Les matinals diocesanes d’animadors del cant en la
litúrgia estem d’aniversari. Celebrem enguany la 20a
Matinal. Vint anys consecutius de trobades i de cant
que ens han permès gaudir d’un ample panorama en
l’àmbit del cant litúrgic.
Per les nostres trobades han passat liturgistes,
compositors, directors de cors, pedagogs, animadors
d’expressió, membres del Centre de Pastoral
Litúrgica, monjos, organistes, i altres especialistes.
Ens han aportat coneixements, hem pregat, hem
cantat i hem compartit experiències.
Hem dedicat trobades a temes específics, sovint en la
línia que ens anaven indicant els plans diocesans de
pastoral: cants de l’esperit, cants de lloança amb els
sants, els salms responsorials, o com triar els cants;
des dels tradicionals goigs, dels quals se’n va fer una
exposició, fins al cant gregorià, hem fet passar per
les matinals tots el gèneres i tots els estils. I a cada
matinal s’ha lliurat als assistents un dossier de treball
amb els temes i cants proposats per a la trobada.
Han estat objecte d’especial atenció els cançoners,
com a eina de suport del treball al si de les
comunitats. I d’aquests, les dues eines fonamentals:
el “Cantoral Litúrgic Bàsic” pel seu caràcter oficial de
la Conferència Episcopal Tarraconense, i el “Cantoral
de Missa Dominical” del Centre de Pastoral Litúrgica
de Barcelona, el gran recopilador i dinamitzador del
cant litúrgic, que s’ha convertit en el llibre de cants
que utilitzen majoritàriament les nostres parròquies.
Hi ha també un repertori important de cants,
d’autors propis o adaptacions estrangeres, de bona
qualitat musical i litúrgica, que, gràcies a la
dedicació desinteressada de preveres, religiosos i
laics, músics i poetes, estan en ús en algunes
parròquies i comunitats.
Aquest any hem volgut dedicar la matinal a aquests
cants que no figuren al Cantoral de Missa Dominical,
n’hem fet una recerca i selecció d’alguns que ja
estan editats però difícils de trobar i, sabent que
estan sent utilitzats en algunes parròquies, els volem
posar a l’abast de totes les nostres comunitats.
Desitgem de tot cor que aquesta 20a Matinal us sigui
ben profitosa.
Carles Pobes

HORARI
9:15 h Acolliment i inscripcions
9:45 h Presentació de la Matinal,
amb la presència del
Sr. Bisbe Romà Casanova.
10:00 h Resum de les vint matinals:
a càrrec de Josep M. Pujol
10:20 h Estudi del cants del dossier:
a càrrec de Xavier Solà, amb la
participació de la coral Canigó
de Vic
11:00 h Pausa cafè
11:30 h Estudi del cants del dossier,
segona part: a càrrec de Xavier
Solà, amb la participació de la
coral Canigó de Vic
13:00 h Pregària de cloenda
13:15 h Fi de la Matinal
Acompanyament al piano: Pol Requesens

TROBADES D'ANIMADORS DEL CANT
LITÚRGIC A MONTSERRAT 2018
I trobada: 23 al 28 de juliol
II Trobada: 30 de juliol al 4 d'agost
III Trobada: 13 al 18 d'agost

Xavier Solà i Cabanas
Vic 1965. Va ser escolà de Montserrat
sota la direcció d’Ireneu Segarra. A més
de Professor titulat de trompa i
llenguatge musical, ha estudiat direcció
coral i cant. Ha estat director de
diverses corals i des del setembre de
1990 és el director de la Coral Canigó.
També forma part de l’equip del Cor
Cabirol. Ha estat convidat per diverses
corals per preparar repertori i per
impartir formació vocal als cantaires.
Ha estat professor en cursos de direcció
coral, tant per a cors adults com per a
cors infantils. Advocat de professió, ha
desenvolupat diversos càrrecs en la
gestió de la Cultura tant a la ciutat de
Vic com a Catalunya.

Coral Canigó
Fou fundada l'any 1963. Des dels inicis i
fins l'any 1990 estigué sota la direcció
d'Enriqueta
Anglada,
direcció
compartida entre els anys 1979 i 1987
amb Benet Camps. Després d'un breu
període amb Josep Baucells (19901991), la coral incorporarà com a
director, a partir de 1991, Xavier
Solà. La coral Canigó està formada
actualment per 33 cantaires. Disposa
d'un repertori de més de 700 obres de
tots els estils: música clàssica, popular i
tradicional,
madrigals,
polifonia
religiosa, renaixentista i contemporània.

La jornada se celebrarà al
Seminari de Vic
Ronda Camprodon, s/n
08500 - Vic
El preu d’inscripció de la Matinal és
de 8 euros que podreu abonar en
arribar. Aquest preu inclou el
material de treball, el cafè-refrigeri
i l'aparcament al Seminari.
Abans del dimecres 28 de febrer,
us preguem que confirmeu la vostra
assistència per correu, telèfon, fax,
o per correu electrònic, a fi de
comptar amb el material suficient
per a tothom.
Podeu dirigir-vos a títol individual o
en nom d’un grup, indicant quantes
persones vindreu i els noms dels
membres del grup, al:
Secretariat Diocesà de Música
c/ Santa Maria, 1
08500 – VIC
Telèfon: 93 883 26 55
Fax: 93 889 43 89
e-mails:

recepcio@bisbatvic.com o bé
secretariatmusica.bvic@gmail.com
Col·labora:

Cantaré, Senyor,
els vostres
favors

20a Matinal
diocesana
de treball per als
animadors i
cantaires en la
litúrgia
Amb la participació de la
coral Canigó de Vic

dissabte, 3 de març
de 2018
Seminari de Vic

