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Recordant a Josep Aran Ramona Targa
Després de 140 anys d'historia, ¡'Orfeó Ueidata ha

viscut tota mena d'etapes. Des deis seus inicis a
mitjans del segle XIX, ha treballat amb la for~ de la
música per transformar el món rural IIeidata, i trencar
la inercia quotidiana que habitualment envaeix la
societat. L'Orfeó sempre ha mirat endavant, i amb ajut
de personatges palpitants de vida, ha conduít moltes
generacions a desvetllar els fantasmes de la
desesperanc;a, posant a I'ombra de la monotonía I'encís
de les notes musicals.

El passat dia 14 d'abril, es
va celebrar a l'Esglesia d'El
Soleras, un emotiu acte
d'homenatge a I'amic Josep
Aran i Flix, mort el setembre
passat. L'acte organitzat per
l'Orfeó IIeidata amb la
col.laboració de l'Orfeó Veus
del Camp d'El Soleras,
fundat i dirigit per Josep
Aran durant 47 anys,
consisti en una missa seguit
d'un concert de les dues
corals. Una trobada en la
que van estar molts
presents, els valors de la
convivencia que són els que
susten en els sentiments
emotius de la nostra vida.
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Any Verdaguer i Any Gaudí. Rarnona Targa
Aquest any 2002 se celebren a catalunya dos importants
commemoracions, els 150 anys del naixement d'Antoni Gaudí, i els
100 anys de la mort de Jacint Verdaguer. L'arquitectura de Gaudí
ens recorda que amb una experimentació autenticament artesanal, i
prescindint de les Iínies rectes, quan hi ha bellesa de formes, el
sílenci pot esdevenir música celestial. Verdaguer és l'home de la
paraula, és I'expressió d'una voluntat de perfecció com a poeta i
escriptor. 5'esforl)¡ per poiir un catala adormit, fen desapareixer la
tOSQuedat de les paraules i descobrint-ne la musicalitat. Verdaguer i
Gaudí són dos genis que amb la for<;a de la seva espiritualitat, ens
faran vagar sempre pel dol~ mar de les coses indefinides. Dos
personatges singulars que tenen una esperan<;a vital de
permanencia, un desig iiimitat d'eternitat que ens contagia.
Adherir-nos als homenatges que L1eida ha dedicat a Verdaguer, la

coral adulta de l'Orfeó, dirigida per Rosa M Pujol i els vailets de la
coral infantil, dirigits per Esther Bardina, vn oferir un recital de
can~ons amb lIetra del poeta, a la sala del cafe del teatre de
l'Escorxador. A més,el dia 4 de maig, el 5antuari de santa Teresina
va commemorar l'Any Verdaguer amb una Eucaristia ambientada
totalment amb cant i lectures de Mn. Cinto. Alguns cantaires de
¡'Orfeó, juntament amb la directora van participar en els cants de
missa.

Un COD d'ull al nostre estatlle Una visió que aviat ens será usual.



Les Ntts de l'Orféo. RamofHJ Targa
8 somni de !'orteó sempre ha estat oferir
música, perque és el camí més planer per
arribar al coneixement sensible. Nits a
l'Orfeó es en definitiva Ufla aposta per la
música plural, fins i to!: amb la partlc:ipació
de les noves teenologies. El dla 16 de man;
el Grup de c:ambra $che1'lO va
prCltagonitzar la Nit Dassk::a. 8 dia 6 d'abril
vam tenir els Jan Ninot"s amb la Nit del
Jan. B dia 20 d'abril l 'OO:.estrina müsica
deis Balcans, va ser la Nit Etrtica. Totes les
aetuacions anteriors es van realme a[s
BaIXOS de 1"Esglesia de sant Maro. A la plat;a
Ricard Vinyes. ellO de maig la Nit
Tradicional. 13mb Taralbada Per doure les
Nits de l'Orfeó, el mateo: 10 de maig van
actuar el grup Encara farem Salat. Toe. ¡ que
va ploure. va ser una manera mott adient
d'lniciar la Fest:a Maior de Ueída.

11 Un concert molt especial Mario Sirat
Yaya hoy tengo que comer antes, a las tres he
de estar en el Orfeó-

Així comen<;a aquesta petita contribudó com a
music en aquesta societat, que sense la participació
de tots, poc sociable seria.
Agafo la motxilla, partitures, ... si esta tot, i la
iHusió ( que no cap a la motxil.a)
ja la porto ai damunt. Arribo devant de l'Orfeó, ens
organitzem, i marxem.
Desde l'Audi de l'Amau vec una carretera: el camí
fins a I'objectiu, vinyes i vinyes arriben als meus
ulls, i el meu cap ( vull dir metilforicament, és ciar)
pensa en que aquelles vinyes algu les ha plantat, i
poc a poc han crescut fins a donar ra·im, igual que
jo: he estudiat música i ara donaré el meu fruit: la
música. Deixem ia filosofia a part i tornem a lo del
concert. Al arribar al Centre de sant Jean de Deu,
descarguem el teclat del darrere del cotxe i fem
camí cap a trobar els nostres companys, quatre
persones hem miren de dalt a baix, com si anes
vestit de sevillana, en eis seus ulls: i1·[usió, un nen ,
vestit tot negre, amb un piano debaix del bra~ que
vé a tocar-nos música. Aixo hem va ficar tant
content que casi m'estampo amb una pared pel
despiste.
Mes tard assajem una mica, i comprovem que la
sala no estava pensada per a la música: molta
humltat, mala sonoritat, poc 1I0c, pero, i que? No
hem vingut pas a comprovar la sala, sinó a tocar
per a gent que s'ho mereix, ¡que possiblement, ha
aprecien molt més que d'altres.
Després de la corai, ens fiquem als nostrl's
lIocs,i...tot preparat,3,2,1,i. ..patapam' :
ja hem comen<;at, la nostra música acava d'arrancar
i amb ella la il·lusió de molts.
Després dei concert vam fer amistats i ens ho vam
passar d'alló més bé, pero segur que ells s'ho van
passar millar que nosaltres. El ralm s'havia convertit
¡:1n vi
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xv Trobada de Corals
Infanlils de catalunya
SCIC. Pe! grup de Xiquets
El dia 11 de maig vam
anar a Barcelona a cantar
la cantata Trasanlimtida.
Primer vam esperar que
vingui I'autocar.
Vam arribar a Barcelona i
vam veure moltes corals
de catalunya. Vam entrar
al Palau sant Jordi, ens
vam col.locar i vam
comenc;ar I'assaig. Vam
assajar tota la cantata i
tates les aitres cano;ons.
I..il primera era l'Hereu
Riera, després la carta de
Navegar, la Nina
encantada i la Cantata.
Després van assajar els
grans. Quan vam acabar
vam anar a les piscines
Picomeil on ens trovabem
amb la coral que ens
acollia: els Picarols.
Vam arribar a la casa que
la gent ens acoilia Eren
molt simpatics i molt
amables. Vam sopar i vam
dormir. L'endema van
vindre els pares, vam fer
ei concert i ens va sortir
mol bé, i ens ha vam
passar molt bé. Esperem
tomar-hi.

Colónies de TIrvia
Com ja sabeu, estem en plena campanya
d'inscripcions per marxa de colonies a I'estiu. Tot i
aixo s'han de realitzar unes petites reformes a la
casa per tal d'adequar-Ia a la normativa de cases
de colonies, com és uns serveis per a disminuits
físics i posar unes portes tallafocs. Aquestes obres
es realitzan durant el mes de juny. Pels qui encara
no heu fet la inscripció encara hi sou ha temps en
el segon i el tercer tomo



LES FRONTERES DE LA MÚSICA
xavier Quinquilla Director de l'EscoIa de Música

Quan parlem de música ri3pidament tendim a adjectívar-Ia amb mots com
dassica, pop, folk, etnica, etc. L'afany per dassificar i etiquetar tota la música
ens ha dut a uns nivel1s d'especialització realment insalits, que si bé ens són
útils a l'hora de triar entre tanta oferta, també actuen com a autentiques
barreres.
La consequencia de tot plegat és I'aparlció d'una gran diversitat de públics
que consumeixen típus de músiques molt concretes pero que sovint es donen
I'esquena entre el1s. Quantes vegades veiem les mateixes cares quan anem
per exemple a un concert ciassic, o quan anem a un de jazz, o de música
tradicional, o del que sigui.
Cal un esfor<; per comen<;ar a trencar aquestes fronteres que ens limiten i
empobreixen, i trebal1ar en pro d'una visó més plural, tolerant i rica de la
música, sense tants préjudicis. 1 hem de comen<;ar a fer-ho des de la base,
amb una educació musical més piural, que fomenti una actitud més curiosa,
oberta i tolerant amb totes les diverses formes de fer i viure la música.

On podem anar, musicalment parlant?
19 de juny de 2002. Auditori Fundació La caixa. 20 h. Concert de
l'Escola de Música. Participació de les Corals Infantils i Juveniis
de I'Orfeó i els Grups Intrumentals d'Aprenentatge Avan<;at 1 i 2.

22 de juny. Auditori Enrie Granados. 21 h. Concert Fi de curs de
la Coral Adulta de l'Orfeó L1eidata. Repertori : cors, aries, duets i
tercets de les operes mes famoses de W.A. Mozart, amb la
col.laboració de ¡'Aula de Cant de l'Orfeó.

La canf;ó de I'estiu....

~!!; •

~
-JEtJ IEytjít"J ¡ ;. '"

;; • :~!..'lo -ni enens-eu - nim es la ca lo nia:xms reu nim.


