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1. NOTES DE PRESENTACIÓ
Avui us arriba, malgrat un inevitable retard, una nova edició, l’onzena, del Butlletí
FCECnotes. És l’òrgan de comunicació de què disposem les corals per a poder mostrar
les nostres activitats i els esdeveniments més importants que realitzem (concerts, aniversaris, intercanvis, etc.). És l’aparador on exposem els nostres projectes i les nostres
principals accions a la resta de corals i a d’altres aficionats. Aquí és on fem palesa la
nostra tasca, deixant ben clar que la música coral està més viva que mai.
La nostra Federació continua endavant amb l’entusiasme de sempre i amb els objectius
ben clars: interpretar, i ajudar a interpretar, la música coral i difondre la riquesa existent
en partitures de música polifònica de totes les èpoques i estils, tant les publicades per
les editorials com per la mateixa FCEC.
El mes de març passat vam celebrar a Ripoll l’assemblea general anual, en la qual, en
tant que organització ben estructurada i plena de vida que formem, es van renovar els
càrrecs, es van aprovar els comptes i es va planificar el futur. Dins aquest esdevenidor,
ens trobem feliçment immersos en els preparatius de l’11è Simposi Mundial de Música
Coral que, organitzen conjuntament la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) i la
International Federation for Choral Music (IFCM), sota el lema “Els colors de la pau”, i
que tindrà lloc a Barcelona del 22 al 29 de juliol del 2017. Aquest esdeveniment representa la màxima expressió organitzativa i de concentració del món coral, atès que, des
de fa temps, s’ha considerat que la FCEC és mereixedora d’assumir aquesta responsabilitat, pels seus mèrits i per la seva trajectòria.
En aquest Butlletí, totes les associacions corals hi podem deixar reflectides les nostres
activitats; dins la Federació, però, també impulsem projectes comuns i generals, entre
els quals sobresurten el Festival Internacional de Cant Coral (a Barcelona, enguany del
4 al 9 de juliol), que tornarà a aplegar cantaires d’arreu del món i directors de prestigi, i
el cicle Catalunya Coral, dins el qual, durant els mesos d’octubre i novembre, un bon
nombre de corals es traslladen fora de la seva demarcació per oferir la seva música i
compartir-la amb altres grups corals.
Des d’aquí vull encoratjar un cop més els cantaires, els directors i els membres de les
juntes directives perquè segueixin gaudint, i ajudant a fer gaudir, de la música i, en especial, de la música coral.

Montserrat Cadevall i Vigués
Presidenta de la FCEC
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2. LES CORALS
DEMARCACIÓ DEL BAGES-BERGUEDÀ
Grup Cantaire Sant Bartomeu, de Casserres: cinquantè aniversari
Amb el tradicional Concert de Nadal, en benefici de la Marató de TV3, el
Grup Cantaire Sant Bartomeu, de Casserres, ha posat el punt final als actes
de celebració del seu cinquantè aniversari. Ara, la coral casserrenca passa el
relleu al Grup Vocal V9, que inicia el dia 25 de desembre la commemoració
dels seus primers vint anys de vida.
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L’església de Casserres va omplir-se, el diumenge 13 de desembre, per a escoltar la
Misa criolla i La Navidad nuestra, del compositor argentí Ariel Ramírez. La coral, dirigida pel seu actual titular, Denis Rojo, va ser acompanyada per un
conjunt instrumental i, amb el protagonisme d’una solista, va sorprendre el públic amb aquestes obres de ritmes folklòrics de
l’Amèrica del Sud. També hi va participar la Coral Jove, sota la
direcció de Mireia Subirana. El president de l’entitat, Enric Genescà, va agrair la col·laboració de tots els que han fet possible la
celebració del 50è aniversari, que, al llarg de tot l’any, ha implicat
la realització de concerts i d’una sortida al País Basc. L’alcalde,
Josep Colillas, va felicitar el Grup Coral i va encoratjar els seus
Denis Rojo, director
del Grup Cantaire
membres a continuar l’activitat durant molts més anys.
El Grup Cantaire Sant Bartomeu, de Casserres, va néixer el 1965 sota el guiatge del
mestre Joan Riu i d’altres persones, amb l’objectiu de crear un cor d’homes per a cantar les caramelles; als anys setanta s’hi van incorporar dones i esdevingué un cor mixt.
Per la direcció coral hi han passat, al llarg d’aquestes dècades, els mestres Joan Riu,
Ramon Cabra, Pau Llorens, Teresa Malé, Anna Canal, Mireia Vilallonga, Mireia Subirana i el director actual, Denis Rojo.
El Grup Cantaire Sant Bartomeu té diverses seccions: la Coral Sant Bartomeu, de Casserres, que dirigeix Denis Rojo, i la Coral Jove Sant Bartomeu, dirigida des del començament per Mireia Subirana. L’any 1971 es va adherir a la Federació Catalana
d’Entitats Corals i pren part en totes les seves activitats. Des de l’any 1981 organitza la
Trobada de Caramelles, en la qual participen agrupacions de tot Catalunya. El seu repertori és molt variat i comprèn tant cançons tradicionals catalanes com cançons
d’arreu del món i peces clàssiques.
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DEMARCACIÓ DEL BAIX LLOBREGAT
L'Agrupament Coral Lira, de Viladecans, i El rei lleó
Els anhels de tot cantaire són gaudir del cant en un bon ambient de
grup, en gratificant harmonia, i assolir objectius d’una certa ambició,
afrontant nous reptes musicals que donin resposta a les expectatives
i a l’esperit propi de superació.
Amb aquesta filosofia, i des de fa algun temps, l’horitzó de la nostra
coral, que ja té més de setanta anys d’història, s’ha eixamplat perquè,
a més de cultivar un repertori coral variat, hem enllestit amb èxit treballs basats en els musicals El fantasma de l'òpera, La bella i la bèstia i, recentment, El rei lleó.
Creiem que aquesta línia de treball és un bon estímul per a tota entitat coral i pensem
que també pot animar més persones a formar part de la nostra agrupació.
Cal dir que les claus de l’èxit són, en gran mesura, la inquietud i el bon saber fer del
nostre director, Josep Maria Fradera, que des
de fa més de vint anys ha sabut triar els programes adequats i activar els contactes necessaris per a poder-los divulgar.
A començament del 2015 ens va proposar de
dur a terme un extraordinari projecte per a orquestra i cors: la presentació, com a concert
de Nadal, d’una combinació de concert instrumental, nadales i, com a plat fort, cançons
de la banda sonora de la coneguda pel·lícula
El rei lleó, d’Elton John, en versió original.
Com us podeu imaginar, la proposta va ser
rebuda amb molt d’entusiasme per tot el cor.
El director, conscient de la complexitat del projecte, va contactar amb les persones i entitats
que podien ajudar-nos a portar a terme el repte.
Per una banda, com a persona qualificada
amb qui ja havíem compartit experiències anteriors, va proposar per a dirigir els concerts
Maurici Albàs, director de l'Escola Municipal
de Música de Nou Barris, que integra l'orquestra jove, dirigida per ell, i els cors Xerric i Cor
Jove, dirigits per Núria Tomàs.
A més, va convidar a participar-hi el Cor Gospel Si Fa Sol, de Santa Coloma de Cervelló, dirigit per Lluís Perernau, i el solista Iñigo García-Díe, així com la valuosa Coral Torre Roja, de Viladecans, dirigida per Begoña Batet.
Tots plegats, cent vint cantaires i trenta músics junts en el mateix projecte, assajant per
separat durant tot l'any i ajuntant-nos la tardor passada en diversos assajos previs als
tres concerts que vam poder oferir amb goig, emoció i gran èxit de públic. Concretament, el dia 13 de desembre del 2015, a l'Ateneu de la Colònia Güell de Santa Coloma
de Cervelló; el 19 de desembre, al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i el
17 de gener d'enguany, culminant la realització d'aquests concerts extraordinaris,
s’ocuparen totes les butaques de la sala gran de l'auditori Àtrium Viladecans.
Per als components de la nostra coral, com per als de la resta d'entitats que hi han participat, ha estat una experiència altament enriquidora i molt emotiva. És colpidor com4

partir l'entusiasme per la música de tants cantaires i músics, grans i joves, sense importar l'edat.
Tots n'hem après, però, sens dubte, hem mirat amb especial il·lusió i esperança el centenar de joves que es trobava sobre l'escenari, aquesta saba nova que ens posa de
manifest que podem albirar un bon futur per al nostre món coral i musical.
Volem també destacar la bona i desinteressada feina feta pels nostres amics Joan Manel "Rodri" i Miquel en la creació i projecció d'imatges a l'escenari, les quals, certament,
van donar un plus de qualitat a l'espectacle, i així ho va manifestar el públic, fet que ens
va produir una gran satisfacció.
Restem molt agraïts al personal del teatre Àtrium per la bona predisposició, la
col·laboració i la professionalitat que va mostrar en tot moment, així com als ajuntaments i les autoritats que ens han donat suport.
El nostre delegat territorial de la FCEC al Baix Llobregat, Jaume Gavaldà, i el vocal de
l’Executiva de la FCEC Enric Genescà ens van honorar amb la seva presència i amb
les seves paraules de felicitació.
Animats pels resultats, seguirem cercant objectius engrescadors.
Josep Ollé i Sogas
Idoia Baixench Rodríguez
Agrupament Coral La Lira
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DEMARCACIÓ DEL BARCELONÈS
El Cor Drassanes actua a Sant Climent de Llobregat
Dia 28 de novembre del 2015; dissabte, a les quatre de la tarda. Els cantaires del Cor Drassanes i de la Coral Caelum, juntament amb el director
que ens és comú, Óscar Peñarroya, esperem a la plaça de Catalunya
l'autocar que ens portarà a la localitat pubilla de la cirera, Sant Climent
de Llobregat.
Allà, tots dos cors tindrem el goig d'interpretar novament Les set edats, obra original
escrita pel nostre director, aquesta vegada amb la col·laboració del pianista Jordi Castellà. També ens hi acompanyarà Cèsar Aparicio, autor de la preciosa lletra de l'obra i
que, a més, ens ajudarà a la corda de baixos. Ho fem dins la divuitena edició del cicle
“Catalunya Coral”, impulsat per la FCEC.
Coral Caelum i Cor Drassanes

Hi arribem prop de les cinc de la tarda, hora fixada per a les proves de veu. Ens hi espera Benet Puig, director de la Coral La Vall de Sant Climent, amfitriona i organitzadora
del concert, que ha de tenir lloc a l'auditori de la Casa de Cultura.
Compartim concert amb
una coral centenària de
les terres de l'Ebre: l'Orfeó
Tortosí, de Tortosa, dirigit
pel mestre Rossend Aymí,
que interpreta quatre peces catalanes ben atractives: “Ciutat de parella”,
“La gavina”, “Joan del Riu”
i “Un núvol blanc”.

Director Òscar Peñarroya, autor de la
cantata “Les set edats””

Al concert hi assisteixen la
presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, Montserrat Cadevall; el cap de l’Equip Territorial i delegat de la FCEC al Baix Llobregat, Jaume Gavaldà, el tresorer de la FCEC i alhora pre6

sident de la Coral Caelum, Josep Mitjans, i Joan Pugès, vocal i membre de l’executiva
de la Federació. I per part del consistori municipal, l'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Serra, i la regidora de Cultura, Montse Fulquet.
Les set edats
és un repàs Orfeó Tortosí
per la vida de
les persones,
des dels instants previs a
l'explosió del
part; el dolç
bressol posterior al naixement; la descoberta i el joc
en la infantesa; el primer
amor en la trepidant adolescència; les ganes de ser un mateix en la joventut, la projecció de futur i els
amics... i el pas del temps cap a la maduresa, el balanç del que hem fet i del que encara ens queda...; la vida passa i el temps s'esmuny, temps que esgarrapem amb moltes
ganes de viure en la vellesa i, finalment, la plàcida mort, recordant el llarg camí fet... La
música de l'Óscar i la lletra d’en Cèsar van ser rebudes amb molt d'entusiasme pel
nombrós públic. I també, de nou, per tots i cada un dels cantaires.
En acabar la interpretació de l'obra, i aplegats amb els amics de l'Orfeó Tortosí, vam
oferir un cant comú integrat per cançons tradicionals catalanes i, juntament amb el públic, l'entranyable “Rossinyol”, amenitzat pel director Benet Puig.
Els membres de la
FCEC i els representants municipals van
lliurar a cada cor
sengles obsequis de
record, i la Coral La
Vall va oferir un tast
de coques, pastes i
un bon moscatell.
El públic assistent
quedà satisfet del
concert, tan variat, i
de manera especial
del text i l’harmonia
Representants de la FCEC amb
de la cantata Les set
els presidents de les corals.
edats, del mestre Peñarroya, que escoltà
amb una gran atenció i que va constituir una grata sorpresa.
Per a tots nosaltres va ser una tarda que recordarem.
Hi tornarem en temps de cireres!
(Fotos: facebook de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, Albert Monclús, Josep Mitjans i
Josep Maria Nin).
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Trobada dels cors Pastel, Bach i Ars Animae
Fent una mica d’història, cal anotar que l'octubre del 2014, el
Cor Ars Animae (afiliat a la FCEC) i el Cor Bach, ambdós de la
ciutat de Barcelona, foren convidats pel Cor Pastel de la ciutat
d'Albi, del Migdia-Pirineus (França) i, en conseqüència, es van
desplaçar en aquesta magnífica ciutat per cantar plegats un concert de música sacra russa d’acord amb el programa següent:

8

Primera part

Cor Pastel
Tiebié poiem - Dmitri Bortnianski
Ijé txerouvimy - Dmitri Bortnianski
Vmolitvakh - Serguei Rakhmàninov

Cor Ars Animae
Nié otvergi mienié (Concert núm. 82) - Maxim Berezovski

Cor Bach
Bogoroditsé priliegno - Alexandre Arkanguelski
Tiebié poiem - Serguei Rakhmàninov
Segona part

Cor Bach i Cor Ars Animae
Cantata núm. 1 "Sant Joan Damascè" - Serguei
Tanàiev
Acompanyament al piano: Liana Mardoyan

Cor Bach, Cor Ars Animae i Cor Pastel
Mnogaia lieta - Dmitri Bortnianski
La trobada no fou casual. Les tres corals comparteixen repertori de música clàssica
russa i els tres directors són de nacionalitat russa: Tatiana Danilian, del Cor Pastel; Murat Khupov, del Cor Bach, i Eugenio Malm, del Cor Ars Animae. La pianista que ens
acompanyà, Liana Mardoyan, és natural d'Armènia.
Els components del Cor Pastel ens acolliren amb els braços oberts i ens mostraren la
ciutat d'Albi, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 2010; concretament,
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la famosa catedral de Santa Cecília (una obra mestra del gòtic meridional), el Palau de
la Berbià i els jardins, el Pont Vell (construït a principis del segle XII), el Museu Toulouse Lautrec (que va néixer en aquesta ciutat) i els carrers pintorescos.
L’any 2015, el Cor Pastel es va desplaçar a Barcelona i va compartir amb el Cor Bach i
el Cor Ars Animae el Concert de Tardor que es va celebrar el 18 d'octubre a l'església
dels Carmelites Descalços de la Diagonal. Aquest en va ser el programa:
Primera part



Cor Bach
Kyrie (Missa en si menor) - J. S. Bach
Acompanyament al piano: Liana Mardoyan
Cor Ars Animae
Naixevala tuixka zalataia - P. I. Txaikovski
Antxar - A. Arenski
Bogoródize diebo, ràduisia - S. Rakhmàninov

Segona part

Cor Pastel
Les darreres set paraules de Crist a la creu César Franck
Els components dels dos cors de Barcelona vam
acompanyar els visitants pels carrers més típics i els
edificis més famosos de Barcelona: el Barri Gòtic, el
temple de la Sagrada Família, la Pedrera, la casa Batlló, el passeig de Gràcia i la Rambla.
Els tres cors valorem molt positivament aquest intercanvi, que ens ha permès compartir
experiències, fruir de la música coral i fer noves amistats.
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DEMARCACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA
La Coral Flor de Lis actua a Gandesa dins el cicle “Catalunya Coral”
El dissabte 24 d’octubre, la Coral
Flor de Lis va actuar a Gandesa
dins la programació de la divuitena edició del cicle “Catalunya
Coral”, que la Federació Catalana
d’Entitats Corals organitza enguany a dotze localitats catalanes.
Els integrants
de l’entitat de
Montblanc van
sortir a la tarda amb prou temps per a fer una visita;
concretament, al Celler de l’àmbit català, construït a
l’estil de Cèsar Martinell.
Tot seguit van desplaçar-se fins a l’església arxiprestal de l’Assumpció per assajar els cants comuns del concert, programat a dos quarts de
nou del vespre.
Juntament amb la coral
montblanquina, també
van actuar-hi l’Orfeó de
Gandesa, com a cor
amfitrió de la trobada, i
el Cordhomes d’Osona.
Va ser un concert realment esplèndid, que
va ser presidit per les
autoritats del municipi i
els delegats de la Federació a la demarcació de les Terres de
l’Ebre, que en acabar
les actuacions van obsequiar les corals participants amb tot de records.
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DEMARCACIÓ DE LES COMARQUES DE GIRONA

XX Mostra de Cant Coral a Sant Feliu de Guíxols
Aquesta població gironina de la comarca del Baix
Empordà va acollir la celebració, el diumenge 22
de novembre, festivitat de santa Cecília, de la vintena edició de la Mostra de Cant Coral.
La parròquia de Santa Maria va ser l’escenari de la
trobada i del concert, en què van participar la Coral
Cypsella, del C. E. Montclar, de Sant Feliu de Guíxols, organitzadora
del cicle, i el Cor de Cambra Impromptu, de Barcelona, com a cor
convidat.
La Coral Cypsella, dirigida per Monti Galdón, interpretà un programa
majoritàriament català, mentre que el Cor de Cambra Impromptu,
dirigit per Murat Khupov, va presentar, en la primera part, vuit partitures del romanticisme, en concret, de Mendelssohn, Liszt, Brahms i
Schubert; i en la segona part, sis composicions de música ortodoxa russa escrites per
Txesnokov, Golovanov, Kedrov, Arkhanguelski i Txaikovski, la majoria de rigorosa estrena en terres catalanes. El concert acabà amb el cant comú, en
què les dues corals van entonar
l’“Hallelujah” de Leonard Cohen.
El nombrós públic assistent va
mostrar la seva satisfacció pel
programa que havia escoltat.
Els dos directors, Monti Galdón i
Murat Khupov, foren obsequiats
amb un vistós
detall floral, i la coral convidada rebé, de mans de l’alcalde de la ciutat, Carles Motas, una placa commemorativa de la seva participació
en aquesta vintena Mostra.
CC Impromptu

Les paraules dels presidents de les dues entitats, Toni Escobar i
Jordi Mora, van cloure l’acte.

Director Murat Khupov

Posteriorment, la coral amfitriona oferí un esplèndid pica-pica als
seus convidats.
Aquesta era la tercera
vegada que els dos cors
compartien concert, amb
plena satisfacció i en un
clima d’amistat. Per a un
futur pròxim, totes dues
entitats ja estan organitzant una trobada a Bèlgica per cantar plegats
amb la Choralle Nota
Casto, que ja fou rebuda
aquí l’11 d’abril passat.
(vegeu Butlletí FCECNotes núm. 9, p. 23).
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DEMARCACIÓ DEL MARESME
Cor Scandicus: primer Festival de Música del Masnou
El dia 24 d’octubre es va inaugurar el primer Festival de Música del
Masnou, organitzat pel Cor Scandicus en col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou i la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), que
té la finalitat d’impulsar la divulgació de la
música des del Masnou, on va néixer el
mestre Lluís Millet. El Festival se celebrarà
cada any i hi tindrà protagonisme la música coral, en homenatge a aquest masnoví
il·lustre.
El concert inaugural va tenir lloc a l’Espai
Escènic Ca n'Humet i va consistir en una
gala lírica, composta per una primera part
dedicada a l'òpera i una segona de sarsuela i música popular. Van participar-hi
les sopranos Paula Sánchez-Valverde i María Luisa Moreno, la mezzosoprano Cristina
Segura, el tenor Félix Merino i el baríton Augusto Brito, acompanyats per Miguel Ángel
Dionis al piano i el Cor Scandicus, sota la direcció de Francesc Ruiz, i amb la col·laboració de la dramaturga Ginette Muñoz.
El segon concert es va celebrar el 31
d’octubre a l’església de Sant Pere. El
programa comprenia la Misa criolla, d'Ariel Ramírez, precedida per un recital de
cançons interpretades pel baríton Augusto Brito i el tenor Félix Merino. Cal reportar la participació de setanta cantaires,
integrants de les formacions Cor Scandicus, Modus Operandi, Coral Santa Eulàlia, Tornaveu i Americantus, acompanyats per un grup instrumental folklòric,
tots sota la direcció de Francesc Ruiz.
El Cor Scandicus, impulsor del projecte, es va fundar l’any 2012 al Masnou, amb l’objectiu d’esdevenir una referència musical i cultural d’àmbit local i comarcal.
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Coral Xabec, de Gent del Masnou: concerts del vintè aniversari
Calia fer-ne alguna de grossa per a solemnitzar aquests vint anys de
vida de la Coral Xabec, de Gent del Masnou. Després de l’ofrena
coral al monestir de Montserrat i el concert de Nadal, encara van
quedar dues actuacions a la vila, ja en aquest 2016, dedicades exclusivament a festivar aquests quatre lustres complets de melodies i
germanor.
El primer concert va ser a Ca n’Humet, a la tarda del diumenge 24 de gener; el segon,
a la parròquia de Sant Pere, al vespre del dissabte 30. Molts antics cantaires van ser
presents tant en una ocasió com en l’altra.

A tots dos llocs, el mateix programa: un d’aquells de gran volada! Us el detallo: Ave
verum (W. A. Mozart), i Tres motets: Regina coeli, Tota pulchra es, Sub tuum (Ch.
Gounod); i a tall de segona part, Salve Regina en la major (F. Schubert), cantada per
soprano solista, i Missa en sol major: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus
Dei (F. Schubert).
El bis d’agraïment va ser el coral Tollite hostias, de l’Oratori de Nadal, de C. SaintSaëns.
El batlle de la vila, senyor Jaume Oliveras, va encetar l’acte, tant a Ca n’Humet com a
l’església parroquial, amb unes paraules en què va subratllar la significació de la Coral
Xabec en la vida cultural del Masnou; reconeixement, agraïment, auguris de vida llarga.
La Coral també vol agrair el suport del nostre consistori, palesat tantes vegades al llarg
d’aquests dos decennis.
Montserrat Llagostera i Torrent, directora de la Coral des d’un bell inici, va introduir tant
la primera part del concert com la segona. La calidesa d’esmentar els noms propis de
músics i cantaires, així com la ubicació històrica de les peces que estàvem a punt de
cantar i d’escoltar dins la vida i l’obra dels compositors, van ajudar a entrar amb simpatia i coneixement aprofundit en la música escollida per a aquesta ocasió. Gràcies,
Montserrat, per la feina feta al llarg d’aquests anys; t’ho vam manifestar i t’ho repetim.
A Sant Pere, el rector de la parròquia, mossèn Ignasi Fuster, també va lloar la bona
feina que ha desplegat la Coral, i la seva voluntat –també vam fruir de la dels rectors
anteriors– de continuar donant suport a l’activitat musical tal com ha fet fins ara. Li fem
constar el nostre agraïment coral i cordial.
14

I… “quin goig que fèieu!”, deien els espectadors en veure els detalls nous en l’abillament de les cantaires i l’ambientació del conjunt. I és que ens vam prendre aquests dos
concerts amb una il·lusió grandiosa, ben escaient a l’efemèride, podeu creure-ho de
debò.
Fem esment remarcable dels solistes: la soprano Maite Estrada, que ens va deixar admirats tant en el solo de la Salve Regina com en els solos de la Missa; esplèndida, Maite; torna, si us plau. El tenor Enric Badal, del planter de la casa, sempre voluntariós i
brillant. Els baixos Joaquim Pera, ben conegut dins la vida cultural i musical vilatana, i
Pere Navarro, també cantaire de la Coral, van encantar-nos amb la profunditat de les
seves tessitures vocals. Gràcies a tots quatre!
Seria molt injust de no esmentar els músics, alguns dels quals fa anys que ens acompanyen i ja sentim com de la família de la Xabec: Alba Codina i Satenik Lalayan (violins), Ferran Vilanova (viola), Anna Berruezo (violoncel), Manel Vega (contrabaix) i Bernardo García (trompeta). En Manel i en Ferran –gairebé hi podem afegir l’Alba– ho fan
des la fundació mateixa del nostre orfeó. Gràcies també a tots vosaltres, amics!
Continuarem dedicant hores, esforços, il·lusions, nervis i satisfaccions per tal que el
Masnou estigui ben orgullós, justament orgullós, sanament orgullós, de la seva Coral
Xabec.
Endavant, com sempre!
Esteve Pujol i Pons
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DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA
Coral Infantil Nova Cervera: celebració de la tradicional castanyada
Un any més –i ja en fa quaranta-cinc!–, la Coral Infantil Nova Cervera s’ha
mantingut fidel a la primera cita del curs, que cada tardor té lloc al voltant
de la tradicional Castanyada, festa que enguany ha tornat a recuperar-se
en el magnífic entorn de la plaça del Fossar, que va omplir-se de gom a
gom de ciutadans el capvespre del diumenge 25 d’octubre, amb la intenció
d’escoltar els diversos grups de cantaires que formen el col·lectiu de la Coral Infantil,
els quals tenen entre tres i divuit anys.
Foto: Santi Riu

Totes les famílies i el públic assistent a la plaça van complaure’s en una vetllada amenitzada per les primeres cançons del curs que van oferir els cantaires, com a mostra
de la feina efectuada durant els quatre primers dies d’assaig. La cita es va aprofitar
per a compartir tots junts les castanyes i els panellets preparats pels pares i les mares
de la junta de la Coral, amb el propòsit d’afavorir la convivència i de fomentar un bon
clima entre els cantaires i les famílies, tot gaudint d’aquesta festa tradicional en un entorn tan entranyable.

Foto: Santi Riu
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La Coral Infantil Nova Cervera realitza a Juneda el seu cap de setmana anual de treball
El cap de setmana del 14 i el 15 de novembre, la Coral Infantil Nova Cervera va dur a terme el seu tradicional cap de setmana
de treball i convivència en una casa de colònies, que
cada any s’efectua al llarg del mes de novembre
com a preparació del repertori de Nadal, i que també
s’aprofita per a realitzar tallers, jocs i sessions d’animació, a fi i
efecte que tots els cantaires puguin gaudir de les vivències que
creen el caliu necessari per a aconseguir que la Coral esdevingui quelcom més gran.
Enguany, el lloc
escollit ha estat la
granja escola La
Manresana, de Juneda, on han compartit el cap de setmana més de cent
cantaires, els quals
el segon dia van rebre la visita dels seus pares i
mares, que van venir-hi per celebrar l’assemblea anual de l’entitat, per compartir un
dinar de germanor i, finalment, per participar en la cloenda de l’activitat, que, evidentment, va fer-se cantant tots junts.
L’eix d’animació que va ambientar tot el cap de
setmana va ser la celebració del quaranta-cinquè
aniversari de l’entitat, per la qual cosa tant el joc de
nit com alguns dels tallers giraven a l’entorn
d’aquest tema, per tal que tots plegats poguéssim
conèixer una mica més bé la història i els trets rellevants de la
coral
infantil,
perquè cal recordar que quaranta-cinc anys són
molts anys i, per tant, representen l’esforç i la dedicació de moltes persones –més d’un miler–, implicades profundament en la iniciativa.
N’han estat un bon exemple aquests dies, en què
molts pares i mares han col·laborat d’una manera
molt especial perquè tot hagi sortit molt i molt bé.
Un cap de setmana genial!
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Coral Infantil Nova Cervera: concert del quaranta-cinquè aniversari
El diumenge vint de desembre, al migdia, el Paranimf de la Universitat de
Cervera va acollir el tradicional concert de Nadal de l'Agrupació Coral de
Cervera, dins la cloenda dels
actes de celebració del 45è
aniversari de la Coral Infantil
Nova Cervera, que per a l’ocasió, tal
com és habitual en aquestes dates, va
estar acompanyada per la Coral Lacetània i la Coral Ginesta. Aquestes dues
corals van ser les encarregades d’iniciar
el concert amb les seves nadales, que
van deixar pas a tots els grups de la
Coral Infantil, els quals van aprofitar l’oportunitat per a estrenar el nou uniforme, compost per camisetes de diferents
colors amb el logotip de l'entitat,
tot renovant les antigues armilles
verdes que havien lluït en les darreres dècades.
Va destacar de forma especial
l’assistència al concert de la fundadora de l'entitat, la Sra. Pilar
Costafreda –que actualment ja té
vuitanta-nou anys d'edat i que, a
més de ser-ne la creadora, fou la primera directora que va tenir la coral–, així com d’en
Narcís Saladrigues i de Mn. Jaume
Vilardell, que van ser uns dels
principals impulsors i animadors de
l'època inicial. No cal dir que la
seva presència i els seus parlaments van estar envoltats de nostàlgia i bons records, però també
van fer referència al gran mèrit de
la fita aconseguida i al profund
agraïment a tots els directors, cantaires, famílies, col·laboradors i
amics que hi han passat al llarg de
tots aquests anys, perquè no es
pot oblidar que per a una entitat
cultural sense ànim de lucre, quaranta-cinc anys són molts, i s'han de celebrar amb goig, alegria i satisfacció per la bona feina feta d'una forma absolutament altruista per molta gent que n'han format part!
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L'acte va finalitzar
amb la presència d'un
pastís i una cançó
d'aniversari especials
que van estar creats
per a l'ocasió pels
propis cantaires i directores actuals, tot
bufant les quarantacinc espelmes amb el
desig de poder-ne
celebrar molts més, a
fi i efecte de què els
infants de la ciutat i
del seu entorn puguin continuar gaudint de la fantàstica experiència vital que significa
el fet de poder formar part de la Coral Infantil Nova Cervera.

19

La Coral Infantil Nova Cervera visita els avis de les residències de la
ciutat
Tres dies després de la seva participació, el 20 de desembre, en el Concert de Nadal de l'Agrupació Coral, va arribar el torn d'una altra activitat
tradicional i alhora molt especial de la Coral Infantil Nova Cervera en
aquestes dates: la visita a les dues
residències d'avis i àvies de la ciutat.
El dimecres 23 de desembre, tots els grups de
la Coral Infantil (Barrufets, Petits, Mitjans i
Grans) es van desplaçar primerament a la Residència Mare Güell i a continuació, a la Residència Mare Janer, on van obsequiar els residents amb un concert de petit format. Els cantaires, a més, van felicitar les festes a tots els
presents i van lliurar als avis i àvies unes
postals de Nadal que setmanes abans havien
preparat, en concret durant la seva estada a la
casa de colònies de la Manresana.
La fantàstica jornada va finalitzar a la Casa de
les Corals, on tots els cantaires, al costat dels
seus familiars, van gaudir d'un petit refrigeri i
van fer cagar el tió, i on, finalment, es van acomiadar fins a l'any nou, en què es reprenen els assaigs en els
dies i els horaris habituals.
Bones festes a tothom, i
els millors desitjos per a
l'any que ha començat!
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La Coral Infantil Nova Cervera participa a la festa de Sant Sebastià
En el marc de la festa major d'hivern, que se celebra en honor de sant Sebastià, el diumenge 24 de gener, el petit nucli de Malgrat va acollir el concert anomenat “Una festa molt especial”, a càrrec del grup de Grans de la
Coral Infantil Nova Cervera.
Es tractava d'un concert ben diferent
dels habituals... Ideat per la directora
Esther Llopis, i inicialment creat i elaborat per a la festa de Nadal de la Llar
d’Infants Arrel, de Cervera, combinava,
al llarg de l’actuació de la vintena de
cantaires que integren aquesta formació
coral, una magnífica interpretació de les
cançons amb una particular presentació
teatral de cadascuna, tot plegat sota la
direcció de la mateixa Esther Llopis i de
Rosa Puig.
Cal dir que el nombrós públic present a
l'església de Santa Maria de Malgrat, que va quedar petita per a acollir l'esdeveniment,
va sortir meravellat del concert, tant per la qualitat de la música i de les veus dels cantaires, com pel caire festiu que va
aconseguir.
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Coral Pontsicana, de Ponts: quarantè aniversari
El 24 de desembre, la Coral Pontsicana, de Ponts (Noguera), va celebrar
el quarantè aniversari de la seva primera actuació pública sota el nom de
Coral Pontsicana, després de refundar-se a partir de l’antiga Coral Sant
Cecília. Per tant, podem dir que a la nostra petita vila el cant coral hi ha
estat present des de fa gairebé més de vuitanta anys.
En l’actualitat, però, estem constituïts com a Coral Pontsicana, i amb la Missa del Gall del 24 de desembre del
2015 vam celebrar un acte més dels que componen la
commemoració del quarantè aniversari de la nostra entitat, commemoració que s’allargarà fins al 24 de desembre
del 2016.
Des del punt de vista de la direcció musical que assumeixo, l’objectiu principal que crec que ha de transmetre una
entitat com la nostra és el de fer més pròxima la cultura
musical a la societat civil, al poble, als vilatans, amb la
finalitat de posar a l’abast de tots i totes, des dels més
menuts fins als més grans, una cultura musical de qualitat, fent arribar la música culta a totes les llars del nostre
municipi.
No és una tasca fàcil de dur a terme. Com bé sabeu, la
cultura sovint és un dels camps més perjudicats per l’Administració. Quan cal disminuir
la despesa i retallar els pressupostos, la cultura és sempre una de les víctimes principals. I crec que això no ho hem de permetre! No ho hem de consentir, perquè el fet
que més ens identifica dins d’un col·lectiu és la cultura.
L’any 2012, la Coral Pontsicana, amb la voluntat d’acomplir el seu objectiu d’apropar
la música de qualitat a la societat, va celebrar el seu trenta-setè aniversari amb la participació en un concert que oferí l’Orfeó Català.
I el 21 de novembre passat, i aquest cop amb l’ajuda del Patronat Municipal
d’Iniciatives de Ponts, l’Ajuntament de Ponts i l’Obra Social de La Caixa, vam inaugurar les celebracions del quarantè aniversari d’una manera molt especial: portant a la
vila el que és un dels millors cors professionals del nostre país: el Cor del Gran Teatre
del Liceu.
Narcís Cercós i Llordés (director musical)
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La Coral Infantil Nova Cervera viatja a les falles de València
El cap de setmana de l’11, el 12 i el 13 de març, els grups de Mitjans i
Grans de la Coral Infantil Nova Cervera van desplaçar-se fins a la ciutat de
València per portar a la pràctica la segona part de l’intercanvi amb l’Escola
Coral Vicente Gaos i per aprofundir en la fantàstica experiència coral i humana que comporten els
intercanvis entre cantaires dels diferents cors del
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. A
més, com que durant aquells dies València duia a
terme la seva especial celebració de les falles,
tots els cantaires van poder viure aquesta festa
tan important des de molt a prop.
El divendres al vespre, tots els cantaires, els directors i les famílies de València esperaven els cantaires cerverins a l’Albalat dels Tarongers a fi de repartir els cantaires entre les cases valencianes. Així es va donar per iniciat el cap de setmana d’intercanvi, que va
continuar l’endemà, dissabte, amb l’assaig del
cant comú de les dues formacions corals per al
posterior concert, que va tenir lloc a l’església
de Sant Francisco Javier, de la capital valenciana. Al migdia, ambdues corals van compartir
un dinar de germanor preparat per les famílies
valencianes amb tot de plats típics, entre els
quals, evidentment, no hi van faltar les paelles
ni diferents tipus d’arròs. A la tarda van visitar
el Museu Faller, el parc Gulliver i la Ciutat de
les Arts i les Ciències.
El diumenge al matí va arribar l’ocasió de recórrer el centre històric de la ciutat, les
torres de Serrans i diversos palaus, i després, de gaudir, a la plaça de l’Ajuntament,
del moment més esperat: la mascletà!
Tot plegat, fins i tot la bonança atmosfèrica, va permetre que els cantaires compartissin una vivència extraordinària.
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Coral Infantil Nova Cervera. Caramelles
El matí del dissabte dia 26 de març, la Casa de les Corals, ubicada al carrer Major núm. 15 de Cervera, va obrir les portes a tota la ciutadania per tal
de dur a terme el darrer assaig per a les caramelles de Cervera d’enguany,
que van tenir lloc l'endemà, el diumenge 27
de març, pel centre històric de la ciutat.
Cal recordar que les caramelles són organitzades des de
fa molts anys per la
Coral Infantil Nova Cervera, però que és una
activitat que compta amb
la col·laboració d'altres
membres de les corals
de l'Agrupació Coral i de
diversos cerverins i voluntaris col·laboradors, i
que, per altra part, vol
esdevenir una activitat
oberta a tots els ciutadans, fins i tot a persones que no canten habitualment però que sí que tenen
ganes de participar i gaudir en una activitat tradicional,
popular i festiva, com ho són les caramelles.
Foto Josep M.Escudé
2015
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Un any més de caramelles a Cervera. Moltes gràcies a tots!
Cervera va gaudir, el diumenge de Pasqua, d’una nova edició de les seves
tradicionals caramelles, els arrelats cants corals que celebren l’arribada de la
primavera.
La jornada es va iniciar a les deu del matí amb l’esmorzar dels cantaires a la
plaça de Santa Anna, al que va seguir el tradicional recorregut, al costat de la carreta
engalanada, pels carrers més cèntrics de la ciutat, i va finalitzar al migdia a la plaça
Major amb el cant del programa de cançons previst i el sorteig popular de mones i altres regals.
Des de la Coral Infantil Nova Cervera, com a entitat
organitzadora de les caramelles de Cervera del
2016, voldríem fer saber a
través d’aquestes ratlles el
nostre agraïment a totes
les persones, establiments
comercials i entitats que
ens han donat suport de
nou.
Els agraïments han de
començar pels cantaires...
El cant és l’essència de les
caramelles! A tots els cantaires de la Coral Infantil, doncs, així com a les mares, els
pares, els familiars i els amics dels cantaires que vau venir a assajar les cançons i a
cantar-les, i, evidentment, als membres i amics de les altres corals de l'Agrupació Coral
de Cervera que també ens hi vau acompanyar.
Volem destacar de forma molt especial la magnífica actuació dels Grallers dels Diables
de Cervera Carranquers, que ens
van acompanyar al llarg de tot el
recorregut. Infinites gràcies per la
vostra col·laboració!
Per altra part, també hem de donar
les gràcies als amics i amigues de la
Coral Infantil que ens ajudàreu amb
l'acompanyament d'algun instrument
per a acabar d'arrodonir les cançons, i també als que, d'una forma
especial, ens vau ajudar en el muntatge de la carreta, en el disseny del
cartell i la impressió del llibret de
cançons, en l’enlairament de les ballestes, en la tasca de portar les guardioles i posar
adhesius, els que vau fer fotografies...
Agraïment apart mereixen els nostres patrocinadors. En primer lloc, les pastisseries de
la ciutat, per haver-nos obsequiat amb unes magnífiques mones de Pasqua per tal que
poguéssim sortejar-les; i també els establiments comercials que novament van col·laborar amb els seus regals, i que enguany han estat BonÀrea de Cervera, el supermercat Albareda, el supermercat Caprabo, el supermercat Esclat i la ferreteria Cervera.
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Els números i colors de les tires de les mones premiades van ser els següents: 8375
taronja (pastisseria Agustí), 3202 blau (pastisseria Colom), 1930 verd (pastisseria Puig),
0295 rosa (pastisseria Sangrà).

Ja per acabar, i esperant no haver-nos deixat ningú, ens queda fer esment del suport i
la col·laboració rebuts per part de la Paeria de Cervera i la parròquia de Santa Maria,
com també dels mitjans de comunicació i del públic present, que any rere any es manté
fidel a aquesta cita musical tan estimada i tan nostra.
Les caramelles de Cervera del 2016 han estat possibles gràcies a tots i a totes vosaltres. Visca les caramelles de Cervera!
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La Coral Ginesta i la Coral Infantil Nova Cervera interpreten La Passió
segons sant Mateu, de J. S. Bach
En el marc de la gira de Setmana Santa 2016 de l’Orquestra
Simfònica del Vallès, del cap de setmana del 2 i el 3 d’abril, la
Coral Ginesta, de Cervera, i la Coral Infantil Nova Cervera van
participar en dues interpretacions de la Passió segons sant Mateu, de J. S. Bach, sota la direcció de Xavier Puig Ortiz, tant la que va tenir
lloc el dissabte al Palau de la Música Catalana, de Barcelona, com la de l’endemà diumenge a l’església de Santa Maria, de Cervera. Realment, van ser dues versions molt
enriquidores d’aquesta obra magna de Bach, no sols en l’aspecte musical, sinó també
en l’organitzatiu, ja que en el concert del dissabte dia 2, al Palau de la Música Catalana, van cantar al costat de molts cors arribats de diferents
indrets del país, compartint, doncs, escenari amb
la Coral ARSinNOVA, el Cor Ciutat de Tarragona,
l’Orfeó Manresà, i altres cors procedents de Matadepera, Solsona, Tortosa, Mataró etc.; pel que
fa als cors infantils, hi van prendre part el Cor
Infantil de l’Orfeó Manresà, el Cor Cantàbile, el
del Conservatori de Terrassa i les corals infantils de Tortosa i Tarragona, entre d’altres.
En el concert del diumenge, celebrat a l’església de Santa Maria de
Cervera, s’hi van reunir cent cinquanta cantaires del Cor Bruckner de
Barcelona, del Cor Ciutat de Tarragona, de la Coral Ginesta, de Cervera, i de la Coral Infantil Nova Cervera, acompanyats pels solistes
Gemma Coma-Alabert, Roger Padullés, Joan Garcia Gomà i la soprano Marta Mathéu, la qual, sobretot en el fragment “Aus Liebe”, va
captivar el públic amb la seva magistral interpretació.
L’excel·lent resposta del públic, l’especial col·laboració de les empreses patrocinadores
de l’esmentat concert –Chocolat Box, Constructora de Calaf, Copisteria Travesser, Autocars Cots Alsina i Mobel Línea–, a les qual cal agrair profundament les aportacions
que van fer al projecte, així com la implicació del Bisbat de Solsona i de la parròquia de
Santa Maria, de Cervera, juntament amb la col·laboració de la Paeria en la logística,
van permetre la materialització d’aquest repte musical en una absolutament espectacular església de Santa Maria, de Cervera.
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DEMARCACIÓ DEL VALLÈS
El Cor Infantil Amics de la Unió, primer premi en el Certamen Coral de
Tolosa
El cor de Granollers va obtenir el màxim guardó en la seva categoria i quedà segon en la classificació general de tots els cors.
El Certamen Coral de Tolosa (Guipúscoa) és una de les manifestacions més importants en el món coral, ja que poden participar-hi
únicament els cors que superen un estricte procés de selecció
previ. A més, és un dels sis certàmens que formen part del Gran
Premi Europeu de Cant Coral.
El dissabte 31 d’octubre es va celebrar al
Teatro Leidor de la ciutat guipuscoana la
competició de cors infantils, dins del 47è
Certamen Coral de Tolosa, amb els següents cors en concurs: Marczibányi Téri
Kodáli Iskola Gyermekkara, d’Hongria; Pequeños Cantores de la Jorcam, de Madrid;
Riga Cathedral Girls Choir, de Letònia; Girls
Choir of Musarami Choral School, d’Estònia;
Youth Children Choir Lira, de Bielorússia, i
el Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers. Quan el mateix dissabte a la nit el jurat va emetre el veredicte, es va fer públic que
el cor català havia obtingut la primera posició.
El Cor Infantil Amics de la Unió, dirigit per
Josep Vila Jover, havia participat en aquest
concurs els anys 2008 i 2010. La darrera vegada va obtenir-hi el segon premi. Un guardó
d’aquest nivell només havia estat aconseguit
abans en una ocasió per un altre cor català.
Així doncs, el primer premi atorgat al Cor Infantil Amics de la Unió el converteix en el primer cor de l’Estat espanyol que assoleix
aquest reconeixement.
A més, aquest concurs també
concedeix un premi al millor cor
de tot el certamen, que aleshores queda nominat per a la final
del Gran Premi Europeu de Cant
Coral, al qual tan sols accedeixen els finalistes dels sis certàmens més prestigiosos d’Europa.
En aquesta ocasió, el guanyador de Tolosa va ser el conegut cor francès Mikrokosmos, al
qual el jurat va assignar 89,30
punts, solament mig punt per
sobre dels 88,80 del Cor Infantil
Amics de la Unió.
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Camerata Sant Cugat: IV Cicle de Música Sacra
El divendres dia 20 de novembre, el Cor de Cambra de Barcelona ARSinNOVA va obrir el quart cicle de música sacra coral
amb el concert titulat The Lamb, que va tenir lloc al monestir de Sant Cugat del Vallès.
The Lamb, una obra minimalista de Tavener, donava nom a aquest programa, integrat
per una selecció de catorze obres a cappella que van ser interpretades pel Cor de
Cambra ARSinNOVA, sota la direcció de Pere Lluís Biosca.
El Cor de Cambra ARSinNOVA ens proposà un recorregut per la música sacra europea
a partir d’una tria d’alguns dels textos més poètics de les diverses litúrgies cristianes.
L’“Ave Maria” i el “Dixit Maria”, textos de l’Anunciació, són delicats i recoberts d’innocència. “Vadam et circuibo”, del Càntic dels Càntics, és un text bíblic impregnat de sensualitat que contrasta amb l’obra inèdita. “Tristis est anima mea” és un text de Setmana
Santa saturat de tristesa i dramatisme, que es recuperava en aquest concert gràcies a
la transcripció de Daniel Vilarrúbias. Dels segles XX i XXI, es va sentir una selecció
d’obres que tenen en comú una espiritualitat sincera i sovint continguda: és reconegut
el minimalisme d’Arvo Pärt i John Tavener, i la música greu i plena de profunda religiositat de Krzysztof Penderecky.

Aquest quart cicle de polifonia vocal es completarà amb la intervenció de les formacions corals PAX - Cor de Cambra, el Cor Vivaldi - Més que un Cor, la Camerata Sant
Cugat i el Cor de Cambra Anton Bruckner.
El cicle està organitzat per Camerata Sant Cugat, amb la col·laboració de la Parròquia
de Sant Pere Octavià, en benefici de Càritas i amb el suport de l'Ajuntament de Sant
Cugat.
Lloc: Monestir de Sant Cugat del Vallès.
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Camerata Sant Cugat: onzena edició de la cantata de Nadal
Cada Nadal, des de fa onze anys, Camerata Sant Cugat organitza l’estrena
d’una cantata per a cor infantil, cor mixt i orquestra
composta especialment per a Camerata Sant Cugat per músics contemporanis del nostre país. Enguany va tenir lloc a l'Espai Cultural La Lira, de
Tremp (19 de desembre), i al Teatre-Auditori de Sant Cugat del
Vallès (20 de desembre).
Aquesta iniciativa, sorgida de la voluntat d'estimular i difondre l'obra de compositors
catalans actuals, s'ha concretat, fins ara, en les estrenes de Fes-te el pessebre, de Lluís Vila, sobre poemes de Gabriel Genescà (2005); Cant de Nadal, de Xavier Benguerel,
sobre un poema de Pere Quart (2006); Betlem, de Joan Josep Gutiérrez, sobre un poema de Juan Gutiérrez Gili (2007); En el bosque helado, de Xavier Capellas, sobre textos d’Isabel Coderque (2008); Nit de plata, d'Àlex Martínez, sobre poemes de Mercè
Blanes (2009); Pastors a Betlem, de Raimon Romaní, sobre poemes de Jacint Verdaguer (2010); Nadal, de Carles Gumí, sobre un poema de Joan Maragall (2011); El viatge de la vida, d'Ivan Capillas, sobre poemes de Vicenç Llorca (2012); Com un mirall, de
Manel Gil-Inglada, sobre poemes de Carles Duarte (2013), i Font d'aigua viva, d'Albert
Guinovart, sobre poemes de Jordi Pàmias (2014).
La cantata Prec eixut de Nadal és el resultat de la unió compositiva de dos grans creadors: el músic Jaume Torrent (Barcelona, 1953) i el poeta Narcís Comadira (Girona,
1942), amb una selecció dels seus poemes. L'obra conté vuit parts musicals simfonicocorals precedides de preludis sobre els quals l'actriu Mercè Arànega recita els versos
dels poemes, i una ària per a soprano interpretada per la santcugatenca Laura Brasó.
Com en les edicions anteriors, el concert es completà, a la primera part, amb una tria
d'àries i cors del Messiah, de G. F. Händel, en què va intervenir la soprano sueca Josefin Lidén. A la segona part, després de l'estrena de la cantata de Nadal, no podien faltar-hi nadales del repertori català i obres de G. F. Händel, A. Guinovart i altres compositors.
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3. MÉS SOBRE EL MÓN CORAL
Cinquè aniversari de la consagració de la Sagrada Família
El dia 8 de novembre es va celebrar el cinquè aniversari de la dedicació de la basílica
de la Sagrada Família pel papa Benet XVI i la benedicció de la nova sagristia, en un
acte que va ser presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.
Hi participaren aproximadament 450 cantaires,
provinents de les corals de la Federació Catalana d’Entitats Corals i de la Federació de Pueri
Cantores. D’integrants de la FCEC hi intervingueren la Coral Castellonina, de Castelló
d’Empúries; el Cor Drassanes, de Barcelona; la
Coral Czarda, de Sant Joan de Vilatorrada; la
Coral de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona; Cants i Rialles, de l’Àrea de la Dona de
Cap Pont, de Lleida; la Coral L’Estel, del Cercle
de Belles Arts, de Lleida; la Capella de Música
de Santa Maria, de Ripoll; l’AC Ariadna, de la
Garriga; la Coral L'Amistat, de Premià de Mar; el
Cor de la Universitat de Barcelona; la Coral Lo
Lliri, de l’Ametlla del Vallès; l’Agrupació Coral
Matadepera, de Matadepera; la Coral Nova Ègara, de Terrassa, i la Massa Coral de Terrassa.
D’associats a la Federació de Pueri Cantores s’hi comptaren l’Escolania de Castellterçol; la Coral Albada, de Granollers; l’Escolania Parroquial de Sant Esteve, de la Garriga; la Coral Juvenil Santa Maria, de Pineda de Mar; l’Escolania de la Reial Congregació
de la Puríssima Sang de N. S. J. C., de Reus; l’Escolania Coral Sant Agustí, de Sabadell, i l’Escolania del Monestir, de Sant Cugat del Vallès.
L’acte començà amb la benedicció d’una de les dues noves sagristies del temple i continuà amb la celebració solemne
de l’Eucaristia, concelebrada pel
cardenal arquebisbe i altres bisbes i sacerdots.
Tota la celebració va estar voltada pels cants de les corals, dirigides pel mestre Raimon Romaní i
amb l’acompanyament de l’organista Juan de la Rubia. Hi actuà
de director de l’assemblea Antoni
Jorquera. La coordinació dels
cantaires anà a càrrec de Mar
Pujol, Ramon Vilar i Bernat Cabré.
Entre les peces cantades, cal reportar l’estrena d’una obra coral del mateix mestre i
compositor Raimon Romaní.
El temple estigué ple de gom a gom de fidels, els quals havien hagut de recollir la seva
invitació al Seminari Conciliar de Barcelona.
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4. INFORMACIONS DE LA FCEC
51è Festival Internacional de Cant Coral
A Barcelona. Els dies 4 a 10 de juliol de 2016.
El Festival es realitza a Barcelona al
llarg d’una setmana; el preu de la inscripció amb allotjament inclou l’allotjament, esmorzar i dinar, picnic de sopar els dies de concert i les partitures
del taller. Per als cantaires sense necessitat d’allotjament la inscripció únicament inclou les partitures del taller.
Els matins són lliures, ja que els tallers es realitzen a la tarda. La ciutat
de Barcelona ofereix una gran varietat
d’activitats: visitar el barri Gòtic, passejar per Les Rambles, visitar els seus
edificis modernistes, museus i monuments o anar a la platja...
Al llarg de la tarda es realitzen els
tallers, en els que hi prenen part un
total de 400 cantaires.
Els cors participants ofereixen diferents concerts: un concert a l’església Gòtica de
Santa Maria del Pi, així com un concert en diferents poblacions properes a Barcelona.
El concert final es realitza al “Palau de la Música Catalana”. També s’ofereix una
recepció oficial al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
A més, s’inclou una visita i petit concert a la Sagrada Família.
Tallers per al 2016:
*Taller A
Stabat Mater, de Pergolesi, per a veus blanques.
Director: Josep Vila Jover (Catalunya)
*Taller B
Música Romàntica
Director: Jan Schumacher (Alemanya)
*Taller C
El Mirador, de Josep Vila Casañas
Director: Joan Company (Balears)
*Taller D
Cant Gregorià
Director: Juan Carlos Asensio (Espanya)
Per a inscripcions i informació general: www.fcec.cat

fcec@fcec.cat
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11è Simposi Mundial de Música Coral
Se celebrarà a Barcelona del 22 al 29 de juliol del 2017.
Aquest 11è Simposi Internacional de Cant
Coral té com a lema: “Els colors de la pau”.
Els colors simbolitzen el pluralisme de la vida
coral internacional. Diferents estructures,
sons, tècniques, que seran l’essència dels
concerts, tallers, conferències i taules rodones que es presentaran al Simposi. La música coral juga un paper fonamental en la
construcció d’un món de pau, fomentant l’harmonia i el respecte
mutu, la solidaritat i la barreja de diferents cultures. Volem contribuir a aquest noble objectiu amb l’expressió més humana de la música: Cantar !
Les múltiples conferències que es durant a terme al llarg del Simposi tindran com a
element principal un d’aquest eixos:
Quina és la connexió entre el passat i el present en la creativitat coral?
Com es poden seguir formant els directors ?
Qui construeix el cor i com?
De quins recursos extra musicals addicionals disposem?
Ja es pot consultar el llistat de cors convidats al web del Simposi, i a partir del mes de
maig, ja es podrà fer la inscripció.
http://www.wscm11.cat/
Segueix-nos a Facebook https://www.facebook.com/wscm11bcn/
i Twitter https://twitter.com/simposibcn
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