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CONFINAMENT ENIGMÀTIC
Estem confinats, però es tracta de no parar! Ja vam
comentar en escrits anteriors que l’Orfeó no s’atura i que en aquest temps de confinament procura
mantenir els seus cantaires ben activats.
D’una banda cal procurar que les veus no s’adormin i que la memorització de les melodies es vagi
realitzant sense pausa. En aquest respecte, el nostre director, en Joan Vinyes, ens ha preparat unes
gravacions en MP3 de les diferents veus d’algunes
de les cançons del repertori actual perquè les puguem anar assajant a casa individualment. D’aquesta manera, quan ens tornem a trobar, no partirem de zero, sinó que ens dedicarem a polir i
ajuntar allò que cadascú ha anat preparant a casa
seva.
Per una altra banda,
també
hem
procurat que els
cantaires
romanguin en contacte i col·laborin
uns amb els altres
de manera permanent. Així hem proposat dues activitats de resolució d’enigmes. En el mes d’abril vam
proposar diversos fragments de novel·les –com
correspon per Sant Jordi- dels quals els cantaires,
aplegats en diversos grups, havien d’endevinar el
títol i l’autor. La participació va ser absoluta i lloable, i algun grup no es va limitar a oferir la resposta, sinó que a més va afegir informació complementària sobre les obres i els seus autors. Això sí,
tots els grups van encertar les respostes i tan
prompte recomencem els assaigs cadascun d’ells
rebrà una caixa de bombons com a premi. A més
de resoldre l’enigma literari, cada grup va enviar la
foto d’una o vàries roses elaborades o dibuixades
per cantaires, i també algun poema original; amb
totes aquestes fotos hem elaborat un calendari
del que queda de l’any 2020 i el penjarem a la sala
Ramon Camps d’El Centre –que és on habitualment assagem- per anotar-hi les activitats de la
secció.

A la recerca de la nova normalitat
de SOM COR.
El passat divendres 29 de maig, ens vàrem reunir
(virtualment) per intentar buscar maneres de continuar mantenint l'esperit de grup i a la vegada, poder
practicar una mica les cançons que estàvem treballant abans del confinament.
El nostre director ens ha proposat fer servir un programa informàtic per anar assajant a casa. Cadascú,
escoltant els audios i practicant, podem arribar a
consolidar algunes cançons del proper projecte.
També ha sorgit la idea de fer una gravació global i
ajuntar totes les
veus. Suposarà un
repte més per Som
Cor. Esperem poder compartir aviat el resultat amb
tots vosaltres.
Som
conscients
que
aquestes mesures no
son el més desitjat
per tots i totes, però com tots els sectors, cal que
ens adaptem i fem canvis en els nostres costums.
Farem servir noves eines, tot esperant recuperar el
temps de les abraçades i assaigs presencials.
Salutacions
Coral Som Cor

Per al mes de maig, tenint en compte que és el mes
de les flors –com hem pogut comprovar en les passejades durant les fases 0, 0,5 i 1 de la desescaladahem proposat un enigma floral: calia endevinar el
nom de 24 flors silvestres que podem veure en el
territori del nostre municipi, sigui a la muntanya o
vora el riu. En el moment d’escriure aquest article
hem començat a rebre les respostes, ja que el termini és el diumenge 31 de maig, per tant ja us comentarem el resultat en el proper article.
Bon confinament enigmàtic!
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Nota important
A causa de la pandèmia del Coronavirus, les
activitats d’ El Centre, a l’igual que de les altres entitats socials, culturals i de tot tipus,
han quedat suspeses en la seva totalitat.
Tota la població ha de quedar confinada al
seu domicili, fins que les Autoritats ho indiquin.

TEATRE
Durant aquest període de pandèmia s’ha començar a assajar una obra de teatre que es representarà a la Festa Major d’Hivern del 2021. Es tracta
de l’Obra: UN ESPERIT ENTRAMALIAT de Noël
Coward. Com que s’està confinat, els assajos es
fan per videoconferència....aquí en teniu una mostra....

Lloguer de sales
El Centre disposa de sales aptes per llogar a tothom
que ho necessiti, per fer festes, celebracions, actes
culturals etc. Sales on hi poden haver taules i cadires
en diferents configuracions.
Posar-se en contacte amb la Junta al 936564397 o per
email a cencat@cencatsvh.org
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ESTUDI DE MUSICA
Hola! Esperem que estigueu tots i totes bé de salut
i intentant portar aquesta situació de la millor manera possible. Nosaltres, com ja us vam comentar,
hem seguit aprenent i recolzant-nos amb la música
per a seguir endavant.
Durant aquest temps
hem estat fent vídeos,
tan individuals com grupals, de diferents temes,
des d’estudis clàssics,
com a temes més actuals.
Ara precisament estem
preparant dos nous arranjaments del tema The
Nights de Avicii i Mediterráneo de J. M. Serrat.
Aquests, van sortir d’una enquesta que vam fer a
tots els familiars, alumnes i gent que ens segueix a
través de les xarxes. Gràcies a totes per la participació!

Ja estem acabant el curs i ens sap molt greu perquè segurament no podrem fer un gran concert de
final de curs com la resta d’anys, però estem preparant un recull de vídeos d’aquest curs perquè
puguem recordar que seguim aquí i la música segueix amb nosaltres. Us el farem arribar via mail i
el penjarem també a les nostres xarxes i canal de
YouTube (@Estudi.musica_elcentre)
Ara més que mai estem actius a les xarxes, i si us
fixeu, també hem aprofitat per actualitzar la nostra imatge corporativa, amb l’ajuda de la Laia Teixidó, que, a part de ser professora de piano també
estudia Disseny i ens ha dissenyat aquesta nova
imatge, que ens encanta!

Hola a totes i tots!
Aquest últim mes hem
realitzat una enquesta
entre el grup de cantaires, també oberta al públic per xarxes socials. En
aquesta,
demanàvem
que la gent votés les cançons que més els han
agradat durant els nostres 5 anys de trajectòria. Finalment, la cançó guanyadora ha estat Hobbits! una
barreja de dues cançons de la BSO de les pel•lícules
de Peter Jackson y
novel·la de J.R.R.
Tolkien. En època de
confinament us regalarem una versió gravada per a poder gaudir-la!
Ja queda poc per retrobar-nos, tenim ganes de seguir treballant!
Ànims i salut

