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E
lmaig és elmesper
excel·lènciade la
música i el cant.
Especialmentde la

protagonitzadaper
infants i joves enesdeve-
nimentsmultitudinaris.
Sóndies enquèespot
comprovarque, a l’esce-
nari, la unió–apart de fer
la força– fa lamúsica.
Alumnes, educadors,
directors, compositors,
intèrprets, cantants, guio-
nistes imúsics aconse-
gueixen, ambmolta feina i
esforç, arrencar l’aplaudi-
ment i l’orgull d’unpúblic
entregat.

Dimecrespassat
L’Auditori deBarcelona
vapresentar la 23aedició
de laCantània amb l’obra
50milions de segons, amb
laqual esmobilitzaran
mésde38.000alumnes
deprimària ambdiferents
concerts al llargdels
mesosdemaig i juny.El
dia 13, el PalauOlímpicde
Badalonaacull la 45aTro-
badadeCorals Infantils
deCatalunya, amb
l’estrenade la cantataSet
dies que van canviar el
món, protagonitzadaper
3.000cantairesde 115
corals. I a aquesta activi-
tat cal afegir-hi els con-
certs d’òpera juvenil dels
estudiantsde secundària
organitzatspelLiceude
Barcelonaels dies 7 i 8
d’aquestmes, que també
apleguencentenarsde
participants.

50milions de segonsés
unaobra encarregadaal
compositor JoanVives
amb textdePitiEspañol i
quees representarà a
L’Auditori en25concerts
protagonitzats per criatu-
resd’entre9 i 12 anysde
650escoles.

L’espectacle coral
també s’estendràper tot
el territori, tant aCatalu-
nya (Olot, elVendrell,
Mataró,Manresa,Figue-
res,VilafrancadelPene-
dès,Vic iGranollers) com
a la restade l’Estat (Valla-
dolid iParla) i endife-
rentspoblacions alema-
nyes ambuna
cinquantenad’actuacions
i davantd’uns70.000
espectadors. “LaCantà-
nia és, juntament ambLa
MasiadelBarça i elClub
Super3, unade les tres
iniciatives relacionades
amb l’ensenyament i la
infànciaquemésbé funci-
onaenaquestpaís desde
fa anys.Ésunamoguda
impressionant i esticmolt
orgullósdeparticipar-
hi!”, exclamasatisfet
Español, amb30anysde
guionista televisiu i de
cinemaal darrere.Ha tre-
ballat colze a colze amb
Vivesperbastir unmusi-
cal divertit i emocionant
que fa vibrarunpúblic
formatperpares, ger-
mans, avis i tiets, princi-
palment. “50milionsde
segonsés el tempsque
passema l’escola al llarg
de lanostra infància. La
cantata ésun repàs a les

experiències viscudes
durant aquest temps i,
ambun to irònic i divertit,
parla tantde la suposada
maniaqueens téunapro-
fessora, comdelspolls o
d’un tema tandelicat com
elbullying.Hemfetmolta
feinaper trobarun text
equilibrat i atractiu”, des-
tacaEspanyol.

Queels espectadorsde
laCantàniano s’esperin
unespectacle estàtic de
corals.Viveshihadonat
moltamarxa. “Adalt de
l’escenari hi tenim800
cantaires, vuit instrumen-
tistes i dos cantants intèr-
prets.Hecompostuna
música eclèctica i teatral
peroferir la posadaen
escenad’unmusical en
quèes combina tant el
popcomel rock’n’roll, les
marxes i el rag-time”.
Peròal compositor i lle-
trista el quemés l’impres-
sionad’aquesta experièn-

El cant es pot convertir en
una gran eina pedagògica

cia ésque tot i que tenen
“pocmésd’unahoraper
assajar ambels alumnesa
l’escenari i queprovenen
dediferents escoles, amb
diferentsmaneresde fer,
esprodueixuna sincronia
deveus espectacular”. La
codirectorade laCantà-
nia,ElisendaCarrasco,
argumentaquenoes
tractademàgia, sinóque
“elsmestresquehiparti-
cipen fanunamolt bona
feina i assagenmolt amb
els alumnesdesdeprin-
cipi de curs.Van tots en la
mateixa línia i tot i queels
nens sóndiferents cada
any, cada copveiemque
es treballamillorperquè
hihamestres veterans,
molt ben formats i d’esco-
les onhaarrelat aquesta
tradició”.

Carrascoésdirectora
musical, especialitzadaen
cant coral infantil, i està
convençudaque “la
música ésunagraneina
pedagògica”, però
lamentaqueaprimària i
secundària “s’hade con-
fiar amb labonavoluntat
delsmestresperquè s’hi
destinenpocs recursos i
costamantenir la salut
educativa,musical i artís-
tica”d’escoles i instituts.

Aquestaprofessional
tambéestà implicadaen
els concerts d’òpera
d’alumnesde secundària
organitzatspelLiceuper
als pròxims7 i 8demaig.
“Tot i que laCantània i
l’òpera juvenil sóndife-
rents, sempre treballo

Quan la unió
fa la música

Mes de música i infants. Aquest maig coincideixen al calendari la 23a Cantània de
L’Auditori de Barcelona, que mou 38.000 alumnes, la 45a Trobada de Corals
Infantils de Catalunya, amb 3.000 cantaires de 115 corals i l’òpera juvenil del Liceu

TREBALL.Abans d’una actuació, els infants dediquen
moltes hores a l’assaig. ORFEÓ LLEIDATÀ

El 13 de maig
115 corals
estrenaran la
cantata ‘Set dies
que van canviar
el món’

musicalment a travésde
l’emoció, ambunmissatge
cognitiu.Enels dues ini-
ciativeshihamolta ener-
gia i per ami ésunagran
satisfacciódirigir aquest
jovent”, argumenta.

45 anys de corals

Ontambéhihauràmolta
energia ideprimeraquali-
tat seràalPalauOlímpic
deBadalonaeldiumenge
13.Enguany, elSecretariat
deCorals Infantilsde
Catalunya (SCIC)com-
pleix45anys ipercele-
brar-hoestrena l’obraSet
diesquevancanviar el
món, ambmúsicad’Antoni
RosMarbà, textde
l’escriptorRamonSol-
sona, laveusolistade la
cantantNina i lapartici-
pacióde3.000cantaires
d’entre7 i 16anysde115
corals federades.Aquest
concert-trobadasecele-
bracadacincanys i suposa
“feina, esforç imoltes
il·lusionsde totsels impli-
catsenungranprojecte”,
explica l’Anna,unaparti-
cipant.DesdelSCICestan
convençutsqueel cant
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ESPECTACLE CORAL.

LaCantàniamou, des de
fa gairebé 25 anys,milers

d’infants cantors i fa
representacions arreu de

Catalunya. F. MELCION

coral és “unmitjàquecon-
tribueixa la formaciódels
infants i adolescentsenel
gustper labellesade la
música i el goigdedomi-
narunmitjàd’expressió
comlaveu, amésde
l’amorper la llenguadel
nostrepaís, l’amistat entre
cantaires, ladisciplina i el
treball enequip”.

RamonSolsonahagau-
dit redactant l’obra i ha
creatunprotagonista, el
professorPicapoll, queés
“unpersonatge eixelebrat
queenunaconferència
explica els set invents

que, segons ell, sónels
mésextraordinaris de la
humanitat: el llenguatge,
el pa amb tomàquet, els
números, elmambo (jun-
tament ambel txa-txa-txa
i el rock’n’roll), l’amor, la
mandra i el futbol”, des-
taca.En totmoment,
l’espectaclemusical vade
bracet de ladiversió.

Projecte innovador

Ambels anys, canvien les
maneresd’aprendre la
música i, per tant, hande
canviar lesmaneres
d’ensenyar.A l’Escolade

Músicade l’OrfeóLlei-
datà (EMOL)apostenper
unanovapedagogiade la
músicaque s’adapti a les
necessitats de cadaper-
sona i queesbasa en
l’aprenentatge funcional:
aprendremúsica fent
música. “En llocd’estu-
diar llenguatgemusical,
cant coral i instrument,
aquí es fusiona totdesdel
primerdia.Escoltendife-
rents estils demúsica, en
trienun i comencema
treballar enequipper
compondre lletra imúsica
i crear la sevapròpia
cançó, quedesprés canta-
ran i interpretaranamb
instruments”, expliquen
els impulsors.

Es tractad’unprojecte
pioner aLleida enquèels
estudiants adoptendes
del primermoment el rol
demúsics i tot el seuapre-
nentatge es fadesde la
pràctica.Aquestprocés
d’innovaciópedagògica
comprèn la formaciódel
professorat i compta amb
elmestratgede ladoctora
endidàcticamusical de la
UniversitatAutònomade

Barcelona,TeresaMala-
garriga.Elnoumètode
s’està implantantpro-
gressivament a tots els
nivells de l’EMOL i esco-
lesmunicipals d’Alco-
letge,Alpicat,Artesade
Lleida,Torrefarrera,
PuigverddeLleida i l’aula
demúsicade l’escola
SagradaFamília.

Justament en l’etapa
adolescent–enquèmés
s’abandona lamúsica amb
elsmètodes tradicionals–
ésquan lanovapedagogia
està resultantd’allòmés
motivadora”, detallendes
de ladirecció.Els joves
músics estanmésengres-
cats quemai, fan les seves
pròpies composicions
d’inici a fi.Denou, launió
fa lamúsica.e

Poesia i cant
oral improvisat

e

L’InstitutMontgrí, de
Torroella deMontgrí
(Girona), realitzaunpro-
jecte sobrepoesia i cant
oral improvisat amb tres
institutsmésdelsPaïsos
Catalans. Fins ara s’han
fet trobadesd’estudiants
en localitats comPicas-
sent (València) i Sineu
(Mallorca).Hi participen
alumnesde tercer i quart
d’ESO i l’objectiu és
“aprendre a compondre i
improvisar estrofes de
quatre versoshepta-
síl·labs i saber-les cantar,
segons lamelodia del pal
que s’estigui treballant”,
detallaMontserratBlai,
coordinadorapedagògica
de l’institutMontgrí.
“Aquest aprenentatge els
dóna l’oportunitat de tre-
ballar els valors per
aconseguir unabona
comunicació i dedesco-
brir lligamsculturals i
lingüístics que tenimels
que en formempart”.

Per a més informació

www.auditori.cat

Disponible en CD, 50

milions de segons.

www.scic.cat

Disponible en CD, Set dies

que van canviar el món.

www.liceubarcelona.cat

www.orfeolleidata.catMULTITUDINÀRIA.Una imatgede laTrobadadeCorals Infantilsdel2002. P. TORDERA

La Trobada de
Corals Infantils
de Catalunya se
celebra cada
5 anys i aplega
3.000 cantaires


