L’INFORMATIU
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ESTUDI DE MÚSICA

Fa uns dies, una companya amb qui comparteixo
classes d’anglès em va dir: “Et vaig veure cantar
l’altre dia a l’Ajuntament. Cantar és alguna cosa
que .nc pendent a fer, que sempre m’ha atret.
Quin dia assageu?”

Bones! Sembla men.da,
però ja ens acostem al
ﬁnal del segon trimestre!
Què ràpid passa el temps!
Com us vam dir tenim novetats, i una d’elles fa referència a les audicions
de ﬁnal de trimestre.

I aquestes frases poden ser el principi d’una història nova. La història par.cular d’una persona i el
cant coral. Cadascun dels cantaires tenim les nostres mo.vacions per cantar: per desconnectar de
ru.nes diàries, per compar.r un espai amb la parella, com a repte personal, com a espai social en què
ens relacionem i compar.m experiències, com a
expressió ar5s.ca, com a canalització de tensions o
senzillament per l’alegria de cantar.
El passat 18 de febrer Som Cor vam actuar al Musicoral 2018, a Sant Feliu de Llobregat, conjuntament
amb altres tres corals, compar.nt una estona de
música amb cançons de diverses èpoques, idiomes
i es.ls. M’encanta veure i sobretot sen.r com cadascú expressa la música. Com diu Jaume Gavaldà
(Delegat al Baix Llobregat de la Federació Catalana
d’En.tats Corals) al programa del Musicoral d’enguany, “La música ens uneix i ens anima a fer cultura omplint de sons i cançons les nostres vides. Estem convençuts que sense música i sense cant la
nostra vida no seria la mateixa”. Es.c totalment
d’acord, la música i el cant la fan millor!!
Som Cor

Agenda del Centre al teu
mòbil i ordinador
Pots tenir on-line l’agenda d’El Centre al teu ordinador,
o al mòbil, o smartphone:
•
Has d’anar al teu calendari google (h ps://
calendar.google.com/)
•
Anar a “altres calendaris” i “afegeix el calendari
d’un amic”
•
A correu electrònic posar :
admin.elcentre@gmail.com
I ja està! Automà cament quedaran integrades al teu
calendari les ac vitats d’El Centre. Ho pots fer al teu ordinador o al teu mòbil

La propera serà el dimecres 21 de Març a les 18h. I com a novetat el que
incorporarem a par.r d’aquesta, serà que les audicions .ndran una temà.ca en comú! I intentarem incorporar sempre alguna que altra cançó grupal i
combos entre els alumnes, ja que tocar en grup sempre és més diver.t i es pot aprendre molt!
Així doncs la temà.ca per a la següent audició és…:
BANDES SONORES! Us esperem a tots i totes el dia
21 per gaudir d’una audició de pel·lícula!
Oriol i Núria.

Taller Par)cipa)u
“Gloria”, de Vivaldi.
2017-2018
GLÒRIA RV589,D’
ANTONIO VIVALDI
El Gloria RV 589, en re major, de Vivaldi,
és un Gloria que es creu que es va escriure en el 1713 per al cor de l’Ospedale
della Pietà, on exercia Vivaldi. Li va ser
encarregat pels direc.us de l’Ospedale
per celebrar la Festa de la Visitació de la
San5ssima Verge (2 de Juliol), festa patronal de la ins.tució.
Aquesta és una obra simfònica-coral extraordinària, model del Barroc Italià i que
va inﬂuir en músics contemporanis o
posteriors com Bach. Vivaldi va u.litzar el
text amb magistral i singular teatralitat,
donant-li a cada vers la seva importància.
Per fer-ho va u.litzar tots els efectes
necessaris, alternant solistes i cor, i fent
ús de la força de l’orquestra per crear un
ferm contrast de clarobscur entre soli i
tu', és a dir, entre un o varis solistes i la
orquestra.

experiència única
simfònica-coral
•
•
•
•

3DIRECTORS
1 ORQUESTRA,
SOLISTES
iMÉSDE130CAN
TAIRES...

PROPERAMENT TAMBÉ A
SANT VICENÇ!
h p://
gloriavivaldi.wordpress.com

AGENDA d’EL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES

•

Amics lectors de L’INFORMATIU de EL CENTRE, soc conscient de la poca qualitat d’aquesta foto que avui presento però es degut que és una còpia d’una còpia del periòdic “El Correo del Llobregat” de l’any 1984, o sigui de fa
34 anys.

ds. 3 març 2018

08:00 assaig teatre musical
•

ds. 10 març 2018
Tot el dia ORFEÓ AL MUSICORAL

On: Centre Cívic El Roure de Begues.
•

dg. 11 març 2018

10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó
•

dj. 15 març 2018

08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•

dc. 21 març 2018

18:00 AUDICIÓ ESTUDI DE MÚSICA (sala actes)
•

dj. 22 març 2018

08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•

On: Sala d'actes i sala Orfeó
dc. 4 abr. 2018

08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•

SANT VICENÇ DELS HORTS. – En el local social del Centro Católico se celebró el pasado domingo la “VII trobada d’En tats Corals del Baix Llobregat”, par cipando
quince agrupaciones con un total de 589 cantores.
La ﬁesta estuvo organizada por l’Orfeó VicentÍ, tributando un homenaje póstumo al maestro Ramon Camps i
Miró y al maestro Antoni Pérez Moya; el primero fue el
fundador y primer director de l’Orfeó Vicen?, en el año
1914 y el segundo fue su director desde el año 1939 al
1954, celebrándose así sus respec vos centenarios natalicios.
Maestro invitado

dg. 25 març 2018

10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
•

Copio el text (en castellà) que acompanyava aquesta
fotograﬁa per mantenir el sen.t literari que l’hi donà el
periodista De la Corba:

dg. 8 abr. 2018

10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó

PROPERAMENT:

Manuel Cabero
La concurrencia fue muy numerosa, asis endo el alcalde
de la población,
Francisco Visiedo y
el concejal de Cultura Moreu, así
como la viuda del
maestro Pérez Moya,
Magdalena
Claries, a quien el
presidente del Centro Católico, Josep
Casas y otras personas, hicieron entrega de un magníﬁco trofeo del acto
conmemora vo.
El acto de clausura del VII Aplec d’En tats Corals del
Baix Llobregat se hizo en el amplio pa o exterior del
Centro Católico, dirigiendo a los 589 cantores, agrupada
las corales, el subdirector de l’Orfeó Català, maestro
Manuel Cabero, quien actuó como invitado de la ﬁesta,
interpretándose magníﬁcamente tres canciones del fallecido Pérez Moya, “El pardal” “Tinc enveja del ma?” y
“El rossinyol”.

“el musical

Por úl mo, entre estruendosos aplausos se cantó “El
Cant de la Senyera”
(Nota) Cal adver r que hi ha un error de data: El senyor
Pérez Moya va dirigir l'Orfeó del 1939 al 1944
Joaquim Sagristà

