel Aviv (Israel)

Aguilar de Segarra, 21.30 h, a la zona de la piscina mu-
nicipal

Neve Shir Choir, de Petach Tikva (Israel)

Castellbell i el Vilar, 21.30 h, al Teatre Burés

Kór Flensborgarskólans, de Hafnarfjördur (Islàndia)
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Concert de cloenda

Palau de la Música Catalana, 21 h
Dissabte, 12 de juliol

Programa
I

Spem in alium, de Thomas Tallis (1505-1585)
Direcció: Lluís Vila i Casañas

II
1714: Catalunya i Europa, connexions musicals

Qui tollis (de la Missa “Scala Aretina”), de Francesc Valls (1665-1747)
Sanctus (del Rèquiem), de Pere Rabassa (1683-1767)

The soul of musick (de l’Oda per la Pau d’Utrecht), de William Croft (1678-1727)
O go your way into his gates (del Jubilate d’Utrecht, HWV 279), 

de G. F. Händel (1685-1759)
Simfonia i cor inicial (de la Cantata “Weinen, klagen, sorgen, zagen”, BWV 12), 

de Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Domine fili unigenite (del Gloria, RV 589), d’Antonio Vivaldi (1678-1741)

Orquestra de Cambra Barroca de Barcelona
Oboè: Xavier Blanch
Orgue: Eduard Sàez

Direcció: Daniel Mestre

III
Música asiàtica

Flowers will bloom. Lletra: S. Iwai. Música: Y. Kanno; arranjament: T. Asakawa
Orasho II. H. Chihara

Soranbushi, cançó popular japonesa. Arranjament: O. Shimizu
Kimi o Nosete, de “Laputa, castle in the sky”. Lletra: H. Miyazaki. Música: J. Hisaishi; 

arranjament: T. Nobunaga
Piano: Marc Sumsi

Direcció: Saeko Hasegawa

IV
Amanida: música per a cors femenins amb coreografia

Niska Banja. Arranjament: N. Page (Sèrbia)
Bonse Aba. Arranjament: V. C. Johnson (Tanzània)

Param, Param (de Maghreb Suite). D. Azurza
Maquerule. Arranjament: J. M. Giraldo (Colòmbia)

Clap Yo’ Hands. G. Gershwin (EUA)
Oboè: Maria Gil Fibla
Percussió: Joan Vilalta
Piano: Frederic Oller

Direcció: Basilio Astúlez
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Imatges del concert de cloenda El Festival vist des del Japó
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El concert de cloenda
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Catalunya Coral
Els mesos d’octubre, novembre i part de desembre, s’ha celebrat la dissetena edi-

ció del cicle de concerts Catalunya Coral. 

Dins d’aquest marc cal incloure concerts celebrats a Barcelona, Cabrils, Canyelles, 
Cardedeu, Castelldefels, Gandesa, la Garriga, Girona, Sallent, Salou i el Soleràs, loca-
litats pertanyents a les onze demarcacions de la FCEC.

En el quart concert, el de Cardedeu, van participar-hi quatre corals que enguany 
celebren el centenari de la seva fundació: la Coral Cardedeuenca, la Capella de Mú-
sica Burés, de Castellbell i el Vilar, l’Orfeó Nova Tàrrega i l’Orfeó Vicentí, de Sant 
Vicenç dels Horts.

Cal subratllar que algunes corals han organitzat el concert a la seva localitat dins 
els actes de celebració de l’aniversari. Concretament, l’Orfeó Gracienc, de Barcelona, 
que compleix cent deu anys i que va cantar dues obres del mestre Joan Balcells, cre-
ador de l’Orfeó; la Coral Ariadna, de la Garriga, que celebra el quarantè aniversari; 
l’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, que fa seixanta anys, i la Coral Nova Harmonia, 
de Sallent, que en compleix noranta.

Altres entitats que han participat en la present edició del cicle Catalunya Coral són 
la Coral Santa Helena, de Cabrils; la Coral Tribana, de Salt; el Cor Diaula, de Barce-
lona; la Coral Aquae, de la Unió Filharmònica d’Amposta; la Coral Espinavessa, de 
Valls; l’Orfeó Gandesà; la Coral Llaç d’Amistat, d’Argentona; l’Orfeó Santa Coloma, 
de Santa Coloma de Queralt; la Coral Germanor Empordanesa, de Figueres; la Coral 
Preludi, d’Amics de la UNESCO, de Barcelona; la Coral Santa Maria, d’Avià; l’Agrupa-
ment Coral La Lira, de Viladecans; la Coral Veus Blanques de Montilivi, de Girona; la 
Coral Preludi a Caro, de Roquetes; la Coral Belles Arts, de Sabadell; la Coral Eixàrcia, 
de Salou; el Cor Gregal, de Barcelona; la Coral Turó del Vent, de Llinars del Vallès; la 
Coral Jesús Maria, de Barcelona; la Coral de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarra-
gona; la Coral Margalló, de Castelldefels; la Coral L’Olivera, de Castelldans; la Coral 
Mixta d’Igualada, la Coral Pla del Bosc, de Canyelles; la Coral Les Veus de Gualba, i 
l’Orfeó Vigatà.

Gairebé tots els concerts han inclòs un cant comú, en el qual s’han integrat obres 
com “Mort i Assumpció de la Mare de Déu”, de Cristòfor Taltabull, i “El rossinyol”, 
en l’harmonització d’Antoni Pérez-Moya, compositors, tots dos, que enguany en fa 
cinquanta que van morir. També s’hi han cantat peces d’altres mestres catalans, com 
Joan Manén, Francesc Vila, Josep Viader, Lluís Millet i Josep Anselm Clavé, i cançons 
harmonitzades o adaptades per Nadal Puig, Maria Teresa Giménez, Àngel Colomer, 
Ernest Cervera, Joaquim Homs, Manuel Oltra i Jesús Capdevila, i d’autors d’altres 
països i èpoques, com J. S. Bach i G. F. Händel.

De tot plegat podem deduir que el món coral català no solament creix en nombre 
d’entitats, sinó en edat dels cors, i també en qualitat musical i humana.

Catalunya Coral a Cabrils

Catalunya Coral a Cardedeu
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L’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, ha fet arribar aquesta crònica del concert que 
ells van organitzar:

L’Orfeó Veus del Camp, del Soleràs, celebra el seu 60è aniversari
Dins els actes del 60è aniversari de l’Orfeó, el dia 2 de novembre es va celebrar 

l’acte que el tancava. A l’església parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu, i en 
representació de la demarcació de les Terres de Lleida, en el cicle Catalunya Coral 
organitzat per la FCEC, l’Orfeó va participar en el concert com a entitat organitza-
dora, acompanyat per dues corals més: la Coral Santa Maria, d’Avià (del Bages-Ber-
guedà), dirigida per Xavier Llobet i Casas, i l’Agrupament Coral La Lira, de Viladecans 
(del Baix Llobregat), dirigit per Josep Maria Fradera i Gajo. 

Després d‘una molt interessant i ben valorada visita guiada matinal a la Coopera-
tiva de l’Oli i d’un dinar de germanor, tingué lloc el concert, que fou molt aplaudit. 
Tot va resultar d’allò més bé i musical: la companyonia, els elogis mutus, els llaços 
amicals que es van crear entre els cantaires de les tres corals... No hi van faltar tam-
poc “El cant de la senyera” ni “L’hora dels adéus”. Convé recordar la presència de 
membres de la FCEC: la presidenta, Montserrat Cadevall, la delegada territorial del 
Bages-Berguedà, Carme Quintana, i el cap territorial i delegat del Baix Llobregat, 
Jaume Gavaldà.

Catalunya Coral al Soleràs Catalunya Coral a Barcelona

Catalunya Coral a Gandesa
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Catalunya Coral a La Garriga

Catalunya Coral a Girona

Catalunya Coral a Salou

Catalunya Coral a Sallent
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Curs de tècnica i pràctica de di-
recció i cant coral de la Demarca-
ció de les Comarques de Girona

Els dies 11 i 12 d’octubre passats es va celebrar al Centre Cultural La Sitja, de For-
nells de la Selva, una nova edició, organitzada per la Demarcació de les Comarques 
de Girona de la FCEC, d’un doble curs, amb una línia adreçada a directors i una altra 
a cantaires.

En el curs destinat a cantaires, s’hi van treballar aspectes referents al cant (ritme 
i melodia, pulsació, valors rítmics, entonació, intervals, melodies, octaves, cant a 
dues veus, etc.) i també a la veu (respiració, postura, ressonadors, impostació...). A 
més, els 20 participants, en moments determinats, van fer de cor pilot en el curs de 
direcció.

Dins l’apartat de direcció coral, una part del curs va anar destinada a la tècnica 
bàsica (postura, gest, pols musical, tempo, compàs, figures mètriques de la direcció, 
dinàmiques, entrades, tancaments, etc.) i una altra, a l’anàlisi de partitures (compàs i 
tempo, melodia i harmonia, escala, mode i tonalitat, autor, gènere, estil, època, text, 
relació entre text i música...). Com a cors pilot van intervenir-hi el Cor de Cambra de 
Girona i el d’alumnes de cant coral.

Els professors van ser Joan Asín, Xavier Baulies, Quim Bonal i Meritxell Mallol.

Catalunya Coral a Castelldefels

Catalunya Coral a Canyelles
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Dia Internacional del Cant Coral i 
“+ Cant Coral”

El dia 13 de desembre, els cors de Barcelona ARSinNOVA, dirigit per Pere Lluís 
Biosca, i Dyapason, que dirigeix Teodor Roura, van fer un concert al Petit Palau de la 
Música Catalana, dins del programa “+ Cant Coral”, iniciat fa dos anys per la FCEC.

El concert tenia tres objectius destacats: retre homenatge a Cristòfor Taltabull en 
el 50è aniversari de la seva mort incloent en el programa obres seves i dels seus 
mestres i deixebles; celebrar el Dia Internacional del Cant Coral, i solidaritzar-se amb 
el Projecte “Clavé 21”, iniciativa que recorda Josep Anselm Clavé des del Palau de la 
Música i l’Orfeó Català i que té com a objectiu “fomentar la inclusió social a partir de 
l’educació musical d’infants i joves, des del convenciment del gran poder de trans-
formació personal i social de la pràctica del cant coral”.

Més informació sobre aquest projecte a: 

http://www.orfeocatala.cat/dossier-de-premsa-clav%C3%A9-xxi_155283.pdf

Pel que fa a l’homenatge al compositor Taltabull, reproduïm el text de Teodor 
Roura que acompanyava el programa:

Cristòfor Taltabull i Balaguer va néixer a Barcelona el 28 de juliol del 1888 i va morir 
a la mateixa ciutat l’1 de maig del 1964. Inicià els estudis musicals amb els professors 
Claudi Martínez Imbert i Josep Font Roger. Posteriorment, estudià harmonia, compo-
sició i musicologia amb Felip Pedrell. El novembre del 1907 estrenà la seva primera 
obra simfònica, Waldemar Dae, que va ser molt ben rebuda per la crítica barcelonina. 
Poc després es va traslladar a Munic, on residí fins al juny del 1908. Durant la seva 
estada a Alemanya estudià amb Max Reger, a qui va dedicar la Sonatina per a piano. 
El  febrer del 1910, sota la direcció de Franz Beidler, estrenà a Barcelona el Pròleg 
simfònic per a un drama, composició de títol semblant a una de Max Reger.

Del 1910 al 1940 va residir a París ocupant-se de diverses feines de músic: correc-
tor i lector en editorials musicals, com la Durand, professor de composició, director 
d’orquestra en uns estudis cinematogràfics, arranjador, pianista, etc. Tota l’obra escrita 
durant aquest període es va destruir a causa dels bombardeigs de la Segona Guerra 
Mundial, segons confessió pròpia. 

Al principi dels anys quaranta va tornar a Barcelona, on residí fins a la seva mort i 
on realitzà una gran tasca pedagògica al marge de les institucions oficials. Cal des-
tacar, entre els alumnes que van assistir a les seves classes, els compositors Xavier 
Benguerel, Josep Maria Mestres Quadreny, Salvador Moreno i Josep Soler; el director 
de l’Escolania de Montserrat i pedagog Ireneu Segarra; l’organista i musicòleg Gregori 

Estrada; el fundador i director del Cor Madrigal, Manuel Cabero, i el director d’orques-
tra i pedagog Marçal Gols. També va dedicar una part del seu temps a la direcció de 
dos grups corals: l’Acadèmia Bach, a Barcelona, i els Madrigalistes d’Iluro, a Mataró. 
Fruit d’aquesta activitat són les composicions corals que avui es conserven i que són 
tan apreciades pels amants del cant coral. 

En el concert d’avui farem un recorregut per la seva vida musical a través d’obres del 
seu mestre Max Reger, harmonitzacions de cançons populars (“Airiños”) o del repertori 
medieval (“Cantiga” d’Alfons el Savi), obres a cappella sobre textos d’autors catalans 
(“Del mal que pas...” i “Poema de Nadal”, de Roís de Corella i Josep Maria de Sagarra, 
respectivament), obres dels seus deixebles Josep Cercós (única obra coral de l’autor), 
Salvador Moreno (compositor mexicà i historiador de l’art, amic personal de Taltabull) 
i Josep Soler (un dels compositors catalans actuals més importants, autor d’una ingent 
producció coral i fidel continuador i divulgador de l’obra del mestre). 

I les dues parts es clouran amb dues obres cabdals del repertori coral català com-
postes per Taltabull: “Comiat de l’ànima”, sobre un text de Guerau de Liost, i “Cant de 
maig, cant d’alegria”, sobre el poema de Joan Maragall.

Coral ARSinNOVA

http://www.orfeocatala.cat/dossier-de-premsa-clav%25C3%25A9-xxi_155283.pdf
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Carnet de cantaire
Des del mes de setembre s’han anat distribu-

int a les corals de la FCEC el carnets de cantaire. 
Si alguna coral encara no els té, cal que es posi 
en contacte amb la Federació: fcec@fcec.cat

Descomptes amb el carnet de cantaire
Totes les activitats organitzades per la FCEC.

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

L’Auditori de Barcelona: 10% de descompte (màxim, dues entrades) en la  programació de 
cicles de cambra, Festival de Músiques Contemporànies i de l’OBC; 25% per a grups (mínim, 
25 persones), en els concerts de l’OBC dels dissabtes a la tarda; 50% de descompte en els 
concerts del Cicle Coral a l’Auditori (vendes a taquilla). Palau de la Música Catalana: 25% de 
descompte en els cicles següents (màxim dues entrades per carnet): Cobla, Cor i Dansa al 
Palau; Els diumenges al Palau; El Primer Palau; Cambra Coral; Concerts Simfònics al Palau; 
ONCA; Cicle d’orgue al Palau i Cambra al Petit Palau; descompte en les visites guiades al 
Palau de la Música Catalana.

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

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

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

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

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

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

Parc Aquàtic Illa Fantasia: 10% de descompte.

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

XI cicle Concerts a Barcelona: 20% de descompte. 

“Els GRANS del GOSPEL” del FESTIVAL De GOSPEL  a Barcelona: 15% de descompte.

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

I també reproduïm el Manifest del Dia Internacional del Cant Coral, que s’ha tra-
duït a 26 llengües, adaptat al català per Bàrbara Anglí.

Canteu, cors del món!
Que la vostra veu sigui una pluja d’aigua fresca on cremin les fogueres,
Que el vostre cant porti roses on hi hagi camps de batalla.
Obriu solcs i sembreu amor
Per poder collir fruits d’esperança.
Canteu a la llibertat on regni el despotisme,
Canteu a la igualtat on hi hagi pobresa,
Canteu a l’amor on hi hagi odi.
Que els vostres cants orientin el món
Perquè la pau substitueixi la guerra,
Perquè tots respectem la Terra,
Perquè no existeixin diferències de raça ni de color,
Perquè tots siguem germans i germanes,
Perquè aquest planeta s’alegri amb les nostres veus.

Coral Dyapason
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Setmana Cantant a Tarragona
Del 19 al 27 juliol del 2014 es va celebrar la setena edició de la Setmana Cantant 

de Tarragona, inclosa dins les activitats d’Europa Cantat. Va obtenir el suport de di-
ferents institucions i entitats, com és el cas de la FCEC, i va ser organitzada pel Cor 
Ciutat de Tarragona, comptant amb la direcció musical de Josep Prats.

Com en les darreres edicions, s’hi havien programat diversos tallers, en un dels 
quals participen tots els cantaires inscrits i s’ofereix com a concert final a l’amfitea-
tre del Camp de Mart, sota les muralles romanes de la ciutat.

La Setmana es va iniciar amb un concert que va tenir lloc a la sala d’actes de la 
Diputació de Tarragona. Van intervenir-hi un grup de bastoners, el Cor Ciutat de 
Tarragona, la soprano Marta Matheu i el pianista Jordi Domènech, tots sota la di-
recció de Josep Prats. Durant l’acte, l’alcalde de Tarragona, el diputat de Cultura 
de la Diputació de Tarragona, la presidenta de la FCEC i el mestre Josep Prats van 
pronunciar els parlaments d’inauguració de la Setmana, que es projectaven traduïts 
en una pantalla.

Van participar-hi els cors següents: Studio Vocale Karlsruhe (Karlsruhe, Alemanya), 
Cantoría de la Merced (Córdoba, Argentina), Expresso 25 (Porto Alegre, Brasil) i Cor 
Ciutat de Tarragona. A més, s’hi van inscriure cantaires individuals i diversos cors 
infantils que van actuar en el concert de cloenda, completant un total de 300 can-
taires.

Els tallers d’aquesta edició eren els següents:

Taller per a veus femenines “Textures del segle XXI”. Directora: Elisenda Carrasco

En aquest taller es volia examinar les diferents visions compositives pel que fa 
al llenguatge, que diferents autors projecten sobre un mateix text; concretament, 
seleccionant textos sacres molt antics i comprovant com la paleta de colors pot es-
devenir tan diversa: per exemple, en una Salve Regina vista per J. Busto o M. Kocsár, 
o en un Ave maris stella d’E. Ugalde o I. Antognini. O altres textos, de caire també 
íntim, però versionats jazzísticament, com els de W. Blake (segle XVIII) en la versió 
que B. Chilcott n’ha fet darrerament en les seves Jazz Songs of Innocence. S’hi van 
presentar llenguatges contrastats i enriquidors, tots ells comuns en el segle XXI.

Romanticisme alemany. Director: Werner Pfaff

S’hi van treballar tres cançons dedicades a la nit, una nit que somia un món millor, 
un món més saludable. La nit és el moment de descansar, d’escapar de l’atrafegada 
vida diària. Per a l’artista romàntic, l’atrafegada vida significa alienació, un desequili-
bri entre l’ésser humà i la natura. L’experiència conscient d’una nit “meravellosa” en 
la naturalesa, o millor encara, en un bosc profund, és l’oportunitat de redescobrir la 
unitat amb la natura.

Els gitanos, representants d’una minoria que sempre ha estat discriminada, han 
estat per a l’artista romàntic un símbol positiu de poble que viu fora de les rígides 
regles de la societat i que, en el sentit dialèctic, pot restaurar la unitat entre l’home 
i la naturalesa; és a dir, capaç de suprimir l’alienació.

La música de Brahms i Schumann –malgrat el coneixement d’aquestes alienaci-
ons– és simplement meravellosa, plena de nostàlgia, encant i màgia.

Indianas, de Carlos Guastavino. Director: Santiago Ruiz

La música del compositor argentí Carlos Guastavino, i molt especialment les seves 
Indianas, representa una síntesi compositiva molt especial dins el panorama musical 
llatinoamericà; és impossible decidir si es tracta de música “popular” o de música 
“acadèmica”. Tant l’estructura, l’harmonia, la delicadesa rítmica i la seva complexa 
escriptura pianística com les fines poesies seleccionades van demostrar que es trac-
ta d’un compositor acadèmic i de gran formació.

No obstant això, la senzillesa expressiva, la línia de les seves melodies, les insinu-
acions formals i rítmiques, van impregnar tots els sons d’un perfum que únicament 
es pot respirar a la terra on es va escriure la música.

Taller per a un cor que canta música popular. Director: Pablo Trindade

Aquest taller va tenir com a objectiu la formació d’un grup coral que, utilitzant ar-
ranjaments corals de música popular llatinoamericana (del Brasil, l’Argentina i l’Uru-
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guai), aprofiti de forma natural i espontània la consciència del propi cos per a bastir 
una proposta estètica original integrant expressions artístiques distintes.

Saint Nicolas, op. 42, de Benjamin Britten. Director: Jordi Casas

La figura de Benjamin Britten (1913-1976), un dels compositors britànics més re-
llevants des de la mort de Henry Purcell, té una certa relació, poc coneguda, amb 
Catalunya. Efectivament, quan tenia vint-i-tres anys va participar en el llegendari 
Festival de la Societat Internacional per a la Música Contemporània (SIMC) celebrat 
l’any 1936 a Barcelona, dins el qual interpretà, conjuntament amb el violinista català 
Antoni Brossa, la seva Suite, op. 6; l’any següent compondria una obra de títol tan 
significatiu com és Montjuïc,  suite de danses catalanes, op. 12.

Britten va escriure la cantata Saint Nicolas, op. 42, l’any 1948, amb motiu d’una 
celebració acadèmica i per a una formació que inclou piano a quatre mans, orgue, 
percussió, corda, tenor solista i cor. Va ser concebuda per a un grup d’intèrprets 
amateurs (amb la notable excepció del tenor, la primera part de percussió i els 
diversos caps de corda) i és representativa per la simplicitat de materials i procedi-
ments que l’autor aconsegueix de fer convergir en un autèntic pols dramàtic.

Es tracta, en definitiva, d’una obra molt adequada al marc i les característiques 
de la Setmana Cantant, perquè preveu cor mixt, veus blanques i, fins i tot, el mateix 
públic, que hi participa entonant els corals finals de la primera i la segona part.

 Durant la setmana, els cors participants –i alguns de la Demarcació– van oferir 

concerts a diversos espais de Tarragona (pati del Seminari, Conservatori de la Dipu-
tació de Tarragona) i a poblacions de la rodalia.

Així mateix, es va proposar als participants de prendre part en un taller de ball 
de bastons, que va ser el que va obrir el concert del divendres 23 de juliol, celebrat 
al Palau de Congressos. Cada taller hi va presentar les obres treballades durant la 
setmana.

Finalment, el dissabte 26 es va clausurar la Setmana amb un concert convocat a 
l’amfiteatre del Camp de Mart que incloïa les obres i els intèrprets següents:

Simple Symphonie, de Benjamin Britten 

Cantata de Sant Nicolau, de Benjamin Britten

Cors infantils i mixtos de la Setmana Cantant (300 cantaires)
Orquestra Camerata XXI (Marta Cardona, concertino)
Roger Padullés, tenor
David Malet, orgue
Josep Surinyac i Jordi Armengol, piano a quatre mans
Elisenda Carrasco, preparadora i direcció dels cors infantils
Jordi Casas, direcció 

Per últim, cal destacar la boníssima organització que va desplegar el Cor Ciutat de 
Tarragona i la implicació dels seus membres en l’èxit de la Setmana.
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En el número 39 de la revista vam explicar que enguany el Festival Catalunya Centre es feia en 
dues parts: la primera a Castellbell i el Vilar al juliol i la segona entre l’agost i el setembre a Puig-
reig.

Efectivament, a principis d’agost van rebre la visita del cor filipí  Chamber Singers, el 6 de setem-
bre hi va participar un grup folklòric d’Eslovàquia i el dia 7 al matí els cors van cantar a la missa de 
dotze i a la tarda es va celebrar el concert de cloenda, que va incloure actuacions del duet Júlia i 
Carla Conangla, el Cor Carlit Gospel, el Cor Acadèmic de la Universitat Estatal de Petrozavosk i la 
Coral Polifònica de Puig-reig.

Festival Internacional Catalunya Centre
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Organitzat per Promo Direc i el Departament de Cultura de la Generalitat, per tercer any 
consecutiu s’ha celebrat un concert que porta per títol “Veu, viu i sent”, en el qual participen 
corals de diverses localitats. 

La principal particularitat d’aquesta activitat és que s’enregistra en directe i, posteriorment, 
se n’edita un CD i un DVD.

Enguany va tenir lloc el 20 de setembre al Convent de les Arts d’Alcover, equipament cultu-
ral declarat bé d’interès nacional que té una magnífica acústica.

Les corals participants van ser el Cor Polifònic de la Sagrada Família, l’Orfeó de Santa Colo-
ma de Queralt, l’Agrupació Coral del Serrallo, de Tarragona, i la Coral de l’Escola Municipal de 
Música d’Alcover.

Reproduïm el reclam que l’organització feia en anunciar aquest tercer certamen:

• VEU el concert i l’esforç de les corals de Catalunya, amb un programa integrat per disset 
peces que inclouen sardanes, cançons tradicionals catalanes contemporànies i moder-
nes, i un final espectacular amb més de cent cinquanta veus interpretant “El cant de la 
senyera”.

• VIU la gravació en directe del tercer DVD/CD de les corals que Promodirec organitza 
anualment en una població de Catalunya. Un enregistrament que ha de deixar-ne cons-
tància en el món de la música i la cultura de les nostres terres. 

• I SENT el batec del cor dels nostres cantaires en un marc privilegiat de so i amb un mun-
tatge de llum per fer brillar les corals en un escenari tan esplendorós com és el Convent 
de les Arts d’ Alcover.

Corals de Catalunya: “Veu, viu i sent”
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Aquest estiu passat va tenir lloc un altre encontre de l’Orquestra de Joves Intèr-
prets dels Països Catalans i del Cor Jove dels Països Catalans.

L’OJIPC va néixer a Mallorca l’any 2004, impulsada pel Forum Musicae (centre de 
dinamització dels ensenyaments musicals a les Balears) i amb la intenció de con-
solidar-se com un agent cultural entre joves de divuit a vint-i-sis anys dels diversos 
territoris de la mateixa cultura (l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, la 
Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià) que, units per tots els accents 
d’una mateixa llengua i amb la música com a vincle de connexió, vulguin donar a 
conèixer al món el nostre patrimoni cultural.

L’any 2009, amb motiu del cinquè aniversari de l’OJIPC, es van dur a terme dues 
iniciatives importants per a la història de l’Orquestra: la fundació del Cor Jove dels 
Països Catalans –que, formant part del projecte de l’Orquestra, és el Cor de l’OJIPC– 
i la instauració del Concurs de Composició Matilde Salvador. La tasca de l’OJIPC ha 
estat reconeguda, entre d’altres, amb el premi Jaume I (2006) de la Franja de Ponent, 
el premi Caixa Sabadell i el premi Josep Maria Llompart (2009) dins l’edició dels 
Premis 31 de Desembre, atorgats per l’Obra Cultural Balear, i el premi Jaume II del 
Consell de Mallorca (2010), en el marc de la Diada Nacional de Mallorca.

L’OJIPC i el Cor configuren la plantilla respectiva seguint, en la mesura possible, 
criteris d’equilibri territorial, mitjançant proves d’accés anuals (març-abril) convo-
cades oportunament a través de la seva pàgina web i que es porten a terme als 
diversos territoris.

Per la seva banda, el Cor Jove dels Països Catalans va néixer a Mallorca, també 
sota l’impuls de l’entitat Forum Musicae, formant part del projecte de l’OJIPC, i es 
creà amb el suport dels representants dels moviments corals de l’Alguer, Andorra, 
Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja d’Aragó i les Illes Balears, els quals, reunits 
a Palma el 6 de juny del 2009, van decidir reforçar-ne la fundació.

El Cor està format per joves de divuit a vint-i-sis anys residents a l’Alguer, Andorra, 
Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja d’Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, 
i té com a objectiu recuperar i difondre el patrimoni musical de tot l’àmbit cultural 
català i amb la llengua com a vincle d’unió. Dirigit per Esteve Nabona i amb Pau 
Casan com a pianista, el seu repertori abasta des de la música tradicional d’àmbit 
català fins a la simfonicocoral.

L’encontre del 2014 es va efectuar a Planoles del 16 al 23 d’agost en el cas de l’Or-
questra, i del 19 al 23 pel que fa al Cor.

Novament, i com ha estat des de l’inici, l’Orquestra va ser dirigida pel seu titular, 
Salvador Brotons, i aquest any es va treballar un programa de concert titulat “1714-
1914-2014, música i país”, integrat per obres de compositors com Pere Miquel Mar-
quès (La cova del drac), Ricard Lamote de Grignon (Fantasia sobre motius de Josep 

Cor i Orquestra de Joves  Intèrprets dels Països Catalans

Serrano), Jaume Mas Porcel (Nocturn per a piano i orquestra), Enric Morera (La font 
de l’Albera) i Salvador Brotons (Catalunya 1714), representatius dels diversos terri-
toris de parla catalana. Per a la interpretació de l’obra de Jaume Mas Porcel, que es 
va presentar solament en el concert de Barcelona, va comptar amb la col·laboració 
del pianista Miquel Estelrich.

El Cor va començar els concerts interpretant “La Balenguera”, himne de Mallorca, 
i també inicià la segona part amb l’“Ave Maria algueresa”, d’Isabella Montanari. Així 
mateix, a la segona part va intervenir en les obres La font de l’Albera i Catalunya 
1714.

D’aquest programa se n’han ofert tres concerts: el del divendres 22 d’agost, a l’es-
glésia de Sant Pere, de Prada de Conflent, a la Catalunya del Nord –en el marc de la 
Universitat Catalana d’Estiu–; el del dissabte 23 d’agost, a la Seu Vella de Lleida –en 
el marc del cicle de concerts Concòrdia i en commemoració de dues efemèrides 
relacionades amb Jaume I; i el del dilluns 8 de setembre, al Palau de la Música Ca-
talana, de Barcelona.

El Cor va continuar a Barcelona fins al dia 11 de setembre, en què participà com a 
cor d’escenari en la V de la Diada juntament amb el Cor Jove i el de Noies de l’Orfeó 
Català. El dia 10 al vespre, els tres cors van comptar amb la presència del compositor 
letó Martins Brauns, autor de la música de l’obra que s’ha adaptat al català amb el 
títol d’“Ara és l’hora de dir”.

La trobada d’enguany ha estat possible gràcies al compromís, l’esforç i la col-
laboració totalment desinteressada de tots els participants –músics joves, profes-
sors i el director adjunt, Carles Gumí–, així com de la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana d’Entitats Corals, l’Obra Cultu-
ral de l’Alguer i el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.

Participants 
a la roda de 
premsa a l’IEC
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Concert del Coro de Jóvenes de Madrid 
El Coro de Jóvenes de Madrid està format per nois i noies de les escoles públiques de la Comunitat de Madrid, organisme 

que el va crear com a activitat extraescolar i que es feia càrrec de la seguretat social dels professors i dels directors, però que de 
mica en mica l’ha anat abandonant. Tant és així, que una setmana abans d’iniciar una gira per Europa, el Govern va comunicar 
que no es faria càrrec de les despeses i que el programa s’havia acabat. El cor, integrat per 84 joves d’entre quinze i vint-i-cinc 
anys, va decidir de continuar de manera autònoma. 

La gira per a anar al Festival Internacional d’Usedon es va iniciar a Eukadi, on el Coro va cantar en concert amb l’Orfeoi Gazte 
–cor jove de l’Orfeón Donostiarra–, va continuar amb la visita a París, on va fer un concert a l’església de Sant Eustaqui, i, des-
prés de participar en el Festival, també va oferir concerts a Berlín, Watsfischbach i Barcelona.

El Coro de Jóvenes va demanar ajut per a fer concerts a diverses entitats de les localitats on tenia previst d’actuar, entre les 
quals la FCEC, que va assumir la gestió perquè pogués cantar un concert a l’església del Pi, de Barcelona, que va ser un èxit de 
qualitat artística i de nombre de públic.

El programa del concert va ser el següent:

Exultate justi…………………………......…. Josu Elberdin (*1976) 
Lux aeterna………………………….......….. Fernando Moruja (1960-2004) 
Non nobis, Domine……………...…….... Rosephanye Powell (*1962) 
Señor, me cansa la vida……...……...... Juan Alfonso García (*1935) 
O Nata Lux……………………...………….... M. Lauridsen (*1943) 
Lacrimosa………………………………......... Calixto Álvarez (*1938) 
Kyrie………………………………………......... Piotr Janczak (*1972) 
Daemon irrepit callidus…………...…... György Orban (*1947) 
Alleluia……………………………………........ Romuald Twardosky (*1930) 
Soon ah will be done…………...…....… Spiritual Negro 
Adiós, Nonino………………….…...……… Astor Piazzola (1921-1992) 
Bullerengue……………………….....…....… José Antonio Rincón (*1938) 
Nawba Isbahan y Cantos de boda.. Juan Pablo de Juan (*1976)
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Cant coral a Arenys de Munt
El col·lectiu Poble que Canta, que dirigeix Jordi Llobet, va publicar una convocatò-

ria per a anar a cantar a Arenys de Munt amb motiu del cinquè aniversari del primer 
referèndum.

En la cantada es van interpretar les peces següents:

“El nostre cant” (E. Morera) 
“La Muixeranga d’Algemesí” (himne del País Valencià) (Estrena de la versió coral) 
“La Balanguera” (himne de les Illes Balears) 
“Els segadors” (himne nacional de Catalunya) 
“Ara és l’hora” (himne de la Via Bàltica) 
“Poble que canta” (A. Miralpeix) 
“La santa espina” (E. Morera) 
“El cant de la senyera” (L. Millet) 
“Petitíssima serenata independent” (fragment) 
“Guanyarem la llibertat” 
“Himne per a una pàtria aviat independent” (himne de Cançó d’amor i de guerra) 
“Cant de la independència” (amb Núria Inglès)
Aquestes obres van ser dirigides pels mestres Daniel Antolí, Pere Lluís Biosca, Joan 

Maria Bozzo, Manuel Cabero, Glòria Fernàndez, Martí Ferrer, Pau Jorquera, Antoni 
Miralpeix, Xavier Puig i Josep Vila i Jover.

Quart aniversari de la dedicació 
de la Sagrada Família

El diumenge 16 de novembre es va efectuar la celebració eucarística commemo-
rativa del quart aniversari de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família, de 
Barcelona, pel papa Benet XVI.

La Demarcació del Barcelonès de la FCEC va organitzar els cants de la celebració, 
en els quals es van integrar les corals següents:

• Cor Polifònic Sagrada Família, de Barcelona
• Coral Floc, d’Alforja
• Orfeó Gandesà, de Gandesa
• Coral Castellterçol
• Coral Preludi a Caro, de Roquetes
• Coral Tyrichae, de Tortosa
• Orfeó Ulldeconenc
• Coral Arquitectura, de Barcelona
• Cor de Cambra Joliu, de Lleida
• Coral Sant Andreu, de Barcelona
• Cors de la Federació de Pueri Cantors
• Coral Sant Cugat del CMSC

Es van fer càrrec de la direcció Pablo Larraz i Raúl Martínez.

Festival “Europa i els seus cants”
Aquest any, el Festival “Europa i els seus cants”, que organitza l’Associazione In-

ternazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, de Roma, amb la col-
laboració de la FCEC, ha constat d’un sol concert i no ha inclòs concurs.

El concert, amb molt bona afluència de públic, va tenir lloc el dia 18 de setembre 
a la basílica de Santa Maria del Pi, de Barcelona, i va cantar-hi el Landesjugendchor 
Brandenburg, de Postdam (Alemanya), sota la direcció de Hans-Peter Schurz.

Aquest cor, fundat l’any 1992 i format per uns trenta-cinc cantaires d’entre dinou i 
trenta anys, va interpretar una selecció del seu ampli repertori, en la qual figuraven 
des de compositors del segle XVI, com Claudio Monteverdi, Thomas Morley o Or-
lando di Lasso, fins a d’altres del segle XX, com Josef Rheinberger o Stephen Leek.
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Via Catalana 2014 
El dia 11 de setembre passat, uns dos mil cantaires de 150 corals de 

Catalunya van aplegar-se al vèrtex de la V per acompanyar els manifes-
tants cantant.

Com sabeu, als països bàltics hi ha una gran tradició coral, i allà el cant 
coral va ser determinant per a aconseguir la independència. Un dels 
cants que s’ha popularitzat a partir de la Via Bàltica és la cançó “Saule, 
Perkons, Daugava”. L’autor de la música és Martins Brauns (*1951), de 
Letònia, i la lletra és de Rainis (1865-1929). És com un poema èpic: hi 
són presents Saule (el sol), Perkons (els raigs de llum) i Daugava (un riu 
de Letònia). L’autor de la música va cedir l’obra a Catalunya, i Jaume 
Ayats, impulsor del projecte, hi va adaptar un poema de Miquel Martí 
i Pol: “Meditació última”, d’El poble. El títol de la composició és “Ara és 
l’hora de dir”. 

A l’escenari hi van participar el Cor Jove dels Països Catalans, el Cor 
Jove de l’Orfeó Català i el Cor de Noies de l’Orfeó Català.
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23è Curs de Direcció a Barcelona 
Tal com anunciàvem en el número anterior d’aquesta revista, el 23è Curs de Direc-

ció de Barcelona va començar el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre i s’acabarà el 
del 21 i 22 de febrer del 2015. 

El curs té lloc a l’ESMUC i comprèn un total de 60 hores. S’hi han inscrit 25 perso-
nes.

Assemblea ordinària de la 
FCEC del 2015 

La pròxima assemblea anual de la FCEC se celebrarà el dissabte 7 
de març del 2015 al nou Auditori de Llinars del Vallès, un magnífic 
edifici projectat pel reconegut arquitecte portuguès Álvaro Siza. 

Us hi esperem!

Festival Internacional de Cant 
Coral del 2015 

La cinquantena edició del Festival Internacional de Cant Coral (que fins fa pocs 
anys s’anomenava Jornades Internacionals de Cant Coral) tindrà lloc a Barcelona del 
6 al 12 de juliol del 2015.

El fet d’haver arribat a fer-ne cinquanta –sobretot tenint en compte que els pri-
mers anys el país patia la dictadura franquista– és mèrit de molta gent.

El Dia Internacional de Cant Coral –nom inicial del Festival, abans de dir-se’n Jor-
nades Internacionals– va néixer per iniciativa del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, 
que va trobar la col·laboració en el terreny musical de diverses persones, liderades 
per Josep Maria Castelló, que en va ser el responsable fins al 1992 i va morir cap al 
final de la dècada dels noranta.

Els organitzadors van voler convocar corals d’arreu del món per treballar con-
juntament el cant coral en diversos tallers i, finalment, mostrar en un concert de 
cloenda el treball fet. També es van començar a encarregar obres per a estrenar-les 
en el concert final.

Com no podria ser altrament, el Festival del 2015 es revestirà de característiques 
especials per a celebrar el mig segle de vida; amb aquesta finalitat s’han encarregat 
expressament quatre obres per a celebrar aquesta efemèride.

El format del Festival serà l’habitual, i els tallers programats són els següents:

Taller A 

Directora: Elisenda Carrasco (Catalunya). 

Estrena de quatre obres d’encàrrec per a commemorar el cinquantè aniversari.

Taller B 

Director: Salvador Brotons (Catalunya), que dirigirà la seva obra Cant per a un 
vell poble, amb acompanyament instrumental.  

Taller C 

Directora: Karmina Silec (Eslovènia). 

Choregie: Noves formes d’art coral, per a veus femenines.

Com sempre, les inscripcions poden ser de corals senceres o de cantaires indivi-
duals, i el termini per a accedir-hi s’acaba el 15 de gener del 2015 per a les corals i 
el 31 de març per als cantaires individuals.

En teniu la informació a: http://www.fcec.cat/noticies/50jornades/JornadesCat.pdf

http://www.fcec.cat/noticies/50jornades/JornadesCat.pdf
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Bages- Berguedà
Reunió de demarcació amb totes les corals
La Demarcació del Bages-Berguedà convoca diverses reunions cada any, que se 

celebren a la sala parroquial de Balsareny. És en aquestes reunions on es determinen 
les activitats que s’organitzaran a la demarcació i es valoren les que ja s’han fet.

Usualment hi participen representants de quasi totes les corals de la demarcació, 
tal com es pot veure a la fotografia adjunta.

Baix Llobregat
Concerts d’espirituals negres de la demarcació del Baix Llobregat 

i l’Hospitalet
Després d’un any de reunir-se un cop al mes per assajar amigablement temes 

d’espirituals negres, tot preparant l’Aplec Comarcal de Corals de la FCEC que es va 
fer a Sant Vicenç dels Horts dins les celebracions del centenari de l’Orfeó Vicentí, es 
va decidir de realitzar dues trobades més per interpretar les peces treballades.

La primera va ser el dia 22 de novembre a les 21 hores, dins els actes de la XXII 
Setmana de la Família, que va tenir lloc del 16 al 28 de novembre a l’Auditori de la 
Torrassa, de l’Hospitalet.

El concert, organitzat per l’Ateneu Cultural Catalònia, amb la col·laboració de la 
Comissió d’Actes Culturals Mare de Déu dels Desemparats i l’Ajuntament de l’Hospi-
talet, i amb l’ajut del company Josep Pereira, de l’Ateneu, va ser presidit pel regidor 
del districte de la Torrassa, Jesús Husillos, pel director de l’Aula de Cultura Collblanc-

Torrassa, Joan Ventosa, i pel president de l’Ateneu, Josep Antoni Higueras. També hi 
era present el delegat territorial de la FCEC al Baix Llobregat.

Aquest dia, l’escenari va ser compartit amb l’Associació Musical Collblanc-Torrassa 
Band, dirigida per Toni Santos, una banda de músics joves que mostraren al públic 
assistent que la bona música i la seva interpretació instrumental són a l’abast de 
persones de totes les edats.

La segona part començà amb l’actuació de les corals Sellarès, de Gavà, i La Vall, 
de Sant Climent de Llobregat, dirigides per Benet Puig i acompanyades al piano per 
Olga Claret, que interpretaren “Joan del riu” (tradicional del Rosselló, harmonitzada 
per Manuel Oltra), “Ipharadisi” (tradicional sud-africana), “L’Empordà” (sardana amb 
música d’Enric Morera i lletra de Joan Maragall), i “Source Unknown” (oració de Jack 
Schrader, en traducció de Ramon Marcó adaptada per Benet Puig).

Després, els cantaires de corals de la FCEC, dirigits per Joan Vinyes i acompanyats 
al piano per Olga Claret, interpretaren cinc african-american spirituals, harmonitzats 
per Marco Sofianopulo (“Amazing grace!”, “Go down, Moses”, “Deep river”, “By an 
‘by” i “Gospel train”) i el negro spiritual arranjat per William Henry Smith, “Ride the 
chariot”.

L’acte va finalitzar amb les paraules de Jaume Gavaldà, de la FCEC, agraint l’esforç 
dels directors i cantaires, i amb l’entrega, per part de l’Ateneu Cultural Catalònia, de 
plaques commemoratives als directors i a la pianista del cor de cantaires de la FCEC.

La darrera trobada va ser el dia 5 de desembre a l’Auditori Barradas, de la rambla 
de Just Oliveras Arús, també de l’Hospitalet. Va organitzar el concert la Coral Heura, 
amb la seva presidenta, M. Àngels Cabré, i la directora, Gemma Andreu, al front, i 
amb el valuós suport de l’Ajuntament. 

Després de l’actuació de la Coral Heura i de les corals Sellarès i La Vall, es van in-
terpretar els espirituals negres, tancant així les activitats del taller, però amb el desig 
de començar-ne molt aviat un altre, també força atractiu. Montserrat Cadevall, pre-
sidenta de la FCEC, va cloure el concert amb les seves paraules.
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XXX Aplec de Corals del Baix Llobregat

El diumenge 19 d’octubre, les corals de la demarcació celebraren el seu trentè 
Aplec a Sant Vicenç dels Horts, tot commemorant el centenari de l’Orfeó Vicentí 
com a entitat coral.

La ciutat, les autoritats municipals i la resta d’entitats socials es vestiren de festa 
per celebrar aquest aniversari.

La junta de l’Orfeó i tots els seus cantaires s’esforçaren perquè la festa resultés 
d’allò més vistosa, alegre i musical.

A les nou de matí es reuniren tots els cantaires participants, de més de vint corals, 
i, després d’obsequiar-los amb un fulard creat expressament per a la festa, van ser 
transportats en autocar al parc del Pi Gros, on els van explicar breument la història 
de la localitat i els van oferir un bon esmorzar.

A les onze del matí s’inicià, des de la plaça Narcís Lunes, un cercavila en què 
participaren entitats culturals, socials i esportives de la ciutat i que acabà a la plaça 
de la Vila amb parlaments de les autoritats i una gegantina rotllana al so de la 
sardana “Marinada”.

Després d’un saborós dinar de germanor, a les sis de la tarda començà el concert 
coral; entre altres actuacions, el Cor de l’Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu, dirigit 
per Assumpta Cribillers, interpretà tres composicions, i les corals Sellarès, de Gavà, 
i La Vall, de Sant Climent de Llobregat, cantaren quatre peces, dirigides pel mestre 
Benet Puig. Després, els cantaires de corals de la FCEC que al llarg dels últims mesos 
s’havien reunit un cop al mes per seguir el taller van interpretar sis espirituals negres, 
que van ser dirigits pel mestre Joan Vinyes, director de l’Orfeó Vicentí, i acompanyats 
al piano per Olga Claret.

Després dels últims parlaments de la regidora de Cultura i de membres de la FCEC i 
de l’Orfeó, l’entitat centenària, i de l’entrega de records, la colla castellera Els Carallots 
i la colla de diables Àngels Diabòlics, de la ciutat, van posar fi a l’esdeveniment amb 
les seves actuacions.

D’aquesta manera, i en un dia ple de sol, es varen complir els anhels fixats: celebrar 
amb l’Orfeó Vicentí el seu centenari i gaudir de la festa de manera social i ben 
musical.
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Diumenge 15 de febrer, a Vallirana. Organitza la Coral 
l’Esclat.
Hi participen: 
Coral L’Esclat, de Vallirana – Coral Columba, de Santa 
Coloma de Cervelló 
Agrupació Coral La Lira, de Viladecans
Coral Jove del Centre Catòlic, de Sant Vicenç dels Horts
Capella de Música Santa Maria, de Mollet del Vallès, 
com a coral convidada.

Dissabte 21 de febrer, a Sant Climent de Llobregat. 
Organitza la Coral La Vall
Hi participen:
Coral Diadema, de Corbera de Llobregat
Orfeó Vicentí, de Sant Vicenç dels Horts
S.C.R. Lo Llobregat de les Flors, del Prat
Coral Solvin, de Martorell

Diumenge 22 de febrer, a Sant Vicenç dels Horts. 
Organitza la Coral Jove del Centre Catòlic.
Hi participen:
Coral Montau, de Begues
Coral Sellarès, de Gavà
Coral Sant Esteve, de Sant Esteve Sesrovires
Cor Juvenil Gaia, d’Olot, com a coral convidada.

Dissabte 28 de febrer, a Esparreguera. 
Organitza la Coral La Passió.
Hi participen:
Orfeó La Lira, de Sant Andreu del Palomar –Barcelona-, 
com a coral convidada.
Coral de la Unió Coral, del Prat de Llobregat
Orfeó Enric Morera, de Sant Just Desvern
Coral La Passió, d’Esparreguera.

Diumenge 1 de març, a Sant Boi de Llobregat. 
Organitza: Coral Ressò
Hi participen: 
Cor Amadeu Vives, de Torrelles de Llobregat
Coral  Pedres Blanques, de Sant Boi de Llobregat
Caral Margalló, de Castelldefels
Quòdlibet Grup Coral, de Molins de Rei. 

Diumenge 8 de març, a Sant Esteve Sesrovires. 
Organitza la Coral Sant Esteve
Hi participen:
Coral Marinada –Federació de Cors de Clavé- de 
Castelldefels, com a coral convidada.
Coral Sons i Veus de l’EMME, d’Esplugues de Llobregat
Coral de la Unió Filharmònica, del Prat de Llobregat
Coral Renaixença, de Sant Boi de Llobregat

Dissabte 14 de març, a Abrera. 
Organitza la Coral Contrapunt
Hi participen:
Coral Àuria, de Cornellà de Llobregat
Coral Ressò, de Sant Boi de Llobregat
Orfeó Catalònia, de Cornellà de Llobregat
Coral Ginesta del Vallès, de Badia del Vallès, com a coral 
convidada

Diumenge 15 de març, a Esplugues de Llobregat. 
Organitza la Coral Sons i Veus
Hi participen:
Societat Coral La Perdiu, del Papiol
Coral Contrapunt, d’Abrera
Societat Coral Centenària La Coloma, d’Esplugues de 
Llobregat
Cor de l’Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat.

Divendres 20 de març, a Molins de Rei. 
Organitza Quòdlibet Grup Coral
Hi participen:
Coral Heura, de l’Hospitalet de Llobregat
Coral Ars Nova, de Martorell
Coral La Vall, de Sant Climent de Llobregat
Cor Adinoi, de l’Hospitalet de Llobregat

Dissabte 21 de març, a Sant Andreu de la Barca. 
Organitza la Coral Ferran Sors
Hi participen:
Cor Creixent, de l’Hospitalet de Llobregat
Coral Pau Casals, de Pallejà
Cor de Caramelles, de Sant Climent de Llobregat, com a 
coral convidada.

Musicoral
El 30è. Musicoral del Baix Llobregat se celebrarà els caps de setmana del 15 de febrer del 2015 al 21 de març.

Seran 10 concerts, en 10 localitats diferents, amb corals de la demarcació i algunes convidades d’altres demarca-
cions. Són  aquests:
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Barcelonès
Concert de la Mercè
Aquest any, per la Festa Major de Barcelona no tocava 

convocar l’aplec a la plaça de Catalunya, però sí que va te-
nir lloc el tradicional concert de la plaça del Rei, organitzat 
per la Demarcació del Barcelonès de la FCEC.

La coral participant enguany va ser el Cor de la ICCIC, 
sota la direcció d’Emili Fortea, que va interpretar el progra-
ma següent:

El cant del poble ................................. J. A. Clavé / A. Vives

Senyor sant Jordi ................................ F. Vila

T’he mirat .............................................. F. Vila

Quan jo tenia pocs anys .................. Adolf Ventas

Que tinguem sort ............................... L. Llach / A. Roldán

Tonight, de West Side Story ........... L. Bernstein

Moon River ........................................... H. Mancini

Blue Moon ............................................ R. Rodgers

Swing low, sweet chariot ................ C. Carter / Josly

Goodnight, sweetheart .................... J. Hudson

Dancing Queen .................................. Benny Anderson / Abba

Boig per tu ........................................... Sau

El cant de la senyera ........................ L. Millet / J. Maragall

El concert va acabar amb el cant d’“Els segadors”.
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Comarques de Girona
13è Aplec Coral de la FCEC Comarques de Girona 

La Coral Cypsella, del C. E. Montclar de Sant Feliu de Guíxols, va ser l’encarre-
gada d’organitzar l’Aplec que va tenir lloc el diumenge 8 de juny a Sant Feliu. Es 
va aprofitar aquesta edició per a celebrar aniversaris de diverses corals, la qual 
cosa sempre és motiu d’alegria.

“Un Aplec organitzat amb el propòsit de passar una bona estona plegats, com-
partint vivències, gaudint de la música coral i estrenyent llaços de relacions entre 
totes les corals.” I amb aquesta intenció vam assistir-hi! 

Vam tenir temps de tot. Per començar, un esmorzar, que sempre va bé, perquè 
aixeca els ànims i prepara l’esperit. En acabat, l’assaig del cant comú, amb les pe-
ces “L’Aplec de Santa Llúcia”, de Lluís Mandado, i “El cant de la senyera”, text de 
Joan Maragall en l’arranjament del mestre Josep Viader. I a continuació, un bon 
dinar per a fer germanor.

A la tarda, el concert de les corals que celebraven aniversari: Cypsella, de Sant 
Feliu de Guíxols; Nit de Juny, de Palafrugell; Croscat, d’Olot, i Harmonia Antoni-
ense, de Sant Antoni de Calonge. I per comiat, el cant comú de tots els assistents.

Realment, podem dir que l’estada a l’Aplec va ser molt i molt agradable. Per 
molts anys a tothom, i fins a la pròxima ocasió!

Penedès, Anoia, Garraf i 
Baixa Segarra

Reunió de la demarcació 
La Demarcació del Penedès-Anoia-Garraf-Baixa Segarra va 

començar el curs amb una reunió, que va tenir lloc a Sant Ra-
mon, destinada a programar les activitats immediates.

Atès que Vilafranca del Penedès és la ciutat Capital de la Cul-
tura, per a la temporada 2014-2015 s’ha previst una activitat 
singular, que es concretarà en un aplec coral.
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Terres de Lleida
6è Lleida Canta
Lleida, 12 d’octubre del 1707. Inici d’una repressió

Fa setmanes que les tropes borbòniques assetgen Lleida. A les set del vespre del 12 
d’octubre s’inicia l’atac des de Pardinyes contra el baluard del Carme. L’endemà, els 
soldats borbònics saquegen la ciutat i incendien el convent del Roser. La població civil 
es refugia dins les muralles del Castell juntament amb la guarnició. Epidèmia. Manca 
d’aigua. L’11 de novembre, la ciutat capitula.

S’inicia el final de la llibertat de Catalunya. La desfeta bèl·lica comportà el tanca-
ment de la Paeria, la clausura de l’Estudi General, l’ocupació militar de la Seu, la per-
secució de la llengua, la desaparició de les vegueries...

Lleida, 12 d’octubre del 2014. Lleida Canta al Tricentenari

Tres-cents anys després, les corals de les Terres de Lleida s’han passejat pels esce-
naris de la guerra de Successió a la capital de Ponent, per conèixer els fets històrics 
i omplir-los de música. “On es parla de guerra, cantem; enfront de les persecucions, 
obrim pentagrames; allí on els ressentiments van fer mal, hi posarem l’harmonia 
musical; entre prohibicions i tancaments, l’obertura de les cordes vocals”, diu la con-
vocatòria que es va enviar a les corals.

El 12 d’octubre, Lleida va cantar la seva història als quatre vents, amb els peus ben 
posats en el present i projectant les veus cap a un futur que, evidentment, ha de ser 
de germanor i llibertat. 

Van organitzar l’esdeveniment la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, 
el Consorci del Turó de la Seu Vella i la Coral Maristes Montserrat.
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Departament de Cant Gregorià
4a Jornada de Cant Gregorià i Polifonia
Organitzada pel Departament de Gregorià de la FCEC i el seu cap, Josep Quintana, 

el dissabte 6 de setembre es va celebrar al monestir de Sant Benet, de Montserrat, 
la 4a Jornada de Cant Gregorià i Polifonia, que va anar a càrrec dels musicòlegs pare 
Daniel Codina i Ramon Vilar; i a l’orgue, l’experimentat Neil Cowley.

La Jornada va incloure una sessió matinal (de 10 a 13 h) i una altra de tarda (de 
15.30 a 18.30). Ambdues sessions estigueren separades per un saborós dinar a l’ex-
terior, al bosc, amb paella inclosa, feta davant de tots els assistents per experts 
cuiners sota la supervisió de les germanes que ens acollien. Temps de convivència 
i amistat.

A la tarda, després de la clausura de la Jornada, els participants tingueren la pos-
sibilitat d’assistir al cant de les Vespres de les religioses de Sant Benet.

Cal destacar l’èxit que tenen les famoses ceràmiques policromades que s’elaboren 
al mateix monestir.

Des d’aquí volem agrair l’esforç d’organització que fa el Departament de Cant 
Gregorià, i a les religioses de Sant Benet, l’amigable acollida que un cop més van 
dispensar als participants en aquesta Jornada.

Fòrum de directors 2014 
El Fòrum de Directors corresponent a l’any 2014 es va celebrar, tal com estava 

previst, el 18 d’octubre al Palau de la Música Catalana, de Barcelona. Hi van partici-
par uns quaranta directors de coral i s’hi van tractar els temes “El director i la gestió 
del temps” (amb Josep Vila i Casañas, director coral) i “La veu de la gent gran” (amb 
Salvador Casadevall, metge i director de corals de gent gran). En el pròxim número 
d’aquesta revista es publicaran les intervencions dels ponents.

Ens refermem en el gran interès que té el Fòrum perquè implica una trobada en-
tre directors i alhora ens manté desperts en allò que podríem anomenar formació 
contínua.
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X Simposi Mundial de Cant Coral 
(WSCM)

Entre el 6 i el 13 d’agost es va celebrar a Seül el desè Simposi Mundial de Cant 
Coral, organitzat per la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM) conjun-
tament amb la Federació Coreana. 

Aquest esdeveniment, que té efecte cada tres anys en un lloc diferent del món, 
també s’aprofita per a celebrar una assemblea general de la lFCM.

• Les activitats del Simposi tenen diversos eixos:

• els concerts dels cors convidats,

• els tallers, les conferències, les taules rodones...

• el cant comú,

• l’exposició. La seu del Simposi va ser el Teatre Nacional de Seül, on es reunien els participants, 
provinents de 27 països. Així mateix, el Seoul Arts Center va acollir concerts dos dies.

Pel que fa als concerts, cal dir que els protagonitzen els cors invitats, que prèvia-
ment han estat seleccionats entre tots els que responen a la convocatòria, oberta a 
cors de tot el món. Aquests cors participen solament en una meitat del Simposi i fan 
almenys dos concerts en diversos actes del Simposi i també en poblacions pròximes 
a la seu del Simposi.

En la primera meitat del Simposi van actuar les formacions següents:

• Hong Kong Children’s Choir (Xina), dirigit per Kathy Fokk.

• Voz en Punto (Mèxic), dirigit per José Galván.

• Moran Choir (Israel), dirigit per Naomi Faran.

• University of Southern California Thornton Chamber Singers (Estats Units), di-
rigits per Jo-Michael Schelbe.

• Choeur African des Jeunes (Àfrica), dirigit per Ambroise Kua i Nzambi Toko.

• Oslo Chamber Choir (Noruega), dirigit per Hakon Nystedt. 

• Roomful of Teeth (Estats Units), dirigit per Brad Wells.

• Inner Mongolias Youth Choir (Xina), dirigit per Yalungerile.

• Hamilton Children’s Choir (Canadà), dirigit per Zimfira Poloz.

• Choir of the John Paul II Catholic University of Lublin (Polònia), dirigit per 
Grzegorz Pecka.La delegació de la FCEC al simposi de Seül
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• Música Quantica Voces de Cámara (Argentina), dirigit per Camilo Santostefa-
no.

• Harmonia Ensemble (Japó).

• Incheon City Chorale (Corea), dirigida per Hak-Won Yoon.

• Asia Pacific Youth Choir, dirigit per Chifuru Matsubara i Jennifer Tham.

I a la segona meitat:

• Sofia Vokalensemble (Suècia), dirigit per Bengt Ollén.

• Muungano National Choir (Kenya), dirigit per Risper Oduor.

• Ikeda Junior Choir (Japó), dirigit per Kayoko Shibuya.

• University of Maryland Chamber Singers (Estats Units), dirigits per Edward Ma-
clary.

• Kammerchor Stuttgart (Alemanya), dirigit per Frieder Bernius.

• Manado State University Choir (Indonèsia), dirigit per André de Quadros.

• Túumben Paax (Mèxic), dirigit per Jorge Córdoba.

• Choeur des Jeunes de Casablanca (Marroc), dirigit per Adnane Matrone.

• Vocal Essence Ensemble Singers (Estats Units), dirigits per Philip Brunelle.

• Leoia Kantika Korala (Euskadi), dirigida per Basilio Astúlez.

• Fusion (Austràlia), dirigit per Debra Shearer-Dirié.

• Naniwa Choraliers (Japó), dirigits per Keishi Ito.

També es van programar concerts de cors coreans, que individualment o conjun-
tament ens van donar a conèixer la seva música. Cal destacar que a Corea fa molt 
pocs anys que s’estila el cant coral, però que ja hi ha més de seixanta cors profes-
sionals, molts d’ells municipals. Convé subratllar la participació del cor coreà que 
havia estat seleccionat, la Incheon City Chorale, que, sota la direcció de Hak-Won 
Yoon –que és la persona que va introduir el cant coral a Corea–, va interpretar l’obra 
del compositor coreà Hyo Won Woo (*1974) Creo, que consta d’onze parts, tres de 
les quals van ser compostes per estrenar-les en el Simposi.

L’activitat començava cada matí amb el cant comú. Les obres que s’hi treballaven 
constaven en el llibret de cant comú. Un sol dia va haver-hi assaig amb cor pilot. 
Cada dia se n’ocupava un director diferent, que presentava música de la seva àrea 
geogràfica. Recordem-ho:

• Johann van der Sandt (Sud-àfrica) va fer conèixer cançons tradicionals sud-
africanes i zulus.

• Chang-Hoon Park (Corea) va presentar arranjaments fets per músics coreans 
de cançons tradicionals d’altres països i també de tradicionals coreanes.

Treball al taller
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• María Guinand (Veneçuela) va introduir-hi cançons tradicionals sud-america-
nes i canàries i l’harmonització de Joaquim Homs de la tradicional catalana “El 
cant dels ocells”, que va ser dirigida per Xavier Baulies, invitat a fer-ho per la 
directora.

• Robert Sund (Suècia) va treballar obres de Mendelssohn i Purcell i composici-
ons i arranjaments propis.

• Hankuy Lim (Corea) també va dirigir una obra de Mendelssohn i diverses pe-
ces de compositors coreans.

• Óscar Escalada (Argentina) va presentar obres populars i d’autors sud-ameri-
cans.

La temàtica dels tallers va ser ben diversa, i cada un es repetia dues vegades per 
tal de facilitar-hi l’assistència a més participants. Es van examinar, entre altres temes, 
la diversitat de pràctiques corals, l’alfabet fonètic internacional, el cos i la música 
coral, el fet de cantar des del punt de vista dels sons acústics, els cors de nois, els 

directors de cors infantils, la música musulmana, la possibilitat de crear ponts amb 
el cant coral, l’educació coral, l’expressió i les emocions de la música, la innovació en 
la música coral, la recerca d’audiències, les veus de dona, les dones compositores, 
l’art coral...

També s’hi van presentar les activitats que cors, federacions, institucions, editori-
als i festivals porten a terme arreu del món, com també músiques tradicionals i de 
diferents èpoques de diversos països.

Hi van van actuar com a ponents o professors Federico Bardazzi, Rudolf de Beer, 
Frieder Bernius, Elisa Bradley, Bienvenido Constantino, Hongky Cho, Karen Cooksey, 
Yveline Damas Mabbyalas, Karen Dettwilwr, Yoshihiro Egawa, Naomi Faran, Cristian 
Grases, Karen Grylls, Stéphane Grosclaude, María Guinand, Stuart Hinds, Guy Jan-
sen, Harald Jers, Lori Keyne, Chiiko Kobari, Anthony Leach, Hae-Jong Lee, Ki-Sun 
Lee, Mark O’Leary, Bengt Ollén, André de Quadros, Leonardo Sagliocca, Johann van 
der Sandt, Kym Scott, Pearl Shangkuan, Karmina Silec, Timothy Sharp, Mikk Uleoja, 
Sanna Valvane, John Winzenburg i Eliezer Yanson, entre d’altres.

Assajant el cant comú Concert de cloenda
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El diumenge 10 d’agost es va celebrar l’assemblea 
de la IFCM, que va tenir lloc al Seoul Arts Center.  

En el curs de la sessió es va llegir la ressenya de les 
activitats dels centres de la Federació Internacional, 
de les tasques de les comissions i de les activitats 
organitzades per la Federació mateixa o d’aquelles 
en què ha col·laborat des de l’assemblea anterior, 
celebrada el març del 2013. També es van exposar 
els projectes que es pensen desenvolupar els anys 
venidors, i les activitats corals a diversos indrets del 
món que duran a terme els membres del Consell de 
la Federació. També es van aprovar els comptes del 
2013 i els pressupostos per als pròxims anys.

 Un dels punts primordials de l’ordre de dia va ser 
la modificació d’alguns articles dels Estatuts i del 
Reglament de Normes de Procediment. 

L’altre aspecte destacat van ser les eleccions per 
a la renovació, d’acord amb els Estatuts aprovats a 
Puerto Madryn, dels membres del Consell. Van ser 
elegits tots els candidats que s’hi van presentar: Philip 
Brunelle, Cristian Grases, Stephen Leek, Emily Kuo 
Vong, Jean-Sebastien Masiala i Theodora Pavlovitch, 
i es va cooptar el president de la Federació Coral de 
Corea del Sud, Sang-Kil Lee. Michael J. Anderson era 
l’únic candidat a president i va ser reelegit. I com a 
representants de les associacions fundadores de la 
IFCM figuraran en el Consell Saeko Hasegawa (Japan 
Choral Association), Gábor Móczár (European Choral 
Association – Europa Cantat), Tim Sharp (American 
Choral Directors Association), Thierry Thiebaut 
(À Coeur Joie International) i Håkan Wickström 
(Nordisk Korforum).

Assemblea de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM)

En l’estructura actual, el Comitè Executiu restarà format per les persones següents:  

Michael J. Anderson (EUA), president,

Philip Brunelle (EUA), vicepresident,

Stephen Leek (Austràlia), vicepresident,

Emily Kuo Vong (Macau, Xina), vicepresidenta, i

Håkan Wickström (Nordisk Korforum, Finlàndia), tresorer.
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Premi Europeu de 
Composició Coral

El 18 de setembre passat, el jurat del Premi 
Europeu de Composició Coral que convoca 
l’Associació Coral Europea - Europa Cantat va 
proclamar els guardons de les tres categories 
del certamen, que són els següents:

Categoria A: Composició per a cors a cappe-
lla clàssics.

Categoria B: Composició per a cors amb 
acompanyament d’un màxim de quatre instru-
ments.  

Categoria C: Composició de jazz per a cors a 
cappella o cors amb un màxim de tres instru-
ments.

S’havien rebut 39 composicions de 31 autors 
corresponents a 11 organitzacions membres 
de l’entitat convocant i pertanyents a nou paï-
sos europeus.

El premi de la categoria A va ser per a l’obra 
“Missa Brevis” (2013) per a cor mixt, de Hans 
Helsen (BE *1989).

En la categoría B, el jurat va atorgar una 
menció especial a dues composicions:

 “Fairy Ring” (2012) per a cor femení i  arpa, 
de Maarten Van Ingelgem (BE *1976).

 “Diptychon” (2011) per a cor femení i violí, 
de Henrik Colding-Jorgensen (DK *1944),

El premi de la categoria C va quedar desert.

Les composicions guanyadores seran inter-
pretades en el Festival Europa Cantat que se 
celebrarà a Pécs (Hongria) del 24 de juliol al 2 
d’agost del 2015.

La pròxima edició del Premi Europeu de 
Composició Coral tindrà lloc l’any 2017.

Assemblea d’Europa Cantat a Barcelona
Dins del marc del projecte “Voice” i organitzat per 

l’Associació Coral Europea – Europa Cantat i el Mo-
viment Coral Català es va celebrar l’Assemblea Anu-
al d’aquesta associació europea a Barcelona.

La trobada va començar el divendres amb una 
conferència de Brendan Walsch i un concert al Petit 
Palau a càrrec de la Coral Sant Jordi i del Cor Jove 
Nacional de Catalunya dirigits per Lluís Vila i Josep 
Vila respectivament.

El dissabte al matí, i a la seu del Consell Comarcal 
del Barcelonès, es va celebrar l’Assemblea general i 
el dissabte a la tarda diverses conferències i tallers 
es van presentar al Conservatori del Liceu. Hi va ha-
ver un petit concert a càrrec del Cor Amics de la 
Unió dirigit per Josep Vila Jover.

A l’assemblea es van repassar les activitats 
fetes el darrer any, es van aprovar el comptes i 
el pressupost del proper any i es va destacar la 
difícil situació econòmica per manca de la sub-
venció europea de funcionament. També es van 
presentar les activitats futures. En primer lloc el 
Festival Europa Cantat que es celebrarà a Pécs 
(Hongria) el proper estiu. També ja es va anunci-
ar que el Festival del 2018 –que ja serà el 20è- es 
farà a Tallin (Estònia).

Al vespre, i novament al petit Palau, hi va haver 
un concert a càrrec d’un cor del SCIC format per 
cantaires de diferents cors infantils que el darrer 
estiu van anar a l’Europa Cantat Júnior de Ber-
gen i que, sota la direcció de Manel Cubeles, van 
oferir el repertori que havien presentat a l’estiu a 
Noruega. També va actuar el Cor de Teatre sota 
la direcció de Paco Mir i David Costa.

Al diumenge al matí es van organitzar visites 
guiades a Barcelona i una Missa a Santa Maria 
del Mar amb la participació de diferents cors de 
Pueri Cantores.
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Quart Fòrum del Consell Europeu 
de la Música, celebrat a Berna

El Consell Europeu de la Música va celebrar el quart Fòrum a Berna, del 19 al 22 
de juny passat.

El director executiu del Consell Suís de la Música, Stefano Kunz, va acollir els par-
ticipants amb aquestes paraules:

“El Consell Suís de la Música i el Fòrum Yehudi Menuhin ens sentim molt feliços de 
donar-vos la benvinguda a Berna, la capital de Suïssa. És un honor per a nosaltres 
acollir el quart Fòrum del Consell Europeu de la Música, i esperem que aquesta bella 
i històrica ciutat, amb el seu riu i amb l’esplèndida vista sobre les muntanyes suïsses, 
inspiri aquesta conferència.

»Per la seva història, la música –i la cultura en general– ocupa un lloc especial dins 
la societat suïssa, i sovint hom considera que «ens encanta que sigui així». Aquesta 
és una de les raons per les quals ara fa cinquanta anys es va fundar el Consell Suís 
de la Música. El fet de celebrar aquest aniversari amb vosaltres és quelcom extraor-
dinari i ens fa feliços.

»Esperem, per tant, que gaudiu realment d’aquests dies i que torneu a casa curulls 
d’idees i de noves inspiracions!”.

I aquesta va ser la intervenció de Stef Coninx, president del Consell Europeu de la 
Música:

“No pot ser una simple coincidència que el Fòrum anual del Consell Europeu de 
la Música (EMC) del 2014, any d’eleccions europees i de la posada en marxa del 
programa «Europa Creativa», se celebri a Suïssa. El fet que la ciutadania suïssa vagi 
votar per una educació musical més àmplia en el referèndum del 2012 no és sola-
ment únic i inspirador, sinó que, a llarg termini, és molt més important que un cert 
euroescepticisme temporal. El tema de la nostra conferència, «Música i política, una 
responsabilitat compartida», constitueix, en altres paraules, una bona parella.

»Per tant, em plau d’agrair als nostres amfitrions aquesta localització perfecta per 
a la nostra conferència, que ens empeny a la recerca conjunta de respostes a molts 
reptes socials. Espero que aquests dies ens forneixin la inspiració necessària, a l’EMC 
i als nostres copartícips, per a trobar incentius amb vista a una futura cooperació 
en relació amb el sector musical a Europa. En conseqüència, estic convençut que 
aquest Fòrum Europeu de la Música de l’EMC serà un pas nou i específic per al de-
senvolupament de l’Agenda Europea de la Música. Benvinguts a Berna!”.

Els temes de les sessions van ser els següents:

• Música i política, una responsabilitat compartida.

• La força dels amateurs: la iniciativa federal popular per l’educació musical.
• Pros i contres de l’activitat promocional.
• Clam pel canvi: la força de la protesta musical.
• Llibertat d’expressió musical. La situació a Bielorússia i el context polític inter-

nacional.
• Troba parella! Com trobar un soci per als teus projectes.
• Agenda Musical europea.
• Les negociacions de lliure comerç entre la UE i els EUA (TTIP) i la seva rellevàn-

cia per a la música a Europa.

Entre els ponents, cal destacar la participació d’Ivo Josipovic, president de la Re-
pública de Croàcia i compositor; de Karel Bártak, cap del programa “Creative Euro-
pe”, i d’Enrique Barón, president de la Fundació Yehudi Menuhin.

Hi van intervenir els músics següents:
• Orquestra de Cambra de Berna.
• Conjunt d’Abanderats.
• L’Eco de les Valls, sonadors d’alphorn.
• Pascal Viglino.
• Quartet de Trombons Slobone, de la Hochschule der Künste Bern.
• Les guanyadores del Concurs Nacional Suís de Joves Músics: Carla Keller i Flo-

rence Meister.
• Trio Andreev, de la Hochschule der Künste Bern.
• Trio Kontur.
• Cor de Iodle de Toggenburg.
• Banda Zlaten, del Grup Roma, de Bulgària.

Interven-
ció d’Ivo 
Josipovic, 
president 
de Croàcia
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Cantar a la universitat
És el divendres 23 de maig del 2014 i són les vuit del vespre. El Paranimf de la 

Universitat de Barcelona llueix tot el seu cromatisme arabitzant amb el sol de la 
vesprada. Avui ha obert les seves portes al cant coral universitari. Per la significació 
acadèmica d’aquest recinte creiem que li escau una manifestació artística emblemà-
tica com és el concert de clausura del XVII Cicle de Cors i Orquestres Universitàries. 
És la cirereta del pastís el gruix del qual està format per un conjunt de concerts i ac-
tuacions a diferents parròquies del bisbat de Barcelona. És un cicle que no fa soroll; 
tanmateix, amb una constància indefectible, des del desembre fins al maig de cada 
any un bon grup de cors universitaris es reparteixen per parròquies de poblacions i 
barris de tipologies socials diferents per tal de mostrar el treball que duen a terme. 
Cada cor primer participa amb els seus cants en l’eucaristia i tot seguit ofereix una 
audició d’unes peces del seu repertori. Esquema invariable que fins ara ha funcionat. 
La causa del seu èxit cal cercar-lo en l’organització eficaç de l’equip de la Secretaria 
de la Delegació de Pastoral Universitària (DPU)1 i en les reunions dels directors de 
cor implicats, en les quals es determina el programa i l’estructura de l’acte final.

L’esdeveniment del Paranimf és magnífic. Els cors se succeeixen cantant l’un rere 
l’altre i, al final, tots plegats interpreten l’obra que s’ha preparat en comú. El concert 
finalitza, tothom dempeus, amb la cançó d’estudiants del segle XVII “Gaudeamus 
igitur”, que ha estat considerada tradicionalment com l’himne universitari. Aquest 
és l’esquema de l’acte, però, segons els anys, s’amplia amb commemoracions 
protocol·làries vinculades al cant coral i a la universitat. L’any 2004, per exemple, s’hi 
inclogué un acte solidari amb una representació d’estudiants de la Complutense de 
Madrid amb motiu dels atemptats d’Atocha; el 2013 es va fer, amb tots els honors, 
un homenatge al mestre Manuel Cabero, i enguany s’ha dedicat un record especial i 
pòstum a dues persones vinculades al cant coral universitari: mossèn Joaquim Vidal 
i Ramon Companyó.

Els cors que aquest 2014 hi han participat són els següents: el Cor Blanquerna 
(direcció: Eva Martínez; piano: Víctor Valls), amb “Tango-rumba”, de Polo Vallejo, 
“Sense vent”, cançó popular de Suècia, i “Shalom to you, my friend”, d’Allan E. Na-
plan; el Cor Argentum de la Facultat de Química de la UB (direcció: Víctor Frigola; 
piano: Emili Blasco), amb fragments del Requiem de Fauré; el Cor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (direcció: Poire Vallvé; sotsdirecció: Óliver Carrasco), 
amb “Te recuerdo, Amanda”, de Víctor Jara i harmonització d’Óliver Carrasco, “D’un 
temps, d’un país”, de Raimon i harmonització de Manuel Oltra, i “Come with me”, 
de Yolan Trabsky; el Cor de la Universitat Pompeu Fabra (direcció: Aida Vera; piano: 
Berta Olivera), amb “Estrela é lua nova”, cançó del Brasil harmonitzada per Héitor 
Villa-Lobos, “What a wonderful world”, de Good morning, Vietnam, harmonitzada 

1 Els responsables, si més no per a l’activitat coral, són Francesc Graner i Laura Gimeno

per R. M. Campos, i Il carnevale di Venezia, de G. Rossini, i el Cor de la Universitat de 
Barcelona (direcció: Jordi-Lluís Rigol), amb “Santa Maria, strela do dia”, d’Alfons X i 
harmonització de F. Mompou, “Where you there”, espiritual negre harmonitzat per 
J. Barnard, “I’m gonna sing”, espiritual negre, i “Hi ho, nobody home”, de R. Charles.

La segona part del concert es consagrà a la interpretació del repertori comú que 
s’havia preparat prèviament.2 La primera peça que van interpretar totes les corals 
juntes va ser “In Paradisum”, de Lluís M. Millet, obra d’una forta expressivitat emo-
cional, tot i que de dinàmica continguda. La van cantar en homenatge a mossèn 
Joaquim Vidal, que ha estat el darrer responsable de la Delegació de Pastoral Uni-
versitària. Des de feia uns quants anys tingué al seu càrrec la parròquia de Santa 
Maria de Badalona, des d’on li diguérem el darrer adéu l’estiu del 2013. Home d’una 
delicadesa i d’una comprensió extremes, va ser un estímul constant per al foment 
del cant coral universitari, del qual cercava sempre l’excel·lència en el cicle de la 

2 A més de la preparació individual de cada coral en relació a aquest cant comú, cada any hi 
ha previstos uns quants assaigs en comú de les corals participants, els quals es fan a partir de dos 
mesos abans del concert final.

Cor Blanquerna
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DPU. Químic i bon pare de família, emprengué, en enviduar, el camí del ministeri 
sacerdotal, al qual es donà amb entusiasme. Durant l’homenatge del Paranimf, el 
seu successor en el càrrec, mossèn Bruno Bérchez, va fer una breu glossa de la seva 
figura tot recordant experiències ministerials viscudes amb ell i agraint la seva tasca 
tan qualificada, si més no, en l’àmbit del cant coral universitari.

Durant el concert també es va tributar un record especial a Ramon Companyó, un 
professor de la facultat de Química de la UB que va ser un dels iniciadors del Cor 
Argentum, format per professors i alumnes d’aquella facultat. N’ha estat cantaire 
sempre (al principi, fins i tot director) fins que el càncer ha posat fi la seva vida. El 
Cor Argentum estava assajant aquest any el Requiem de G. Fauré per anar a can-
tar-lo a Londres en un concert participatiu, quan s’esdevingué la mort d’en Ramon 
Companyó. No cal dir que fou una mort molt sentida. A ell, doncs, després de fer 
un record de la seva persona, dedicaren els companys cantaires la interpretació dels 
fragments del Requiem que havien assajat juntament amb ell.

Aquest any, l’obra que s’escollí per al cant comú, a part d’“In Paradisum”, va ser 
“A festive Gloria”, de Jay Athouse, una obra molt atractiva, fresca i jove que va ser 
preparada i dirigida per Jordi-Lluís Rigol.

En conjunt, el programa interpretat en aquest concert és un reflex de la sensibilitat 
del nostre temps. Hi veiem un equilibri entre obres i autors clàssics (Rossini, Fau-
ré, Villa-Lobos, L. M. Millet...) i altres de contemporanis  (R. Charles, Jay Athousen, 
Trabsky, Naplan...), i una presència notable d’arranjaments de música popular (Polo 
Vallejo, G. Deutschmann, espirituals negres, Raimon, Víctor Jara, Manuel Oltra). Per 
altra banda, el treball dels directors és d’un nivell molt alt, tant des del punt de vista 
musical com de la seva qualitat humana.

Els cors universitaris 
El concert del Paranimf és un aparador bonic dels nostres cors universitaris. Però, 

¿és un reflex de la realitat total d’aquestes entitats arreu de Catalunya? Els que van 
participar en el concert del Paranimf no són pas tots els cors universitaris que hi ha 
al país. Aquesta vegada només n’eren cinc. En altres convocatòries n’hi ha hagut vuit 
i fins i tot deu. Això depèn una mica de cada any. Hi ha absències per impossibilitat 
a causa d’altres compromisos, n’hi ha que d’un any per l’altre desapareixen, n’hi ha 
que pertanyen a universitats llunyanes de Barcelona, i també n’hi pot haver que no 
hi estiguin interessats. Certament, és un acte molt centrat a la ciutat de Barcelona, 
ja que qui l’organitza, en definitiva, és el seu Bisbat. I aquesta és, ara per ara, l’única 
i molt lloable activitat que es fa en aquest sentit arreu del país. Tal vegada s’hauria 
de fer una convocatòria al conjunt del món universitari català, amb audicions per 
tot el país i amb un concert final itinerant que passés cada any per una universitat 
diferent. Crec que aleshores l’organització hauria d’anar a càrrec d’una entitat com 
la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) en el cas que disposés d’un departa-
ment específic de cors universitaris, departament que també hauria d’organitzar jor-
nades tècniques per als seus directors, vetllar per la seva formació permanent, etc.

De sempre s’ha cantat a les universitats; no solament ho veiem a les pel·lícules, 
sinó que existeix un repertori que hi és específic des de l’inici medieval d’aquesta 
institució acadèmica, però especialment des dels períodes del Renaixement i del 
barroc, com “Gaudeamus igitur”, “Ecce quam sit”, “Innsbruck ich muss dich lassen”, 
“Cohors generosa”, etc. No pas en totes les èpoques, però, ni a tots els indrets, s’ha 
fomentat seriosament el cant coral i la música instrumental com a element formatiu 
de la vida acadèmica universitària. A Catalunya, la Schola Cantorum de la Universi-
tat de Barcelona, iniciada per Antoni Pérez Moya i dirigida, entre altres, per Ernest 
Cervera, ha estat la pionera des de l’any 1942. Després, a partir de la democràcia 
els campus universitaris s’han multiplicat pel territori català i moltes facultats han 
disposat o disposen d’un cor o un grup instrumental que facilita la pràctica de la 
música als interessats. No tenim encara un inventari definitiu dels cors universitaris. 
L’activitat coral hi és molt precària a causa del factor temporal, tant dels estudiants, 
que marxen quan acaben la carrera –la universitat és un lloc de pas–, com de la ma-
teixa institució acadèmica, que amb els períodes d’exàmens i de pràctiques marca 
el ritme de cada curs. També s’ha de dir que actualment els campus universitaris no 
són el punt de referència de les inquietuds i del lleure dels estudiants. El cant coral 
forma part (o hauria de formar part) d’aquests campus amb el suport institucio-
nal necessari per a garantir-ne la continuïtat. Però, al mateix temps que la música, 
també ens hauríem de preguntar com va, en el campus, per exemple, la pràctica de 
l’esport, l’activitat teatral, els premis literaris, els espais de debat, les accions solidà-
ries, les activitats de lleure que no siguin tan sols organitzar festes en clubs socials... 
L’estructura universitària s’ha fet tan complexa que no és fàcil de trobar espais, tant 
físics com especialment d’horaris, per a destinar un temps a activitats de lleure i 
formatives al marge de les classes. Per una altra banda, l’activitat coral demana 
compromís i constància en el treball i consensuar un horari que vagi bé a tothom. El 
director de cor es troba que, finalment, està fent una activitat d’iniciació i sensibilit-
zació al cant coral molt vàlida per als alumnes, però d’aquí a fer concerts, a arribar a 
fer un programa musical interessant i de dalt a baix..., això cada any pot ser diferent, 
i dependrà de factors institucionals no sempre controlables pel director. Cal que 
les institucions acadèmiques juguin fort en el foment del cant coral o de la música 
instrumental i que creguin en els valors educatius que aquestes activitats impliquen.

De tota manera, seguim apostant pels cors universitaris pel seu valor educatiu 
(cantar és una manera d’aportar humanisme i sensibilitat, i genera la satisfacció de 
fer un treball col·lectiu) i pel seu component d’integració. En general, a Catalunya, 
els cors universitaris estan formats per estudiants, professors i personal administra-
tiu i de serveis. No són entitats tancades. És una activitat de la qual s’ha de tenir cura 
i afavorir-ne la continuïtat.

Ramon Vilar i Herms,

fundador del Cor Blanquerna, que ha dirigit durant 18 anys
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 En primer lloc, vull agrair al Consell Català de la Música l’ocasió que em forneix de 
ser avui aquí amb tots vosaltres. És un honor per a mi poder participar en aquest 
segon Congrés de la Música a Catalunya. 

El cant coral és una de les principals activitats musicals que es desenvolupen a 
Catalunya. Trobem cors a gairebé tots els pobles i ciutats. Cors de nens, d’adults, de 
joves, petits, grans, amateurs, professionals... Alguns han recorregut un llarg camí 
(molts orfeons ja són centenaris!) i d’altres han començat la seva activitat fa poc 
temps. 

Pere Artís i Benach, en el seu llibre El cant coral a Catalunya, explica: “La pràctica 
del cant coral és un fenomen històricament recent, derivat dels canvis de tot ordre 
produïts a Europa per la Revolució Francesa. L’elitisme i la professionalització que 
el caracteritzaven amb anterioritat al 1789 (hom no ha d’oblidar la transcendent 
importància de les capelles palatines en la història musical) es transformaren en 
un gradual arrelament entre les capes populars, i va anar prenent, doncs, un caire 
amateur, vocacional... Josep Anselm Clavé (1824-1874) va ser el creador a Catalunya 
de les primeres societats corals (1845 i 1850) [...]. L’hereu de Clavé fou Lluís Millet, el 
qual, reprenent l’obra en allò que tenia de permanent, l’instrumentalitzà com calia i 
segons l’esperit que li tocà de viure.

»Però l’obra de Millet no s’explicaria sense el precedent de la de Clavé; ambdues 
formen part de la cadena evolutiva d’una activitat, el cant coral, que ha presentat 
i presenta, encara avui, una constant imbricació amb la història general del nostre 
poble”.  

Podem parlar del cant coral des de perspectives molt diverses. Com a directora 
activa des de fa més de vint-i-cinc anys, professora de música de la Universitat Ro-
vira i Virgili i membre de l’Equip Tècnic de la FCEC, em preocupa el tema de la for-
mació dels directors. Crec que com més nivell tinguin els directors, més nivell tenen 
els cors, i aquest és un repte per al cant coral català: tenir músics ben preparats; 
directors, compositors que estimin la música coral i que es vulguin dedicar a fer-ne 
amb l’objectiu d’assolir grans nivells de qualitat. 

Per elaborar els programes dels meus alumnes de la universitat que volen ser 
especialistes de música a les escoles, em faig el següent raonament: On han de de-
senvolupar la seva feina? Què han d’ensenyar a l’escola? Què els haig d’ensenyar jo?

Seguint aquest esquema, basaré la meva ponència en dues parts. A la primera 
part proposo una reflexió sobre les qüestions següents: Què és un cor? Quines són 
les qualitats, habilitats i competències que ha de tenir un músic que vulgui ser di-
rector de cor? Quina és la formació que aquest director ha de tenir?

A la segona part faré una breu descripció de la situació actual del cant coral català.

Què és un cor?
Un cor és un instrument format per persones que canten juntes unes cançons, 

unes obres, un programa, per a una ocasió determinada, una celebració, un con-
cert...

Aquest instrument “viu” ha de tenir moltes qualitats tècniques (afinació, ritme 
exacte, equilibri de veus, articulació del text, color vocal, etc.). Però la seva qualitat 
musical també depèn del nivell de qualitat humana que es desenvolupi durant els 
assaigs i la convivència que es desprèn de les seves activitats. 

Normalment, els cors són grups heterogenis. Dins el mateix grup pot haver-hi 
persones amb més coneixements musicals i d’altres amb més bona veu o que han 
estudiat cant.

La qualitat d’un cor depèn del nivell de coneixements musicals de cada una de 
les persones que el formen. Com més nivell musical i vocal tinguin els cantaires, 
més possibilitats tindrà el cor d’assolir un alt nivell musical, encara que una de les 
característiques més extraordinàries del cant coral és que el cantaire que en sap 
menys, el més feble, esdevé  millor acompanyat pels seus companys més preparats. 

Continuant amb les intervencions que es van fer al II Congrés de Música a Cata-
lunya, organitzat pel Consell Català de la Música l’any 2008, reproduïm en aquest 
número la de Montserrat Rios.

Ja es va explicar que, amb motiu de la publicació de les Actes del Congrés, aniríem 
transcrivint a aquesta revista A 4 veus les diferents intervencions: les de  Montserrat 
Cadevall i Rita Ferrer, van aparèixer en els números 38 i 39 respectivament. 

El cant coral a Catalunya 
La formació dels directors de cor
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Evidentment, aquest enriquiment depèn de la proporció que hi hagi entre els can-
taires amb més o menys nivell, i això ha d’animar els que en saben menys a ampliar 
la seva formació.

Un altre aspecte d’aquesta heterogeneïtat és el de la necessitat o no que tots els 
cantaires utilitzin la mateixa tècnica vocal. És evident que hi ha excel·lents cors mix-
tos o de nens que canten utilitzant un mateix criteri vocal. Han començat a estudiar 
cant amb el mateix professor en una escola de música o escolania. Però també és 
cert que tenir cantaires amb formacions diverses pot ser enriquidor.

Algunes vegades he observat, escoltant quartets de solistes professionals, que 
les seves veus no van bé juntes. Tots canten bé de forma individual, però junts no 
funcionen, no afinen, no fan conjunt. Sovint això és culpa de l’afinació. 

Quan el grup (quartet o coral) treballa amb el mateix sistema d’afinació, les di-
versitats vocals o tímbriques esdevenen una riquesa i no pas un impediment per a 
obtenir un bon resultat musical. El fet que un cantaire utilitzi més o menys vibrato 
que un altre, o que canti amb una veu més natural o menys treballada, o amb un 
so més potent, ens ha d’ajudar a crear un so particular, característic de cada grup.

El Cor Tapiola, de Finlàndia, que aquest any celebra el 45è aniversari, n’és un bon 
exemple. Erkki Pohjola, el seu creador, volia un instrument diferent, un instrument 
que ell havia imaginat i que va crear gràcies a aquest treball d’equilibri de l’hetero-
geneïtat: aquest és un cor en què les edats oscil·len entre vuit i vint-i-un anys. S’hi 
barregen veus naturals amb veus de noies que han estudiat cant. El seu treball con-
sisteix en l’exploració tímbrica i expressiva. Poden cantar com àngels i com dimo-
nis, amb veus estridents o amb veus dolces, amb tessitures extremament agudes o 
greus, amb veus planes o vibrades. En els seus concerts mostren molts colors vocals 
segons, evidentment, les obres que interpretin. Per a Erkki Pohjola, el Cor Tapiola és 
el seu instrument, un instrument que té el “so Tapiola”.

El factor important és que el grup s’escolti, que canti amb la mateixa energia i que 
utilitzi el mateix sistema d’afinació.

Cada cor és, doncs, un instrument diferent, i això representa la gran riquesa del 
cant coral!

Però un cor és un instrument que, a diferència dels altres, utilitza paraules per a 
existir, per a comunicar, per a expressar. El treball del text és un altre aspecte fona-
mental del cant coral. El compositor pensa en les paraules abans de crear la música, 
i tot el treball vocal, d’expressió, d’articulació i de fraseig es basa en les paraules, en 
la poesia, en el text de l’obra.

Hi ha una relació directa entre llenguatge, pensament i emocions. Què passa quan 
cantem en una llengua que no coneixem? Podem cantar en diferents llengües, però 

sempre sabent què estem dient. Durant molts anys es van traduir al català moltes 
obres d’autors alemanys, anglesos, italians... Sembla que des de fa un quant temps 
apreciem més les versions originals, encara que tots sabem que no expressem de la 
mateixa manera una cançó cantada en català (o en un altra llengua que coneguem 
profundament) que quan ho fem en una llengua que ens és totalment desconegu-
da, amb la qual no tenim cap lligam afectiu.

El públic també s’ha acostumat, o l’hem acostumat, a escoltar música coral (i des-
graciadament, vocal en general) que no està traduïda. En canvi, quan anem a escol-
tar òpera tots llegim el llibret i seguim els diàlegs dels solistes i ens sembla impos-
sible no saber què diuen. Per què no fem el mateix amb la música coral?

El director
Qui pot fer que tot això funcioni? Ens cal un director!

Però qui és director? Què és el que esperem que faci? En quin espai desenvolupa 
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la seva feina? Amb quines persones treballa?

El director és un músic que ha escollit com a instrument un cor. El director fa la 
programació del grup, ha de pensar en la formació dels seus cantaires i organitzar-la, 
decidir dies i hores d’assaig i assolir objectius que donin satisfacció als cantaires, al 
públic i a ell mateix. La feina del director està lligada tècnicament, estèticament i 
emocionalment a l’autor, als intèrprets i al públic.

Per a poder ser director, doncs, cal tenir uns coneixements, unes aptituds, però 
sobretot s’ha de creure en un projecte determinat. Un director és un luthier (artesà 
que fabrica, repara i restaura un instrument), un creador que dóna forma al seu ins-
trument, al seu somni sonor.

Quines competències ha de tenir un director de cor?
- Ha de posseir una sòlida formació musical que li permeti fer correccions de for-

ma ràpida, mostrant amb exemples clars, precisos i de qualitat el que vol que facin 
els seus cantaires. 

- Ha de programar obres que donin satisfacció a ell mateix, al cor i al públic. La 
selecció de repertori ha de permetre al cor avançar des del punt de vista tècnic i 
estètic. Les obres elegides han d’implicar una progressió, de forma que el que estem 
treballant avui ens ajudi a poder cantar altres obres en el futur.

- Ha de fer assaigs atractius, útils, de forma cordial, amb exigència, rigor i bon 
humor.

- Ha de programar el treball individual i el del grup tenint en compte el ritme que 
el grup pot seguir. Ha de decidir dies i hores d’assaig per tal d’assolir els objectius i 
els compromisos adquirits. Cal saber estirar la corda sense trencar-la!

- Ha de conèixer la realitat musical i social de l’espai on desenvolupa la seva feina 
(barri, poble, ciutat, comarca, país...). 

- Ha de ser capaç d’engrescar la gent en el seu projecte, ha d’exigir sense ofegar, 
creant el gust per la feina ben feta. Ha de fer que cada corista s’impliqui en la res-
ponsabilitat del seu treball personal per tal que el grup pugui assolir alts nivells de 
qualitat interpretativa.

- Ha de relacionar-se amb entitats i/o institucions per demanar ajuts econòmics, 
o d’organització de concerts, aplecs, festivals, etc. 

- Ha de treballar amb les emocions.

Potser aquesta és una de les competències més difícils de mesurar des d’un punt 
de vista tècnic. Utilitzem expressions com “És molt musical”, “Hi ha alguna cosa 
màgica”, “M’ha fet plorar”... Però, ¿com es treballen les emocions? Què ha de fer el 

director perquè els seus cantaires cantin amb l’ànima, amb el cor i no pas de forma 
neta i polida i prou? Pot fer-ho tothom o és un privilegi d’alguns directors? Es pot 
cantar de forma perfecta expressant molt poc? Es poden tenir dificultats tècniques 
i aconseguir emocionar un auditori?

¿Qui no s’ha emocionat escoltant un cor de nens cantant un programa simple i 
potser una mica desafinat? ¿I qui no s’ha avorrit terriblement alguna vegada escol-
tant un cor cantar obres perfectament afinades amb els ritmes estrictament me-
surats però que “no ens diuen res”? Per a mi, aquest és un dels grans reptes del 
director, el treball més difícil i alhora el més satisfactori.

La formació del director
La majoria de les persones que ens dediquem a la direcció coral a Catalunya hem 

començat essent cantaires. El gust pel cant coral s’agafa tastant la música coral. So-
vint, el director diu a un bon cantaire: “¿No t’agradaria fer un curs de direcció? Em 
podries ajudar amb el cor o amb la coral infantil de la mateixa associació...”.

Aquest cantaire comença així el seu camí per a adquirir una formació que durarà 
el temps que ell vulgui. Es pot quedar amb aquell curs que va fer i que li permet aju-
dar la seva coral, o potser vol saber-ne més, estudiar més, convertir-se en un direc-
tor professional de cor. A Catalunya existeixen, des de fa molts anys, les estructures 
que permeten realitzar aquests estudis: 

L’Orfeó Lleidatà (Lluís Virgili) va ser durant molts anys una entitat organitzadora 
d’uns cursos de direcció per on van passar molts dels millors directors que tenim 
actualment. Hi va haver altres cursos: el de la Universitat de les Illes Balears (Joan 
Company), l’aula de direcció permanent Audicor (Manuel Cabero), que encara es 
pot seguir actualment, i molts altres. Des de fa uns quants anys, moltes persones 
han assistit als cursos organitzats per la Federació Catalana d’Entitats Corals.

Per als que volien continuar els estudis hi havia el curs superior de direcció del 
Conservatori Superior de Música de Barcelona (Enric Ribó i Carles Comalada). Des 
del curs 2001-2002 es poden fer estudis superiors de direcció coral a l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya.

Aquests cursos proporcionen, bàsicament, coneixements tècnics absolutament 
necessaris per a entendre en aquest ofici, però algunes de les competències que 
he anomenat s’aprenen fent, dirigint, experimentant durant molts anys. També se 
n’aprèn molt escoltant i observant els altres, anant a festivals i concursos internaci-
onals, assistint a concerts...

Les persones que han començat el seu camí al costat d’un gran mestre ja tenen 
molt de guanyat. Els moments viscuts amb plaer, el descobriment de grans reper-
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toris, els grans concerts realitzats formen el cantaire i el futur director. D’altres ho 
tindran més difícil, segons les possibilitats d’escoltar i/o de fer bona música al seu 
poble o ciutat.

Crec que ser músic és una forma de vida, i que, com passa en la nostra vida, cons-
tantment estem aprenent coses noves.

La situació actual del cant coral a Catalunya 
Sovint parlo amb el mestre i amic Manuel Cabero, que admiro profundament, so-

bre la situació actual del cant coral a Catalunya. Ell, que és un home experimentat i 
que no ha perdut les ganes d’escoltar i de saber què, com i on s’estan fent les coses, 
em diu que “estem millor que mai”, però que encara ens queda camí per recórrer! 

Quines són les coses bones que tenim? La quantitat i la qualitat dels cors ha anat 
augmentant els últims anys, gràcies a la preparació dels directors i dels cantaires. 
Molts d’aquests cantaires han estat nens que han rebut formació musical a l’escola 
primària o en escoles de música, i han après dels seus mestres el gust per la música, 
en general, i també pel cant coral.

La creació d’espais com auditoris, sales de concerts, etc., també ha afavorit la cre-
ació musical i les ganes d’anar a escoltar concerts.

Però som conscients que encara tenim coses per fer i que cal continuar treballant 
perquè aquesta activitat es continuï mantenint viva i amb bona salut en la nostra 
societat.

Quines són les coses que hem de millorar?
Fent referència a la qualitat, ens cal una proporció més bona entre cors amateurs, 

cors amateurs de bon nivell i cors professionals. A Catalunya falten cors professio-
nals, i això és un problema econòmic i no pas de falta de qualitat de cantants dis-
posats a fer aquesta feina.

Fent referència a la quantitat, aquí tenim un desequilibri entre cors de nens, de 
joves i d’adults. Moltes entitats corals s’han anat envellint, i hi ha pocs joves que vul-
guin continuar cantant amb el mateix grup.  Ens falten més cors de nens i de joves, 
perquè aquests són el nostre futur coral!

Per a molts directors, dirigir un cor de nens és una activitat menys important que 
dirigir un cor d’adults. També hi té un paper important el tema de la remuneració 
econòmica: sovint es paguen els assaigs d’un cor d’adults, però molts directors de 
corals infantils treballen com a voluntaris. 

Per acabar faré referència a una persona que admiro i que ha estat per a tots els 
músics del segle XX un exemple magnífic com a músic i com a persona: Yehudi Me-
nuhin. 

En el seu llibre L’art espoire pour l’humanité, manifesta la seva fe en l’art i ens diu 
que és una esperança per a tots.

“La música és la vida. És una vibració que ens manté en contacte amb la totalitat 
de l’univers, ja que som parts d’un cosmos vibrant. Si la música té aquesta funció, 
ens ha de procurar un equilibri intern, entre intuïció i consciència [...].

Considero les grans obres d’art, no solament com un regal del cel, sinó també 
com a punts culminants d’un procés de vida que no té interrupció [...].

El respecte, donar-se un mateix i l’amor són qualitats essencials que han d’animar 
la vida, els pensaments i els sentiments de tot un poble per a poder donar vida a 
un artista que crearà al seu voltant tot un univers amb els seus ulls, les seves orelles 
i les seves mans i que sabrà oferir la seva creació als seus contemporanis com un 
símbol que els inspirarà”.

Que el cant coral continuï essent el nostre símbol i la música de la nostra vida!

Montserrat Rios
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Els dos articles que publiquem a continuació expliquen diverses in-
vestigacions científiques sobre el cant coral i els seus efectes fisiològics 
i psíquics beneficiosos en les persones que el practiquen.

El cor d’un cor
Música i pulsacions
És ben sabut que, des de la més remota antiguitat, la música ens genera un reflex 

gairebé automàtic que es posa de manifest fent algun tipus de moviment corporal. 
L’impuls que ens porta a reproduir amb el cos els ritmes que ens entren per l’oïda 
és ancestral i universal. En solem dir dansa. Els infants petitons, quan senten músi-
ca tenen tendència a moure el seu cosset endavant i endarrere, i sovint també les 
manetes, en un intent de seguir la música, i quan ja fan les primeres passes també 
s’esforcen a fer els primers, incerts i vacil·lants passos de ball.

Fins i tot quan no ballem –i és evident que no ens passem la vida ballant, si no és 
que siguem professionals del ram– tendim a moure alguna part del cos al compàs 
de la música: portem la pulsació amb el peu, amb la mà damunt la cama, tambo-
rinant amb els dits sobre una superfície més o menys plana, fent oscil·lar el cap o, 
de forma més ostentosa, picant de mans. Els directors d’orquestra saben molt bé el 
plaer que ens proporciona l’acció de picar de mans, quan ens ofereixen com a bis 
d’un concert la “Marxa Radetzky”, de Johann Strauss, o el popular “Paquito Choco-
latero”, del valencià Gustavo Pascual Falcó.

Potser no cal ser psicòleg per a adonar-se que hi ha una ruta força directa entre el 
sentit de l’oïda, el cervell com a processador dels sons i la pulsió –qui sap si instinti-
va, de vegades fins i tot inconscient, o almenys no deliberada– de marcar la pulsació 
amb el cos o amb una part d’aquest. 

Nombroses personalitats han incidit sobre aquesta mena d’associació entre el so 
musical i el moviment o l’expressió corporal, per activa i per passiva. Benjamin Zan-
der, violoncel·lista britànic, actual director de la Boston Philharmonic Youth Orches-
tra i distingit pedagog, diu a tothom qui el vulgui escoltar: “Sigues un músic de mig 
cul: ara el dret, ara l’esquerre”. El missatge és prou clar: siguis cantaire, instrumen-
tista o espectador, evita l’actitud estatuària; mou-te, segueix la música, i l’expressió 
s’enriquirà si ets intèrpret o la percepció s’intensificarà si ets espectador.

Sophia Rosoff, pianista i pedagoga americana, va més enllà si fos possible, quan 
aconsella als seus alumnes: “Actiu a la cadira, toca amb tot el cos, i el cos esdevindrà 
música”, i afegeix: “Abraça l’instrument i balla amb ell”.

Per la seva banda, Iekaterina Ivanovna, exballarina i actualment professora de dan-
sa, diu: “Veure dansar una ballarina equival a escoltar la música amb els ulls”. Una 
altra vegada, l’associació de so i moviment, amb el valor afegit de la visió de qui 
contempla aquesta meravellosa síntesi.

Probablement, alguns objectaran que això de moure’s mentre es canta o es toca 
és “molt americà” i que els europeus som gent seriosa, tant a l’escenari com a la 
butaca. Que una cosa és el gospel i una altra la Novena d’en Ludwig. D’acord. No 
discutirem pas per això. Però jo sé què faig quan toco i també quan escolto, si m’im-
plico en la música que estic sentint.

Recentment, un científic suec anomenat Björn Vickhoff, de l’Institut de Neuroci-
ències i Fisiologia de l’Acadèmia Sahlgrenska, que depèn de la Universitat de Göte-
borg, es va plantejar la hipòtesi de si l’associació musicocorporal va més enllà de dir 
“canto i no em sé estar quiet” o “escolto i em bellugo”. Anant per feina, Vickhoff va 
endegar un projecte anomenat Kroppens pertitur (‘la partitura del cos’). Va reunir 
un petit grup de quinze voluntaris d’ambdós sexes, tots ells estudiants d’un IES de 
Göteborg, i va realitzar-hi un experiment que consistia a fer-los cantar temes ben 
diferents.

Cada cantaire duia connectat al cos un electrocardiògraf que anava enregistrant 
sobre paper mil·limetrat el capteniment del cor mentre cantaven.

El resultat fou sorprenent: si els voluntaris cantaven a l’uníson un tema lent, amb 
notes llargues, el ritme cardíac de tots ells tendia a sincronitzar-se, i al cap d’un 
període de temps relativament curt allà hi havia quinze cors bategant tots alhora. 
El fenomen també se solia donar si els voluntaris cantaven a quatre veus peces del 
tipus “coral”, amb harmonia vertical. Per tant, podem inferir que fracassava si canta-
ven cànons, temes contrapuntístics o cançons de ritme ràpid.

No és màgia. Se sap que el ritme cardíac s’accelera una mica en inspirar i s’alen-
teix una mica en expirar. La causa d’aquesta irregularitat, els científics l’atribueixen 
al nervi vague, un nervi mixt que s’origina al lateral del bulb, que forma part del 
sistema parasimpàtic i regula el ritme cardíac. Si tots els cantaires inspiren de forma 
simultània i tot seguit dosifiquen l’expiració per fer notes llargues, és força raonable 
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pensar que el vague fa que els batecs del cor tendeixin a compassar-se de forma 
automàtica a aquests cicles d’inspiració-expiració, sempre que no hi hagi cap altra 
causa endògena o exògena que pugui alterar el cicle.

Cal tenir en compte que tots els voluntaris tenien la mateixa edat i una complexió 
física semblant i que abans de realitzar l’experiment feien una sessió de relaxació.

A més, el doctor Vickhoff va verificar quelcom que la ciència empírica ja havia des-
cobert fa molt de temps: que una respiració fonda, lenta i compassada té un efecte 
relaxant sobre la ment. Quants de nosaltres no fem un seguit de respiracions fondes 
i lentes abans de sortir a l’escenari? La tècnica del tai-txi no pretén el mateix quan 
associa moviments lents amb respiracions ajustades a aquests moviments?

Vickhoff també opina que el fet de compassar la respiració un grup de persones 
i, eventualment, també les pulsacions, proporciona al grup una sensació de benes-
tar i de cohesió difícil d’explicar per altres vies i observa que, amb certa freqüència, 
s’apunten a un cor persones que pateixen alguna molèstia de tipus psíquic: angoixa, 
nerviositat, insomni, depressió lleu, o que han patit algun revés: la mort d’un famili-
ar, un divorci, etc. Aquestes persones intueixen a priori que cantar “els anirà bé”, i a 
posteriori comproven que, efectivament, el seu estat anímic millora. 

Ara em ficaré en un jardí i potser m’empaitaran a cops d’escombra: podria ser que 
el fet de recitar en grup una pregària o un mantra de caràcter repetitiu tingués un 
efecte semblant al de cantar en un cor?  Vickhoff d’això no en parla.

En tot cas, sembla que quan un grup canta –i això sí que ho fa notar Vickhoff– es 
genera una sintonia entre els seus membres, un patró emocional compartit i, en 
definitiva, un cert sentiment de fraternitat, tot i que, sovint, els orígens i les perso-
nalitats dels cantaires siguin molt diversos.

En síntesi –i jugant una mica amb les paraules–, pel que sembla, els cors agerma-
nen els cors. Perdoneu, però ho havia de dir.

                                                                                                              Pep Solé

Cantar en un cor
Beethoven va ser el geni que, incorporant una coral a la Novena Simfonia, va 

convertir per primera vegada la veu humana en un instrument més de l’orquestra. 
Al gran compositor li hauria anat bé de cantar en un cor. Tenia un caràcter bastant 
complicat, i això l’hauria ajudat. A Beethoven li resultava difícil de conrear les relaci-
ons socials, patia episodis d’amnèsia i depressió i es refugiava en la solitud. Diversos 
estudis recents apunten que, precisament, cantar en grup ajuda a alleujar conside-
rablement aquest tipus de tristeses i han arribat a la conclusió que el cant coral és 
molt saludable físicament i emocionalment per a qualsevol persona.

No cal patir les angoixes del compositor alemany per a beneficiar-se  de les apor-
tacions abundants que suposa cantar en un grup coral. Jordi A. Jauset, especialista 
en neurociència musical, subratlla que cantar en un cor ajuda a construir una gran 
relació de confiança i de cohesió amb els companys, i fins i tot de generositat. L’au-
tor del llibre Cerebro y música, una relación saludable (Círculo Rojo) explica que és 
una activitat efectiva contra els estats d’estrès i depressió. “El cant augmenta els 
nivells de cortisol i d’oxitocina, hormona que, entre altres coses, reforça l’autoconfi-
ança i el nivell de benestar personal.”

L’investigador Hans Günther Bastian, de la Universitat de Frankfurt, va recollir 
mostres de sang d’uns membres del cor abans i després d’assajar durant una hora 
el Requiem de Mozart. El resultat va ser l’esperat: van augmentar les concentracions 
d’immunoglobulina A (un anticòs) i de cortisol (una hormona antiestrès). Així doncs, 
va concloure que cantar enforteix el sistema immunològic. A més d’això, els cientí-
fics han comprovat que en cantar en grup es produeixen endorfines, les mateixes 
hormones que durant una relació sexual produeixen sensació de plaer. Gotzon Arri-
zabalaga corrobora aquest efecte: “Moltes vegades arribes a l’assaig cansat, no sols 
físicament sinó també psicològicament. Però després d’escoltar la increïble fusió 
d’harmonia i vibracions, et renoves i en surts més content”, comenta el professor de 
cant de l’Orfeón Donostiarra i professor de filosofia de la Unversitat del País Basc.

La respiració és fonamental a l’hora de cantar i funciona com una bomba d’aire 
que millora diverses parts del nostre organisme. “Hem de respirar més profunda-
ment que en altres exercicis físics més extenuants, per la qual cosa agafem més 
oxigen i millorem la capacitat aeròbica”, explica Graham Welch, director d’estudis 
d’educació musical de la Universitat de Londres. De fet, afirma que cantar fins i tot 
ajuda a sentir-se més jove: “S’exerciten les cordes vocals i es mantenen joves, fins i 
tot en la vellesa. Com menys castigada per l’edat soni la seva veu, més jove se sentirà 
i semblarà”. El professor londinenc afegeix que la respiració profunda enforteix els 
pulmons, millora la circulació sanguínia i, sobretot, tonifica els músculs abdominals i 
intercostals del diafragma. De fet, un cantaire mai no canta amb la gola, sinó amb el 
diafragma. El baríton italià Leo Nucci, per exemple, ha revelat en més d’una ocasió el 
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seu secret per a mantenir en perfecte estat la seva bona veu: fa més de cent flexions 
al dia per a entrenar el múscul del diafragma en lloc de cuidar-se la gola.

Jordi Jauset enumera altres efectes positius que aporta el control de la respiració: 
“Quan algú necessita estar tranquil i relaxat, sempre se li aconsella que intenti con-
centrar-se només en la respiració: inspirar i expirar profundament diverses vegades. 
Quan ho fem, al cap d’uns quants minuts notem que el nostre sistema circulatori 
està més tranquil. Un cantaire que ja controla bé la respiració té aquesta estratègia 
a l’abast de la mà en qualsevol moment”. A més, la respiració i el cant també deixen 
empremta en el cervell. El divulgador neurocientífic afirma que una persona que 
s’ha dedicat professionalment al cant durant deu anys té les fibres nervioses que 
connecten el camp auditiu amb el motriu, més desenvolupades que les altres perso-
nes, i que cantar oxigena el cervell més de com és habitual. Jauset també assenyala 
que el cant pot actuar com una espècie de cuirassa enfront de les malalties neuro-
degeneratives: “Cantar és un tipus de gimnàstica neuronal”, afirma.

Però no penseu que això no fa per a vosaltres. No cal ser professional, ni cantar 
especialment bé, ni tampoc interpretar un gènere concret de cançons per a benefi-
ciar-se del cant. “Tant se val cantar una havanera com un txa-txa-txa. La clau és que 
el grup faci el mateix amb una finalitat comuna i s’ho passi bé”, subratlla Jauset. De 
fet, molts dels beneficis de cantar en grup són socials. El filòsof i músic Arrizabalaga 

recorda que Plató defensava que l’educació per a crear “bons ciutadans” s’havia 
de basar en l’exercici físic i la música i, sobretot, en el cant. “Mitjançant l’educació 
musical incorporem insconscientment valors com l’amor a la disciplina, a l’ordre, a 
l’harmonia”, declara Arrizabalaga. “En cantar en grup interioritzem que cal disciplina 
personal i col·lectiva per a cantar tots al mateix ritme, seguir les pautes del director, 
afinar bé i escoltar el del costat.”

El neuropsicòleg i músic alemany Stefan Kolesch també defensa el poder de co-
hesió social que té el cant coral. Assegura que reforça la comunicació i la coope-
ració entre les persones. La seva màxima és que tots som éssers musicals. Així ho 
creu també Guillermo Dalia, psicòleg especialista en músics, que assevera que els 
beneficis de cantar en grup vénen de temps molt antics. Està convençut que la mú-
sica i el cant han estat i són una necessitat evolutiva de l’ésser humà: “Compartir 
crits o veus a cor consolida la sensació de grup. Col·laborar era un model d’actuació 
primordial per a sobreviure. Els nostres avantpassats compartien cants i balls abans 
de caçar o d’entrar en batalla per estar més ben preparats per a l’activitat física que 
els esperava”.

Un vestigi d’aquesta activitat és el ritu de ballar i cantar que, a l’inici de cada partit 
de rugbi, fan els equips neozelandesos. “Els integrants d’un grup que canta a cor 
segreguen més endorfines i suporten millor el dolor que els que canten sols”, ex-
plica Dalia. Però aquest psicòleg va més enllà i assegura que les cançons van ser un 
avantatge evolutiu per a aquells que l’exercien en la prehistòria. “Les persones que 
cantussejaven donaven a entendre que tenien més salut que les que no ho feien i 
que, per tant, podien tenir una descendència més sana.”

Dalia s’aventura a afirmar que la música i el cant són una necessitat física i biolò-
gica de l’ésser humà, ja que ha estat i és una eina per a cohesionar comunitats, per 
a gaudir del lleure i fomentar llaços socials. “Gairebé amb tota seguretat, el primer 
músic que hi va haver al nostre planeta va ser una mare cantant una cançó de bres-
sol al seu nadó”, comenta el psicòleg. “Era pura supervivència. La mare que deixava 
el fill a terra i s’apartava per agafar unes arrels o per beure, va començar a cantar 
perquè el cant, en aquell moment, era una prolongació de la seva persona. El nen, 
en sentir la cançoneta de la mare, tenia menys por, li baixava menys la quantitat de 
defenses i s’alimentava millor.”

El professor de cant de l’Orfeón Donostiarra pensa que el factor d’unió social 
del cant coral continua intacte en els cors: “És molt interessant la interacció que es 
produeix entre diferents generacions. Aquesta interacció obre la ment i el teu món. 
Com que passen molt de temps junts es crea una relació enriquidora i natural entre 
diferents generacions”. És tal la compenetració entre els cantaires que la Universitat 
de Göteborg ha descobert que el ritme cardíac dels cantaires arriba a sincronit-

El cor Akan
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zar-se. Els cors bateguen al mateix compàs, s’acceleren o alenteixen a l’uníson se-
gons la melodia que canten. La sincronització rau en el nervi vague, que connecta 
des de l’amígdala fins a l’estómac, passant pel cor, el coll i els pulmons.

El director de l’estudi, el professor suec Björn Vickhoff assegura que cantar regula 
l’activitat del nervi vague, que està estretament lligat a la vida emocional i a la co-
municació humana. Segons ell, cantar en conjunt és una expressió de voluntat col-
lectiva: “Només cal pensar en els estadis de futbol, les cançons de feina, els himnes, 
les processons en festivals, els cors religiosos o les desfilades militars. Les investi-
gacions mostren que els rituals sincronitzats contribueixen a la solidaritat en grup”.

Gertrud Berka-Schmid, psicoterapeuta i professora de la Universitat de Música i 
Art de Viena, defensa que el cant coral hauria de ser fins i tot receptat pels metges. 
Aclareix que, a més de millorar la concentració i la memòria, cantar en grup reforça 
l’activitat dels nervis parasimpàtics, entre els quals el nervi vague, i proporciona més 
tranquil·litat, reforça les defenses i fins i tot mitiga els trastorns del son.

Si sempre us ha agradat de cantar, ara és el moment de fer el salt de cantar a la 
dutxa a compartir la vostra afició i enriquir les veus d’un grup polifònic. Ja sabeu 
que no cal ser ni Plácido Domingo ni Montserrat Caballé per a gaudir del cant coral, 
ni tan sols perquè noteu com us fa enfortir, tant físicament com emocionalment. 
Aquest és un país en el qual cantar agrada: és ple de cors i orfeons a cada poble, 
a cada ciutat, a cada barri. Segons la Federació Catalana d’Entitats Corals, només a 
Barcelona hi podeu trobar unes cent cinquanta agrupacions corals. Per falta d’oferta 
no serà.

Jon Fernández

Article publicat a La Vanguardia el 13 de setembre del 2013 i reproduït en 
aquesta revista amb permís exprés de l’autor.

 Comentaris de Josep Maria Espinàs 
Josep Maria Espinàs va escriure uns comentaris sobre aquest article de Jon Fer-

nández a la seva columna d’El Periódico del 20 de setembre del 2014, intitulada “El 
cant, al servei de la salut”.

Espinàs hi esmenta les afirmacions de Jauset i Welch que acabem de llegir i diu, 
amb l’espurna d’ironia que el caracteritza, que no creu que quan ell va per casa seva 
cantussejant faci un exercici saludable, però que li agrada fer-ho i que de vegades 
s’ha sorprès a si mateix cantant quan fa un viatge a peu, sempre que el camí no faci 
pujada.

I envia “floretes” a les corals i els cantaires tot dient: 

“Catalunya s’ha caracteritzat, des de fa temps, per l’existència de moltes corals, 
repartides per tot el país. Es podria dir que cada poble té –o ha tingut– la seva. Més 
d’una vegada m’he aturat a escoltar els seus cants. Quin exemple de convivència 
entre els cantants, quin esforç gratuït, quina voluntat de disciplina. Ara ja sé que 
podria afegir-hi: quina saludable respiració, quin plaer per als músculs abdominals, 
per al cortisol i l’oxitocina. I quina lliçó d’alegre i respectuosa complicitat”.
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Nova seu del Consell Català de la 
Música

El Consell Català de la Música acull més de noranta entitats de Catalunya relaci-
onades amb el món de la música i té la funció d’establir el diàleg entre aquestes 
entitats i l’Administració.

El seu president és Josep M. Busquets, també creador del Festival de Cantonigròs 
i Creu de Sant Jordi del 2014, tal com anunciàvem en el número anterior d’A Quatre 
Veus.

La FCEC és membre del CCM i la presidenta, Montserrat Cadevall, forma part de 
la Junta.

En una entrevista del programa de Catalunya Música “Notes de clàssica”, emesa 
el 4 de setembre passat, Busquets va explicar que el Consell que presideix canviava 
de casa. Fins aleshores tenia la seu a la Gran Via de Barcelona, i d’aquí a pocs mesos 
ocuparà el Jardí dels Tarongers, una magnífica torre de Pedralbes. 

I, com si es tractés d’un conte, Josep M. Busquets va explicar que Josep Bartomeu 
va comprar aquesta torre l’any 1942. Hi vivia i també hi organitzava concerts, cosa 
que va fer de manera ininterrompuda fins al 1958, en una època en què les inici-
atives culturals eren més aviat escasses, i compositors i instrumentistes no tenien 
on donar a conèixer les seves obres i activitats. Era un perfecte mecenes, sense cap 
contrapartida. Els concerts de tota mena tenien una nombrosa audiència i els pro-
grames de mà sempre eren escrits en català.

Quan va morir, l’any 1980, va deixar la casa a la Generalitat, amb la condició que 
continués servint per al conreu de la música i per a potenciar la creació i l’ajut als 
músics joves. En principi, la Generalitat hi va instal·lar un arxiu de documents musi-
cals, però cap al 2002 tot el material va ser transportat a la Biblioteca de Catalunya. 
La casa va quedar  abandonada i sense cap manteniment.

Fa pocs mesos, el Consell Català de la Música va demanar a la Generalitat algun 
lloc per a desar-hi mobles i documentació. I els astres van confluir: no tan sols van 
oferir el Jardí dels Tarongers per a dipositar-los, sinó que van proposar que s’hi tras-
lladés.

Atès que els objectius del llegat del senyor Bartomeu coincideixen fil per randa 
amb els del Consell, aquest va acceptar l’oferiment.

Un conte que ha acabat bé.

Música coral catalana a Argentina
Daniel Mestre va fer uns tallers a Argentina i va treballar amb Mariana González i 

el Grupo Vocal Aequalis. També va establir contactes amb el Casal de Catalunya i li 
van fer algunes entrevistes, que podeu escoltar en aquests enllaços:

Entrevista al programa Música Clássica d’una emissora de Buenos Aires

http://musicaclasicaba.com.ar/la-mision-de-cualquier-director-es-la-de-sacar-
el-maximo-provecho-del-grupo-que-tiene-en-sus-manos-entrevista-al-director-
catalan-daniel-mestre/

Entrevista a TV Buenos Aires:

http://youtu.be/uncD-CZ0IqM

També des de Buenos Aires ens arriba la notícia que el divendres 24 d’octubre 
passat el programa sobre música coral de Radio ARINFO va dedicar el seu programa 
sobre música coral, a la música coral catalana editada per la Federació Catalana 
d’Entitats Corals.

El Jardí dels Tarongers

http://musicaclasicaba.com.ar/la-mision-de-cualquier-director-es-la-de-sacar-el-maximo-provecho-del-grupo-que-tiene-en-sus-manos-entrevista-al-director-catalan-daniel-mestre/
http://musicaclasicaba.com.ar/la-mision-de-cualquier-director-es-la-de-sacar-el-maximo-provecho-del-grupo-que-tiene-en-sus-manos-entrevista-al-director-catalan-daniel-mestre/
http://musicaclasicaba.com.ar/la-mision-de-cualquier-director-es-la-de-sacar-el-maximo-provecho-del-grupo-que-tiene-en-sus-manos-entrevista-al-director-catalan-daniel-mestre/
http://youtu.be/uncD-CZ0IqM
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Encontro de Coráis Verán 2014
La FCEC va ser invitada a assistir al concert final de l’Encontro de Coráis Verán 

2014, que organitza la Coral Polifónica Ureca a Vigo, membres de la qual han parti-
cipat en diverses ocasions en el nostre Festival Internacional.

El concert va fer-se el dia 20 de setembre del 2014, i va ser-hi present Enric Ge-
nescà, vocal del Consell de la FCEC. També va assistir-hi el president de la federació 
gallega FECOGA.

Els cors participants van ser els següents:

l’Orfeón de San Pedro da Cova, de Portugal, que va interpretar obres d’autors 

portuguesos, tradicionals de les Açores, gospels i tangos, dirigit per Alberto dos 
Santos Vieira;

la Coral Polifónica del CVC de Valladares, que, sota la direcció de José Iglesias Ra-
millo, va cantar peces de Mendelssohn i d’autors castellans;

el Coro Facundino de Sahagún, que va interpretar cançons populars de Castella, 
Rússia i les Filipines i també fragments de musicals, sota la direcció de Svetana 
Krichtopova;

la Coral Polifónica Ureca, de Vigo, dirigida per Teresa Clara Iglesias Ramillo, que va 
programar obres escrites o arranjades per F. A. Rey Rivero.
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Eduard Toldrà
(1895-1962)

Cançó dE brEssol
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

Cançó dE Passar CanTanT
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

Cançó InCErTa
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

CoCoroCoC
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

dEsPUés dE qUE TE ConoCí
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

MaIG
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

MEnTa I farIGola
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

Eduard Toldrà
(1895-1962)

roMança sEnsE ParaUlEs
PEr a Cor dE VEUs IGUals I PIano

adaptació coral:

Jordi domènech

PER A COR DE VEUS 
IGUALS I PIANO

Cançó de bressol
Eduard Toldrà (música) i 
Tomàs Garcés (text)
Arr: Jordi Domènech

Cançó de passar cantant 
Eduard Toldrà (música) i 
Josep Maria de Sagarra 
(text)
Arr: Jordi Domènech

Cançó incerta
Eduard Toldrà (música) i 
Josep Carner (text)
Arr: Jordi Domènech

Cocorococ
Eduard Toldrà (música) i 
Josep Carner (text)
Arr: Jordi Domènech

Después que te conocí 
Eduard Toldrà (música) i 
Francisco de Quevedo (text)
Arr: Jordi Domènech

Maig 
Eduard Toldrà (música) i 
Trinitat Catasus (text)
Arr: Jordi Domènech

Menta i farigola 
Eduard Toldrà (música) i 
Josep Carner (text)
Arr: Jordi Domènech

Romança sense paraules 
Eduard Toldrà (música) i 
Joan Maragall (text)
Arr: Jordi Domènech

PER A COR DE VEUS 
MIXTES

Cançó de comiat (a 
capella) 
Eduard Toldrà (música) i 
Tomàs Garcés (text)
Arr: Jordi Domènech

Festeig (a capella)
Eduard Toldrà (música) i 
Joan Maragall (text)
Arr: Jordi Domènech

El pobre alegre 
Narcís Bonet (música) - 
cançó popular
Arr: Jordi Domènech

PER A COR DE VEUS 
MIXTES I PIANO

A l’ombra del lledoner 
Eduard Toldrà (música) i 
Tomàs Garcés (text)
Arr: Jordi Domènech

Cançó de comiat 
Eduard Toldrà (música) i 
Tomàs Garcés (text)
Arr: Jordi Domènech

Festeig 
Eduard Toldrà (música) i 
Joan Maragall (text)
Arr: Jordi Domènech

Madre, unos ojuelos vi 
Eduard Toldrà (música) i 
Felix Lope de Vega (text)
Arr: Jordi Domènech

Después que te conocí 
Eduard Toldrà (música) i 
Francisco de Quevedo (text)
Arr: Jordi Domènech

Maig 
Eduard Toldrà (música) i 
Trinitat Catasus (text)
Arr: Jordi Domènech

Menta i farigola 
Eduard Toldrà (música) i 
Josep Carner (text)
Arr: Jordi Domènech

Col·lecció separates música vocal i coral www.dinsic.cat

Santa Anna, 10 - E 3 – 08002 Barcelona • Tel. 34.93.318.06.05 – Fax 34.93.412.05.01
e-mail: dinsic@dinsic.com • www.dinsic.es • www.dinsic.com • www.dinsic.cat
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La llegenda de Sant Jordi
Raimon Romaní - Text: Bernat Romaní

Cantata per a cor jove per a narrador, cor SAB i Piano 

   
Alguns títols recomanats:

Sant Ramon de Vilafranca. F. Civil C0360
La Carlina. Pelegrí Bernal C0362
Els segadors. 2 versions: Antoni Pérez Simó i Josep Viader C0389
La bandera. Jaume Pahissa C0443 
Soy serranica. Anònim s.XVI C1085 
 
  
   Les vostres partitures

   Més de 1.000 títols a disposició de les corals.
   Obres de totes les èpoques i estils

Quan mon marit de fora ve. Orlando de Lassus C1114 
Caligaverunt. Narcís Casanovas C1189 
Ball Rodó. Rimsky Korsakov C1197
Tres motets. William Byrd C1635
Pregària. (sardana) M. Oltra C1653 

Compra mínima 12 exemplars per títol. Descomptes segons quantitat. 
Demana-les a la teva botiga o a clivis@clivis.cat 
                   

Dos Poemes  de Màrius Torres
1. Paraules de la nit - 2. Cançó a Mahalta

Raimon Romaní
Per a cor a 4vm i Piano 
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catàleg complet a:

la mà de guido
www.lamadeguido.com

Sant Pau, 54
08201 Sabadell
Tel/Fax:  93 7257052  
e-mail: info@lamadeguido.com
www.lamadeguido.com

ALGUNA MÚSICA PUBLICADA PER A COR:

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

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

La cançó del futbol. Estiuenca.  
C. Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons sobre temes de Joan Comellas (cor  i piano). 
A. Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. Ametllers florits. (cor mixt a 6 veus).
R. Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans. Tres cançons de bon humor (cor de veus blanques).
J. Homs (1906-2003): Set responsoris. 
D. Cols Puig (1928): Cançó de pluja (cor femení).
N. Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine.

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

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

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

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

D. Esterri (1970): Cançó esperada (cor i piano). Tríptic infantil (cor de nens, corda i piano). 
A. Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor.  Xivarri song's, per a veu i doble cor. 

X. Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. (cor femení).  

B. Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. (cor mixt) Nadala (cor mixt i orgue) Salm 42: 
Com la cèrvola suspira per les fons d’aigua. (bariton, cor i piano) Salm 84: Què són d'amables vostres 
estances (soprano, bariton, cor i piano). Duo responsoria in Nativitate Domini (veus blanques i piano). 
Les Illes. Balada d’en Jordi Roca. Avemaria de Robines. Plou i fa sol. No me sap greu (cor i piano)

Cinc Nadales 
valencianes.

J.R. Gil-Tàrrega: Tres motets de Nadal
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Brotons & Mercadal Edicions Musicals   

Us presentem les darreres novetats pel que fa a música coral.

Salvador Brotons: 
Per tu, Catalunya. Sardana per a cor mixt i cobla 
Obra per a cor i cobla, amb text de Jesús C. Núñez, estrenada el dia 22 de juny del 
2013 a Sant Pere de Ribes. Per tu Catalunya, especialment creada per al moment 
històric que viu el nostre país, és una sardana que parla del dret a decidir dels ca-
talans.

Salvador Brotons: 
Catalunya 1714, per a cor mixt i orquestra
Rapsòdia catalana núm. 5, op. 127.
Motivat per l’entusiasme del poble de Catalunya en la manifestació de l’11 de se-
tembre del 2012 i per la commemoració, l’any 2014, del 300è aniversari del dissortat 
final de la guerra de Successió, Salvador Brotons escriu Catalunya 1714. L’obra és un 
poema simfònic (o rapsòdia) per a gran orquestra, de caràcter històric, que vol re-
memorar els fets d’aquell any fatídic a Barcelona i a Catalunya. “A causa del moment 
il·lusionant que viu el país, no he volgut acabar la composició amb una derrota, sinó 
traslladant la part final als nostres dies. (Després de totes les dificultats que hem 
viscut, el fet que encara existim com a poble ja és una gran victòria.)”
Una gran part del material temàtic de l’obra està basat en melodies populars, cata-
lanes i borbòniques de l’època, fruit d’una acurada recerca i selecció. Consta de vuit 
parts encadenades sense interrupció, però fàcilment distingibles escoltant l’obra 
atentament:
• Neguit turbulent
• Processó
• Tristos presagis
• Atac borbònic
• Desfeta i dolor
• Plany al temps passat
• Creixença i voluntat de ser
• Afirmació nacional

Salvador Brotons: 
Missa brevis, per a cor de veus blanques i orquestra de corda
Nova versió de la Missa brevis de Salvador Brotons, ara amb una nova instrumenta-
ció per a cor de veus blanques i orquestra de corda.

Joseph House: Snowfall, per a cor mixt
Snowfall fou escrita l’any 2011 per als estudiants del Millbrook High School’s Ma-
drigals. La primera norma que cal tenir en compte per a interpretar aquesta peça 
és que cal fer-hi ressaltar la dissonància. La secció en què tot el cor canta amb una 
“a” hauria de ser lleugera, i cada nova veu que apareix hauria de destacar, com si 
representés la neu caient des del cel.

James Niblock: Choral works. Recull d’obres corals per a cor mixt
Recull de quatre peces d’aquest compositor de Michigan, que enguany celebra el 
97è aniversari.
Two Introits (SATB)   
I. Praise Him, Kings and people (Psalm 117)
II. How lovely is Thy dwelling place (Psalm 84)
 
None other Lamb, none other Name (SATB)  
Text: Christina Georgina Rossetti (1830-94).
 
Whither thou goest, I will go (SATB) 
Text adaptat per J. Niblock a partir del Llibre de Rut. 
 
A clear midnight (TTBB)  
Text: Walt Whitman (1819-1892).
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Llibres
La mirada azul, d’Elena González
En aquest llibre, Elena González –escriptora i afecciona-

da al cant coral – traça una biografia àgil i amena de Javier 
Busto, metge i compositor reconegut internacionalment i 
director de cors de prestigi, i ho fa en un to proper i directe, 
tal com és ell, tot compartint converses i records.

En paraules de l’autora, Javier Busto és una persona car-
regada d’una energia especial, un excel·lent interlocutor, 
un gran músic i una gran persona que ha tirat endavant per 
aconseguir els seus objectius malgrat les dificultats amb 
què s’ha trobat.

La forja del compositor. Método de com-
posición para coros de niños y jóvenes, 
d’Alberto Grau

Alberto Grau, nascut a Catalunya i resident des de 
petit a Veneçuela, és un músic dedicat especialment 
al cant coral i que moltes vegades ha estat treballant 
entre nosaltres.

L’objectiu principal d’aquest llibre, tal com diu l’au-
tor en el pròleg, és que els nens i els joves aprenguin 
a estimar la música en grup i que ho facin de manera 
agradable.

El llenguatge universal de creació i comunicació, 
afirma, és una de les eines bàsiques per a l’aprenen-
tatge i estimula les capacitats per al treball en equip, 
la comunicació, la concentració, la disciplina i l’auto-
estima.

La música coral s’ha d’inserir en el procés de socia-
lització com una de les vies idònies per a aprofitar les 
seves possibilitats en el desenvolupament de la crea-
tivitat.

En totes les composicions d’autors de música per a 
infants i joves cal prioritzar la interpretació del text i el 
caràcter, els matisos, els canvis dinàmics, les velocitats 
i els accents, així com la riquesa que hi aporten els 
nous elements de llenguatge i notació musical.
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Director despistat de fa trenta anys
Acostuma a passar que en les festes d’aniversari de les corals hi ha temps per a tot, i també per a 

explicar anècdotes, que al llarg dels anys solen abundar.

En una coral del Vallès, un dels antics cantaires va explicar que en el concert de presentació de la 
coral, el director no es va presentar. Senzillament, se’n va descuidar.

Ens podem imaginar els nervis i l’angoixa dels cantaires. Però en els moments difícils es comprova 
la capacitat de resolució de la gent. Lluny de suspendre el concert, van decidir que un d’ells, segu-
rament el músic més agosarat, es posés a dirigir. I la gràcia és que el concert va anar molt bé.

Justament a TV3 han anunciat el resultat d’una investigació sobre els beneficis de la xocolata en 
la memòria: diu que aquesta llaminadura que solem menjar amb sentiment de culpa actua sobre 
l’àrea del cervell responsable d’aquesta facultat humana bàsica i facilita l’aprenentatge i la genera-
ció de noves neurones. Una meravella, vaja, tant per a la nostra manera de viure com per a alleujar 
el malestar que ens provoca menjar xocolata, perquè engreixa. Més val pensar que conrea la me-
mòria. Viurem més contents.

Si aquell director hagués menjat xocolata, no s’hauria oblidat d’anar al concert. 

Val la pena de tenir-ho en compte.

Concert en un claustre
 Aquell dia hi havia concert en un magnífic claustre d’una 

població catalana. Era un concert conjunt de diversos cors 
que hi cantarien peces de gran dificultat, culminant uns dies 
de treball conjunt.

Comença el concert. I de cop i volta, un sector del públic 
s’aixeca cridant i aixecant els braços..., ara un altre sector... i 
un altre... Ep!, que no som a cap concert de músics de moda, 
en què la gent s’aixequen, criden i ballen... Què està passant? 
I vinga més crits!

Sabeu què passava? Doncs que... s’anaven engegant els 
aspersors de regar la gespa! I mullats com peixets van que-
dar el públic, el director i la seva partitura i una part dels 
cantaires... Sort que era a l’estiu!
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Encreuats
Pep Solé

Melòdiques:
1. Sonata escrita pel 2 melòdic.
2. El que la va escriure// Si Major. 
3. Bici tot terreny//En Nino//l’Aïda s’ha marejat.
4. Acció-reacció//Instruments gens digitals. 
5. Síl·laba que precedeix “duà”//La baixa i l’alta//La//Raons defectuoses. 
6. Partícula amb la que hom demana confirmació//Id est//Tard i capgirat//Un romà .
7. Incògnita//Número de Registre//Mi//N’hi ha tants com famílies.
8. D’acord en internacional//Sant Gervasi//Natural de Siena.
9. Nota d’afinar//La mateixa// Relatiu a l’ase.  
10. Un pal//...o cadell//Arbust vinícola o bolet.
11. Onada//...i aquí//Anivelli.

12. Compositor de “Finlàndia”.

Harmòniques:
1. Director de nom Claudio//Amarat d’oli.
2. Ballet escrit pel 4 harmònic//Terme negatiu per formar proposicions. 
3. La Mi//Edicte municipal penjat de cap per avall. 
4. L’autor del 2 harmònic//Mi. 
5. Amb una dièresi a la O, compositor vienès del s.XX//Gairebé real.
6. Lletra grega equivalent a la “i”//Camina! 
7. En forma d’ou//Repetit, quelcom que rosega o inquieta. 
8. Nord-Est//Zero//Frullato//Institut Americà Octavat.
9. Transposicions de lletres//Ratio.
10. Creu//No cromàtiques.
11. Evaristo Felice dall’...//Noies jovenetes.
12. Riu que ha inspirat Cants Espirituals Negres i Blues.     
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Barcelona
C/Muntaner 324
Tel. 932 00 81 00
ume.muntaner@unionmusical.es

Centro Comercial Les Glòries
Avda. Diagonal 200 Local B-110
Tel. 934 86 01 87
ume.glories@unionmusical.es

Centro Comercial Baricentro L-164
Tel. 937 18 97 51
ume.baricentro@unionmusical.es

C/ Sants 304 bis
Tel. 934 40 24 48
ume.sants@unionmusical.es

C/ Sepúlveda 102
Tel. 932 37 16 00
ume.sepulveda@unionmusical.es

Ume Sabadell
C/ Sant Pere 7
Tel. 937 25 05 02
ume.sabadell@unionmusical.es

Ume Granollers
C/ Alfonso IV, 84-86
Tel. 938 70 01 66
ume.granollers@unionmmusical.es
 
Ume La Farga
Centro Comercial La Farga L. B-5
Tel. 933 37 87 98
ume.lafarga@unionmusical.es

Girona
Ume Girona
C/ Francesc Eiximenis 18
Tel. 972 20 63 86
ume.girona@unionmusical.es

Madrid
C/ Hermosilla, 75
Tel. 914 35 89 89
ume.hermosilla@unionmusical.es
 
C/ Carranza 16
Tel. 914 45 29 97
ume.carranza@unionmusical.es

C/ Arenal 18
Tel. 915 22 62 60
ume.arenal@unionmusical.es
 
Carrera San Jerónimo 26
Tel. 914 29 38 77
ume.carrera@unionmusical.es

Valencia
Centro Comercial Nuevo Centro
Av. Pio XII, 6
Tel. 963 47 33 92
ume.ncentro@unionmusical.es
 
C/ La Paz 22
Tel. 963 92 22 02
ume.lapaz@unionmusical.es

C/ Guillem de Castro 34
Tel. 963 92 58 68
ume.gcastro@unionmusical.es

Málaga
C/ Cuarteles 1
Tel. 952 32 47 75
ume.malaga@unionmusical.es

Pamplona
C/ Asunción 4-6
Tel. 948 19 86 19
ume.pamplona@unionmusical.es

Sevilla
C/ Rico Cejudo – Edif. Hispal L-8
Tel. 954 57 18 37
ume.sevilla@unionmusical.es

Zaragoza
C/ Fernando el Católico 19
Tel. 976 35 99 39
ume.zaragoza@unionmusical.es

Lisboa
Av. Antonio Augusto de Aguiar 142
Tel. (00351) 213 87 62 53
lisboa@umusical.com

 facebook.com/umeunionmusical          www.unionmusical.es
Informació i galeria de dibuixos en:

Pots guanyar
Teclats CASIO Guitarres el èlectriques Rochester

Pads percussió Tribal
Pianos Privia 

Fins el 16 de maig de 2015

EL TEMA: nens tocant instruments

SUPORT: papel DIN A4

TÈCNICA: la que tu elijas


