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El dia 28 de desembre, a les 20.30 hores, concert de Nadal a I'Auditori.

Benvolguts amics i amigues cantaires:

· "

o
BLANCA JULIA

Us vaig a fer un breu recordatori de les activitats programades fins a Nadal, per
que us feu una idea de I'empenta que hi ha d'haver per part de tots per aconseguir
uns bons resultats.

Bé, només afegir que una coral no és solament un grup de veus que treballen per
aconseguir una unitat, que es basa en la constancia i I'esfor~ personal, sinó també
d'un ambient i d'una companyonia que ajuda a coneixer-nos com a persones, i
d'aquesta manera consolidar-nos com a unitat, que jo crec que és igual
d'important que la música. Us encoratjo a continuar trebaliant perque les
recompenses s'ho valen!!

Tots sabem que el divendres a la nit és per a molts un dia d'esgotament, de tota
una setmana de feina, i per altres el comen~ament d'un cap de setmana" de festa,
per aixo jo us agraeixo el vostre esfor~ i constancia.

Durant aquest mes d'octubre hem tingut I'oportunitat de coneixer una mica les
noves incorporacions a la coral, tot i que la majoria ja ens coneixíem del curs
passat, m'agradaria donar-vos la benvinguda a tots.

El 30 de novembre, 34e aniversari de les Corals del Sícoris Club, ho celebrarem al
Club amb jocs per a la mainada i un dinar de germanor (necessitem voluntaris per
organitzar activitats per als petits de la casa).

GRÁCIES: per fer-ho, per lIegir-la i sobretot per entendre-la.

PD. Si tens idees, inquietuds per fer coses noves, repertori, sortides, intercanvis, a
que esperes a fer-ho saber?, segur que tots agrairem les teves aportacions, com
pots veure estem intentant tirar endavant aquesta revista, que creiem sera
interessant per a la unitat de les corals. Esperem la teya coHaboració.

El dia 17 de novembre, concert amb la Banda Municipal, a les 19.00 hores a
l'Auditori.



CORAL INFANTIL
E . "p, nens 1 nenes ..
Per ti s'ha acabat l'estiu. Ja teníeu ganes de comen<;:ar a rescola per
aprendre un munt de coses, oi? Que heu fet durant aquestes
vacances? Ben segur heu jugat, nedat, passejat, ballat i CANTAT!!
Pero...... Ja sabeu prou can<;:ons?
Si us agrada cantar, i teniu més de 4 anys, a la CORAL SÍCORIS us
ensenyarem un muuuuuuuunt de can<;:ons. Us ho passareu molt bé,
perque fem sortides, excursions, concerts, i tot aixo cantant, perque
qui canta sempre..., el cor té alegre!
Ens reunim els dissabtes de les 11.30 a les 12.30 del mitgdia i
comencem el curs el dia 5 d'octubre.
Digueu-ho a1s pares i apunteu-vos de seguida!
Us esperem a TOTS, perque com més serem..., més fort cantarem!!

Sandra Paysan, Directora

A LA CORAL INTERMEDIA

e

Tot i sent cinc anys cantaire i sentint-me una pe<;:a clau en
aquesta maquinaria musical, tomo a sentir de cara al nou curs
aquesta responsabilitat en un grau més elevat. Per aixo, crec que no
em faltara mai l'oli i aconseguiré construir un conjunt
d'esperan<;:adores veus.

Sense saber com ni el perque, potser basat en la confian<;:a
emprada en mi per la dedicaci6 de tants anys en la música, m'he
trobat amb les brides d'aquest carruatge carregat de responsabilitats
dins d'una gran caixa de música. Ajudada pels meus companys i
amics vull aconseguir que aquesta coral prosperi, sorgeixi i gaudeixi
amb la seva llum propia. Fa cinc anys, com bé he dit abans, que
gaudeixo d'aquesta coral en la qual cada dissabte ens reunim per
cantar i disfrutar de 1'harmonia que ens regala la música. Per tot
aixo continuaré gaudint, amb la direcci6 de la coral i amb els
cantaires, la il·lusió que sempre he sentit a l'arribar cada matf i
creuar la porta de la Coral Sícoris, disposada a demostrar a1s demés
que la nostra música és gran.

Aixi que, per acabar, animo als nens i nenes que porten la
música a la veu i al cor, per cantar amb nosaltres i fer més gran
aquesta coral plena d'esperances i plena d'alegria.

Anna Borrego, Directora



ADÉU DR. QUEROL!!

El proppassat 26 d'agost ens deixa el
musicoleg Dr. Miquel Querol i Gavalda,
vinculat a les nostres Corals en els seus inicis.

En Miquel Querol i Gavalda neix a Ulldecona (Monsi<l) el 1912. Es forma
al monestir de Montserrat (1926-36), on estudia contrapunt i composició
amb 1. Pinell, i posteriorment a Barcelona, tingué com a mestre J. Lamote
de Grignon(1937-39). Cursa filosofia i lletres a les Universitats de
Saragossa (1943). B;ucelona (1944-45) i Madrid (1948), centreaquest
darrer on es doctora amb la disertació La escuela estética catalana
contemporánea (Madrid 1953). Exercí nombrosos carrecs al Instituto
Español de Musicología del Consell Superior d'Investigacions
Científiques, des de secretari (a partir de 1946) fins a director (1969-82).
Ha estat profesor d'história de la música a la Universitat de Barcelona
(1957-70) i representant de l'Estat espanyol en tots els congressos
intemacionals de musicologia. Fou l'iniciador de I'estudi del Barroc
hispanic i catala, i s'interessa principalment per la relació entre el text i la
música. Entre les seves obres cal destacar La música en las obras de
Cervantes (Barcelona, 1948), El cancionero musical de la Casa Medinaceli
(1949-50). Transcripción e interpretación de la polifonía española de los
siglos XV i XVI (Madrid, 1975). Ha estat el principal col'laborador del
Diccionario de la Música Labor (1954), autor de nombrosos articles
publicats en el "Diari de Barcelona" i compositor prolífic d'obres de
música vocal i instrumental, entre les quals destaca el poema vocal a quatre
veus del Cant espiritual, amb text de J. Maragall. Fou membre de la Reial
Academia de San Fernando (1959), president de la Societat Catalana de
Musicologia (des del 1973), a més de doctor honoris causa per la
Universitat Autónoma de Barcelona (1993) i la Universitat de Granada
(1994). Ha rebut el Premi de Música Nacional del Ministerio de Cultura
(1986), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997), la
Medalla de Plata del Consell Superior d'Investigacions Científiques (1997)
i la Medalla d'Or del Conservatori del Liceu (1999).
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ELECTRÓNICA MUSICAL
TECLADOS Y PIANOS DIGITALES
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ILERDENSE DE COPIADORES, S.L.
Nada! Meroles, 12 (edifici Tokio)

TeI./Fax 973 23 38 00 - 25008 LLEIDA
ferrer@ofimatica.net

ILERDENSE DE COPIADORES

PIANOS DE COLA Y VERTICALES
INSTRUMENTOS EN GENERAL

MÉTODOS y PARTITURAS
ALQUILER DE PIANOS

Técnicos especialistas en afinación y reparación de pianos fonnados en la
Yamaha Technical Academy de Hammamaisu (Japón)

Exposición y venta en
P.o María Agustín, 22. 50004 Zaragoza P.o María Agustín, 37. 50004 Zaragoza
Tfno.: 976 43 38 40. Fax: 976 28 03 27 Tfno.: 976 21 2223

e-mail: pianos@salarono.com e-mail: electronica@salarono.com
50004 ZARAGOZA

MANUALITATS - TALLER D'EMMARCAMENT

CIUTAT DE FRAGA, 26 -TELEFON ¡FAX 973 2801 73 - 25003 LLEIDA



Durant la respiració tranquiHa, les
cordes vocals estan separades i perme
ten I'entrada i sortida d'aire sense opo
sar-hi cap resistencia. Just abans de cantar
o parlar (periode prefonatori), les cardes
vocals s'apropen i tanquen I'espai que hi
ha entre elles (fenedura glótica o glotis).
Al pas de l'aire expirat les cordes vocals
se separen i es posen en vibració i es
produeix el to de la veu (fig. 3).
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Fig 2. Laringe

Podem veure I'interior de lo laringe. S'observen les
cordes yocals a dretlJ ¡esquerro (g). Na es troaa de

cordes prbpiomenr dices sinó que son plecs de la

mucosa que entlJpisso intemoment la laringe (per

aixo intemadonalment s'anomenen plecs 'lOCa/s).

Dintre de codo plec, hi trobem un petir múscul (t)

que és el responsable deIs convis fins del ro de la
nostro veo.
o: cortJ1ag epiglotis; b: os hioide; c: membrona

ti~oidat d: cortslog tirok1e; e: plecs vestibulals

(cardes yocols folses: no tenen cap ocdó fonar.bria);
f: venrride foringi; g: corda vocal; h: múscuI riroori

cenofdot i: múscuI yocot j: múscul oicooritenoidol
knerot le lligament cricotiroi'dot 1: cotlJlog cricoide;

m: /ligamenc cricotroquea/; n: primer onell croqueol.

El diafragma és un múscul pla i gran
que tanca per sota la caixa toracica (f¡gs.
4 i 5). És com una lamina que separa el
t6rax de I'abdomen. La caixa taracica és
formada per les costelles, restern i la
columna vertebral tor.kica (dcisal). A
¡'interior de la caixa toracica, hi trobem,
entre d'altre5 estructures, els pulmons.
Els pulmons són recoberts per les pleu
res i aquestes són adherides a les coste-
lIes i al diafragma. Per tant, qualsevol A
moviment que realitzin les costelles i el V

EJs músculs de J'obdomen (que no apareixen

al dibuix) seron. juntomenc omb el diafragma,

els responsables del ccnvol de Jo noscro veo.

Fig. l. Aporell fonador

a: cavirat nasa#; b: cao.itat bucd; e kri1ge:
& puimons; .~ (Cmge; f: rriJqJea; ro cfa(iugm:1

a
b

al seu estudi en tres parts: el vibrador,

/0 monxo i els ressonodors. El vibradar
és constitu'it per la laringe, que conté
al seu interior les cardes vocals.
Aquestes es posen en vibració per
acció de l'aire expirat i aleshares es
produeix el to de la veu. La manxa, la
formen tota una serie d'estructures
que. en trabar-se a sota les cardes
vocals, actuaran donant majar o
menor pressió a I'aire expirat. Així, hi
trobem els pulmons, la caixa toracica,
el múscul diafragma i els músculs de
I'abdomen. Els ressonadars són tates
aquelles cavitats situades per sobre de
les cardes vocals; el so que s'hi ha
produ'it es modificara i es rara audi
ble. De la forma i posició de les cavi
tats de ressonancia dependra el tim
bre de la nostra veu. Aquestes cavi~

tats són: la faringe, la boca i la cavitat
nasal (fig. 1).

e
e

La laringe, podem considerar-la
com un tub sitvat a la part medial i
anterior del coll. És formada per un
esquelet de petits cartnags, que s'arti
culen entre si i es moven per I'acció
de petits músculs. En I'home un d'a
quests cartuegs (el tiroide) es palpa
facilment; constitueix I'anomenada
nou del colr. Les cordes vocals es tro- .
ben a I'interior de la laringe (lig. 2).

Parlaré aquí de ['instrument a que
des de. fa ja uns 18 anys em dedico.

Intentarem veure (om és fet i (om fun
ciona. Cree que precisament un deIs
problemes principals de qualsevol

estudiant de ~ant és que no pot veure
ni tocar, ni molt menys desmuntar. el

seu intrument, com pot fer-ho qualse
vol aftre instrumentista. Aixó fa que
s'arrosseguin conceptes erronis I

també que ens haguem de moure
sempre per imatges. Parlem d'obrir

darrera, de la veu de pit o de cap, de la
veu a lo mascara, de respirar amb /0

panxa... Tots hem sentit i utilitzat
expressions de Vestil: canta amb fa

posició de bodal/, com si (inguessis uno

patata CQlenta a la boca, poso boca

tonta, (es (on;o cap avoll i moftes més.
Pero, d'on sorgeixen aquestes expres
sions? Totes elles intenten explicar sen
sacions o aconseguir que el cantaire no
experimentat les senti. Nosaltres quan
cantem podem fer-ho en sales emmo
quetades o plenes de cortines, en
esglésies, a l'aire lIiure... En cada cas
rebrem un retorn de la nostra veu
diferent i cal, per tant, que tinguem
una serie de referencies internes que
ens indiquin si ho estem fent bé o no.

Quan parlem de la nostra veu
sovint ens posem la ma al coll. peró la

nostra veu, tant cantada (om parlada,
es forma gracies a ['acció coordinada i
inseparable de quasi tot el nostre coso
L'aparell fonador o vocal és format per
estructures de I'aparell respiratori,
digestiu j per tot un conjunt de mús
culs de diferents regions.

El nostre aparell fonador, per assi
milació amb un orgue, s'ha dividit per

Begonya Torres Gallardo
Professora Titular d'Anmomio Huma

na. Faculcat de Mediana. Universita{ de
Bafcelono, Canraire ¡Logopeda.

LA VEU: EL
NOSTRE COS COM
A INSTRUMENT
DE VENT
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En la fonació rea
litzem una acció
similar a l'explica
da. Inspirem dia
fragmaticament.
les cardes vocals
es posen en con
tacte i realitzem
una expiració ac
tiva, ara controla
da, per posar-les
en vibració. Si
realitzem una no-

Els músculs de I'abdomen generen
pressió intraabdominal en tots els ano
menats actes d'expulsió (micció, defeca
ció, tos, estemut, vomit i en el part). Per
exemple, en tossir, realitzem una inspi
ració profunda el diafragma baixa i entra
aire a I'interior deIs pulmons. Les cordes
vocals es tanquen i I'ai~ queda atrapat
entre elles i el diafragma Aquesta colum
na d'aire sera empesa per la pressió
generada pels músculs de I'abdomen. En
contraure's la musculatura abdominal es
crea una pressió dintre de l'abdomen
que empeny les vísceres. Les vísceres.
empenyen el diafragma cap amunt i
aquest els pulmons. Aix6 fa que la pres
sió sota de les cordes vocals (pressió
subglótica o infraglótica), que encara
estan tancades, vagi 2ugmentant Arriba
un moment en que la pressió és tan gran
que les cordes vocals es veuen obligades
a abrir-se i 1'aire intrapulmonar surt expi
rat amb forc;a.

La musculatura de I'abdomen forma
les parets anterior i laterals de la cavitat
abdominal. El diafragma és el sostre de
dita cavitat (fig. 6).

Durant la respiració tranquiHa. la
relaxació del diafragma és automatica í
l'aire surt entre les cordes vocals, que,
com déíem, estan separades. Durant la
fonació, la musculatura de I'abdomen es
contrau ¡ crea una pressió dintre de I'ab
domen que fara que el diafragma sigui
empes amb més o menys fo~a i faci sor
tir I'aire pulmonar amb una detenninada
pressió. Aquesta pressió de I'aire expirat
generada és la que fara que les cardes
vocals (que, recardem-ho, estaven apro
pades) es posin a vibrar i es produeixi la
nostra veu.

Fig. 5. Diafragmo. Vis;ó lateral

El diafragmo se situa mes olr en lo porr.
anterior (on s'uneix o I'estem) que en lo

port posterior (unir o la columna lumbar).

En /o respiroci6 dio(ragmatico, quon el dia

fragmo es controu 00;)(0 segons el sentir
de lo sogeco i empeny les vísceres de !'in
terior de I'obdomen. Aquestes empenyen
lo porer de robdomen (musculoruro abdo
minal) que esto relo,(odo i és per 01)(0 que

SUrt /o poruco enforo
o: cor: b: eslem: e co\.'o m(erior, d: dtofrag
mo; e: co4xnna l'ff1éOl'Ot f: oorto: g: eshfOg.

..~.-

•
b

Per cantar o parlar utilrtI:arem la res
piració diafragmática (abdominal) ja que
és I'única que ens permetra controlar la
fonació. En ella el diafragma realitza el
seu maxim descens en trobar-se la mus
culatura abdominal relaxada És la més
adequada per cantar. ja que permet
exercir un major control sobre el procés
expiratori. L'important per a una bona
fonació no és la quantitat d'aire inspirat
sinó el control adequat de I'aire expirat
Una inspiració massa profunda dificultara
I'acte fonatori.

Fig. 3. Cicle (onotori

Les cordes vocoJs (que s'obsenoen onlodes segons un roN com el

de lo (¡g. 2) eSlon en conWCle ¡ust obons de comor o parlar. Lo
ptes5IÓ de f'OIfe eXpu'Cll procedent deJs puJmons fa que fes cordes
vocaIs es 'o'Ogln separonl Pnmer es separa el seu COIfe inferior ( ,)

, o mesuro que lo presslÓ augmemo es separo el seu ca;re supe.

nor (2) i ro"e posso enue elles. És oro~ les cardes vocals
víbren j es producJX el so. Degut 01 {er que rOlfe expirar surt amb

rOlto es Cleo uno depressMj enve les cordes vocals que (o que es
U1rtqUlf1 novamen(; primer el catre inferior (7) I (¡na/mene el supe
rior (8). Ara es como a UlIdor el procés. Aquest és I'onomencn

cicJe {O{}CJlori. Quon cantem uno noro, com. per exemple. el LoJ.
que lé uno (reqüéndo de ';1>000 de 440 Hz (cicles per segon).
les nostres cordes vocols vibren 440 vegodes (deles (onaroris) per
segort A les cordes vocals es produeix un so compost o complexo

amb un (O (onomentol (en I'exemple. 440 Hz) i (0(0 una serie

d'harmbmcs superiors.

Donado /o seva composició. les cardes vocals no vibren com les

cardes d'un inS(fUment sin6 que van callont successivoment el ~ux

d'oire que passo entre elles. A,xo crea remolins. que són e/s que

produeixen la veu. És semblanr al que es produeix quan donem
uno po/mellada.

Les diferencies relorives entre homes ; dones quont o la /largada

(oproximodomenr 18 mm en els homes i / Omm en les dones) i

el grolx de les cardes vocols serien e/s dererminan!S primaris de

les diferimoes del lO de veu enrre individus odul!S d'ambdós
sexes

(lo freqüfncio fonamentDI en l'home és d'uns /25 Hz i en /o
dooo áuns 2(0).
o, b: colres supenor i inferior de les cardes vocols.

a

,..

~~

'71~/r I "\

-.--I¡r-;;
'=:J.II~·r, "\
.~:~.
[;r 1 "\

'I~':
~.

~.

.~.

:~.

.~.'.

~¡y,r--""'Hb

Flg. 4. Olofragmo, Visl6 onterior

El cha(rogmo lé formo de doble cúpula. mes alfo o
/o drero que a resquerra, Quan es comlOU. en /o

IIlSp¡rooó, les Sf\'fS aipules s'oplane') , les cosrelles
m(eflors es mouen larera/menr com es moslro a /o
rrguro- En I'exPIfOOO el diafragmo es re/oxo ¡ pup.
o: exp¡roclÓ; b:. !rlSP'roció,

diafragma sera segun per les pleures i
pels pulmons, Durant la inspiració el dia
fragma es contrau aplanant-se '(f¡g. 4).
Degut a aquesta acció les costelles es
mouen lateralment (les més inferiors) i
endavant (les més supenors). Així la
caixa torcicica s'eixampla i I'aire entra als
pulmons xuclat com ho fa un I¡quid a !'in
terior d'una xeringa



Fig. 7. Ressonadors

Com en [ot instrument col adequor les COVItats de ressononcia al so pro
duit De lo (orma i volum d'oques[es cavr¡ars dependro el timbre de la nos
(fa veu. Podem variar les dimensions de lo boca camlon[ lo posició de lo
/lengua (j), de /0 mondlbulo (i). deis l/avis (k) o del ve! del palodol (oi). Si el
ve! del poladar es¡o reloxQt (com en lo (¡guro) foire po[ passar o /0 caviwr

nasal; ressonar-hi (com. per exemple, en la boca closo): si esto opujat
tonca el pos a la cavitor nosol ; la veu ressono a la boca.

a: si esfenoidal; b: 1fOmpa auditIVO; c: rino(oringe; d: vel del paladar: e: ÚYtllo:

f. oro(aringe: g: h¡po(oringe; h: cordes vocols; j: mooobuJa: j: Ilengua: le Ilovi;

1: CQVJ{Q( bucal: m: moxil'/or: n: CO\'l{Q[ nasal: o: SI (rolllol: p: palador dur.

8

La cavitat nasal (ressonador fix del
qual no podem variar la forma) sera un
ressonador ocasional només per a algu
nes onomatopeies (ding, dong) o per a la
boca c1osa.

Per altra banda, la laringe pot des~

plat;ar·se verticalment pel coll (si ens
posem la ma al coll i empassem saliva
notarem com puja i baixa). Si mirem la
figura 7, podem veure que si baixem la
laringe (h), la hipofaringe (g) es fa més
gran. Si cantem posant la laringe massa
baixa la veu ressona excessivament a la
hipofaringe i tenim una veu engolada.
puan, pel contrari, situem la laringe
r;nassa afta, totes les cavitats (tracte vocal)
s'escurcen i la veu perd hannónics i se
sent rectilínia ¡ fins i tot estrident

de la posició de badall.

També cal considerar la posició deis
Ilavis. Amb ells projeetarem el so amplifi
cat a la boca Si posem els lIavis en forma
circular la veu tindra un color més fosc
que no si els posem en ur,a posició
horitzontal. Mai no s'han d'exagerar
aquestes posicions. Ca! posar els Ilavis en
forma cómoda per recollir i projectar el
so,

Els sins paranasals ({lg, 7) són cavitats
annexes a les fosses nasals on el cantaire
pot notar que li ressona la veu. D'aquí
sorgeixen les expressions veu de cap ¡ veu

a la mascara. De forma analoga la veu
pot ressonar al pit i es parla de la veu de
pit Totes aquestes sensacions, juntament
amb mo!tes d'altres, informaran el cantai
re de la qualitat de la seva emissió vocal
i dependran molt de la nota i la técnica
vocal vtilitzades _

9

La boca és el principal ressonador a
l'hora de cantar. Si realitzem un so agvt
haurem d'obrir més la boca que no si
realitzem un so greu. Pero cal remarcar
que la boca mai no s'ha d'obrir amb
fon;:a, ja que aixo dificuttara sempre la
fonació. Només cal que relaxem la mus
culatura de la cara (músculs de la masti
cació), la mandibula s'obre a favor de la
gravetat (tots hem vist algú que s'adorrn
i se li obre automaticament la boca).
Caldrá també aplanar la lIengua (posant
la al fons de la boca amb la seva punta
tocan! les dents) i pujar el vel del paladar
Aquestes accions són les que realitzem
quan badallem; per aixo sempre parlem

El so produ'l't a les cordes vocals es
fa audible i es modifica a les cavitats de
ressonancia. En elles es produira el tim
bre de la nostra veu.

Fig. 6. Músculs de I'obdomen

Les porees de rotx1omen eston {ormodes per mús
(Uls grons ; plans que es siruen com una (oixo en

aqueSto reglÓ. S'unetXen a les costelles i a dl{erenrs

ports OSSleS de la pelvis i la columna. A /o pore(

ometior uobem dos múscufs, el recte de rabdomen

íd), que podem veure sota la pen en persones
musculoses, I un perit múscul, el piromidal (és mol[
variable i /o SellO ocdó és menyspreable). A la

paret /olerat disposoes com les {ul/es d'un Ilibre, de

{oro o dintre, lfObem ves mtÍSCu/s: rablic extem
(b),
roblic intem (e) i el tronSYers (f).
Els músculs de I'abdomen poden oauar generan[

movimenrs, com /o pexió a /o rotadó del uonc, o
generom pressió a l'interior de /o cavitat abdomi

nal. Aquesta último ocoó sera la que utilirzarem
per comor o porlor.

a, c: dio(ragmo.

n.......,~

ta aguda, les cordes vocals estan forta
ment apropades i haurem d'exercir
major pressió intraabdominal per posar
les en vibració que no.si realitzem una
nota greu, en qué les cordes vocals s'a
propen amb menys fon;a. També de I'ex
piració dependra la intensrtat o volum de
la veu. Si fem més pressió amb els mús
culs de I'abdomen, les cordes vocals se
separaran amb més fon;a. Com que l'am
plitud de la seva vibració sera més gran,
també ho sera la intensrtat de la veu
resut!ant

Quan inspirem, el diafragma es con
trau ¡ la musculatura de I'abdomen ha de
relaxar-se per permetre-li baixar. En I'ex
piració activa, passa el contrario Aquest
equilibri continu entre diafragma ¡ mus
culatura abdominal és el que anomenem
suport de la veU. Quan diem a un cantai
re que fad fon;:a cap
avall, indirectament li
estem dient que tensi
els músculs de l'abdo
men, Cal assenyalar,
pero, que és molt
important no fer mai
una pressió excessiva
innecessaria. Cal saber
controlar I'aire expirat
fent-Io sortir amb més
o menys fon;:a en funció
de les notes a realitzar.
Si gastem tot I'aire de
cop ens quedarem
sense fiatus.

1

1
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EQUILlBRI psíQUIC
ICANT

Reprodu'im a contlnuació un article
del Or. Joan Camella. publicat a I'Avui el
2711102

El can( és mol( exigen~ pero ojudo o
donor eqUlI,bri emocional.

Cancor és una de les oclivicocs arTÍsci
ques més exigents '. o lo vegodo. més gro
ti{tconts de lotes les que po( (er I'ésser
humo. Els hiS(onodors del món de I'opero
han pre(es explicar el (rocos de lo segono
opero de Verdi. Un gioroo di regoo. i el jus
li(¡quen omb e/s vbgics esdeveniments que
va viufe el mescre en el lemps que Ja va
escn'ure. En e/s anys que van lfOns::órrer
des de I'esveno de lo sevo opero primo,
Obeno. {tns o lo següen~ el compositor i(o
lia va veure (om mor;en de manero conse
cutivo e/s seus dos (¡lis j /0 sevo esposo. i. Q

més. tenia seriasos problemes per ser
occepw( enve els outors o I'Scolo de Milo.
Semblaría evident que 'el seu esco( d'anim
no podio ser deIs més odienrs per com
pondre una obro de carOcter lúdic omb

argument comic. TOl ¡que. certament ro
bra va ser un {rocos. (ots e/s expem escon
d'ocord en consIderar-la una obra

·8

imeHigenl, ben eSlfucwroda, dÑertida i
amb una gran comicilOt Roger Aher en diu:
"É.s una opera plena de vida i de grocia".
No sembla pos que f'eswt d'on¡m def seu
autor es veiés repect.it en I'esperit de f'obra.
Coldrio preguntar-nos si oixD /i hourio pogut
possor o un interpret Serio copa~ de con
COr una opero bufo un cantane o uno can
wnt que estigués possant per unes cir
cumstoncies personols semblont.s o fes que
va viure Verdi?

Apressem-nos a dir que seguromem no.
La vivencia de la mon d'éssers estimot.s,
sobre(o( lo deis {tlls i I'esposo, per com o(ec
ten I'emorn o(ect.iu immediot so/en ser
modu desencodenont d'un o,,;m depressiu

que tendelx a incopodwr lo persono per o
I'expressió de les emodons i, f¡ns i roe. per
semir-Ies. Per poder expressor sendment.s
col poder-los sentir. i per poder-los exposor
en un /libret col, sobretot con¿ixer fa sevo
existencia.

L'eswt d'bnim ha de ser un condido
none. si no decisiu si molt determinone. a
I'hora d'interprewr: A I'horo de cancar; no
semblo del (a( ex(ropoloble el topic del
pollosso copo, de (er riure els espeetodors
mencre el seu esperit plora fes seves penes.
Pot.ser o/guns pro(essionols experimemots
han opres o seporor omb prou concunden+

cio fes seves emocions persono/s, per peso
roses que siguin, de les que han d'interpte
car dale de I'escenari. A una gran mojona
de concants, a(onunadomem. els tesulca
imprescindible una certo pou interior per
poder-se posar o lo pell d'un personmge i
(er-Io creible o I'espectador.

Per afera bando, quan I'ogressió és de
coroeler menor; quon /0 persono passo per
situooons conpietives que I'amo/nen, ten;r
/0 possibifiwt de conWr suposa tenir uno
gron oponuniwt per ol/eujor e/s neguits. Els
conwnts de corols i orfeons coneixen bé efs
e(eaes balsamics de deixor-se portar per
les portiwres i, sobrewt per la necessitot
de seguir les instlUccions del director. per
hormoniczor fa sevo veu amb lo de/s oltres
componys. Sens dub(e és uno (armo de
deixor de bando les cobbries quotidiones
per uno estono ; aconseguir relor:.iv;tzor-/es,
enCQro que sigui tempara/mene.

El com pot ser la més exigem de les
aaiviwts ortfstiques i, o la vegodo una de
les millors ajudes per aconseguir un equili
bri emocional._

Dr. Joan Corbella
Artic1e publicat a I'AVUI el 27/1/02



L'expiració es controla mantenint I'e

quilibri i la posició de la caixa toracica

Aixó permet treballar els músculs abdo

minals i el diafragma. No hem de perme

tre que la caixa torieica es relaxi i baixi de

la seva posició. La columna vertebral cal

que es mantingui estirada i amb les cos

tel1es obertes. Existeix una relació dina

miea sempre canviant entre les forces que

controlen que entri aire en el cos i les

que permeten que surti. Es produeix

Ben coHocats...
per cantar bé!

2 - Manteniu una nota j deixeu anar

lentament ra,re: els (antaires treballen-.

Quan s'inicia I'emissió, comen<;a el

procés d'expiració i els músculs de I'ex

piració segueixen actius com un con

trapes i afavoreixen i fins ¡ tot pressio

nen I'aire fins el final. Mitjan<;ant I'assaig i

error es forma un concepte mental de

cada fase i un control equilibrat de la

respiració.

una momentania fase de suspensió en

que les forces s'equilibren i no hi ha ni

entrades ni sortides.

Vegem uns exercicis útils per fami

liaritzar-nos amb els músculs abdomi

nals:

1- Inspireu cómodament. sense

omplir fins al límit. Imagineu-vos que

esteu inflant molt a poe a poc un globus.

Adoneu-vos de I'esfor<; cada cap més

gran del suport abdominal a mesura

que aneu bufant. Les' mans descansen

als dos costats de la part inferior de

I'abdomen.

han de ser controlats amb independencia

i igualats segons les exigencies de I'articu

lació. En les inspiracions, els músculs del

ventre s'han de moure amb rapidesa, des

prés es contrauen i es posen ferms

durant les expiracions, la qual cosa ajuda

a produir un flux d'aire equilibrat Els can

taires han d'emprar les seves pr6pies

mans per reconeixer quan els músculs

abdominals, laterals i posteriors estan

actius en la zona de la cintura.

mentres cantem no son, probablement

una mostra segura del que s'esta pro

duint psicológicament Aixó ens obliga a

desenvolupar una sensibilitat correcta.

La postura oactitud
per cantar

Manteniment
de la respiració

Una línia imaginaria, hauria de caure,

com si fos tirada amb plomada, des de la

coroneta del cap fins al centre que for

men els peus. Les orelles han de formar

línia amb les espatlles, les espatlles amb

els malucs, i els malucs amb el centre deis

peus, mentre que els genolls s'han de

mantenir relaxats. La part superior del

cap apuntara al sostre pero mantenint la

barba (ni elevada ni baixa) al seu nivel!. El

coll ha d'estar situat i equilibrat sobre la

columna vertebral. El cap pesa uns 6.3

kgs. i exigeix un curós equilibri de tal

manera que la laringe descansi en una

cómoda posició baixa.

Tot aixó és important perque els

músculs que ajusten el so trebal1en sota

la laringe. Si es produeix tensió en mús

culs equivocats, la qualitat del so se'n

veuri afectada. Aixó que diem es veu difi

cultat quan s'utilitzen partitures.. En

aquests casos caldri assegurar-se que les

partitures se situen prou altes per a man

tenir l'equilibri sobre la columna verte

bral.

És evident que per fer front a les

exigencies del can!, els nostres cantaires

han d'adquirir qualitats moti importants.

La primera d'elles és la Postura per can

ta,

Mantenir el so amb una pressió cons

tant d 'aire, és fonamental per a una bona

emissié. No s'han de produir tensions a la

mandlbula, lIengua, lIavis, coll i espatlles.

La pressió correcta de la respiració i de la

part inferior de la glotis, és un deIs factors

més importants per a un bon cant i una

veu sana. El cant exigeix una gran habilitat

en el domini del flux de ['aire i de la pres

sió de la subglotis, perque volum i afinació

Per produir un so vibrant, sa i lIiure,

haurem d'aprendre com dominar la res

piració mantenint el cos lIiure i fent ser

vir la mandibula i la lIengua d'una forma

El cant requereix una gran fiexibilrtat
de nombrosos músculs -som (om atletes
-per bé' que els músculs nostres son
petits. El cant és la suma de nombrases
destreses, ¡ per adquirir-les cal una gran

paciencia, no només per part deIs can

taires sinó també del director.

Per ser capa¡;:os de canviar el so, cal
entendre la seva naturalesa i (om funcio
na I'instrument vocal, així (om també la

relació entre la veu i el procés fisiológic.

Caldra afinar la nostra o"ida a les delica

des subtileses del so correcte.

Un ban so coral prevé del concep

te que el director tingui sobre la produc~

ció de la veu. Si ens sentim insegurs
sobre aquest tema potser seria conve
nient consultar. de tant en tant. un espe
cialista de la veu per guiar el Cor:

ELS FONAMENTS
D'UN BON SO CORAL

Alliberem el cos
de tensions!

El so és la materia prima amb la que
treballem i cal que siguem capac;os de
modelar-la per aconseguir un so net. sa
i amb bona ressonancia.

flexible per produir vocals i conson2.nts.

Totes aquestes habilitats requerelxen

coordinació i experiencia, de manera que

IS minuts al comen<;ament de cada

assaig haurien de produir resultats apre

ciables. Les veus que treballen de mene

. ra inapropiada, aviat es cansen i es con

verteixen en mediocres.

Observo que els cantaires de cor.

generalment es mostren desitjosos d'a

prendre a treballar lIur instrument I es

mostren encantats d'alle que hi passa.

, Qualsevol altre instrumentista pot veure

i sentir el que estan fent mentre que els

I cantaires no. Les nostres sensacions

l
~



Imaglnant I'expulsló de l'aire com una
"combustló lenta".

3 . Feu exerClcís com per exemple
comptar. que resulta molt útil per una
contraccló dlafragmatica rapída, una alli
beraCló sobtada de la paret abdomínal i
una re-rnspiracló tranquiUa ... Aíxí: 123,
respíració, 1234, respiració, 2345, respí
ració, 123456, respiració... i així fins a 10
o 15, s'ha de rer lentament amb espais
per a la inspiració í anar-Ios accelerant
progressivament. fins que els músculs
abdominals puguin ser alliberats de cop,
abans d'una inspiració profunda i rapida.

4 - Feu sonar una "r", ascendint ides
cendint en I'ambit de la veu, o fent com
un nen quan imna amb el "brrrr" el so
del motor d'un cotxe. Els músculs abdo
mlnals es contrauen a mesura que el so i
la intensitat s'eleven, í es relaxen quan
baíxen. Aixó permet també monitoritzar
la columna d'aire, Quan la columna d'ai
re cessa, la "roo s'aturara. Aixó proporcio
na una gran fiexibilitat a la paret abdomi
nal ¡ el cantaire ho associa amb la sensa
CIÓ d'una creixent pressió subglótica a
mesura que el so va augmentant.També
aJuda a alliberar la base de la lIengua amb
la qua! cosa es redueix la COnstricCló de
la rannge, Per suposat, la rrase cantada té
tendenCIa a necessitar el "metode del
globus" de progessiva contracció muscu
lar abdominal.

L1ibertat del "tracte"
vocal

Es important alliberar el tracte vocal
de tenSlons ínnecessaries. Cal tenir en
compte:

I - La presa silenciosa de respiració a
través de la boca normalment fa baixar la
laringe 1 produeix una amplia separació
de les cordes vocals veritables i falses,

2 - Els cantaires necessiten sentir que
passa al comen<;ament d'un badall: el
paladar sal<;a, la mandlbula es relaxa. la
lIengua cau, s'alliberen els músculs de la
faringe i baixa la laringe

3 - Taral'larejar amb la boca tancada
ajuda també a alliberar la tensió de la
llengua i la constricció de la faringe i per
met que les cordes vocals desenvolupin

,tota la seva lIargaria, Els exercicis poden

e

comen<;ar amb boca tancada (hm) i gra
dualment obrir-se a una vocal.

4- També cal treballar per alliberar la
lIengua i la mandíbula:

(a) Reconreu als embarbussaments
per alliberar la lIengua:

(b) Moveu la lIengua amb rapidesa
per tota la boca ¡ davant i darrera les
dents:

(c) Canteu "ng-ah" amb rapidesa i en
sentit descendent de l'escala:

(d) Mastegueu mentres canteu, Aixó
ajuda a alliberar la mand,bula, Canteu 3 o
5 notes en escala i mastegueu al mateix
temps. Comenceu per un costat de la
mandibula i repetiu per l'attre.

5 - Es pot aconseguir una obertura
de la mandíbula més relaxada, imaginant
que la mandlbula superior pot ser ober
ta cap enlaire. Naturalment, aixó no és
físícament possible peró evita un excés
d'obertura de la mand,bula, El registre
superior pot requerir a més una obertu
ra més pronunciada de la mandlbula, cap
endavant i cap aval!.

Equilibri
de la ressonancia
L'equilibri de la ressonancia pro

dueix el so Iliure i sa que to15 desitgem.
La posició de la llengua és crucial en
aquest cas: si esta retreta, el so sera
massa fosc o pastós. Si el so es pro
dueix amb la laringe elevada i la llengua
contreta, el so sera metal'lic i duro Cal
un esforc; constant per alliberar els
músculs de la laringe i de la mandíbula.
La punta de la lIengua ha de descansar

darrere les den15 inferiors ¡ els costats
han de continuar relaxa15. La posició
avanc;ada de la lIengua també afavoreix
I'articulació.

L'afinació curosa en I'aparell fonador
de ressonancies especifiques ens pro
porcionara el so desitjat. A fi que les
vocals ressonin en diferents nivells i
produeixin un so igualat en tot el regis
tre, cal fer ajustos a la cambra de res
sonancia. i aixó involucra la lIengua, el
paladar tou, la faringe i a vegades els Ila
vis. També es pot aconseguír mitjanc;ant
la modíficació gradual de les vocals a
mesura que ens anem elevant en l'es
cala.

L'objeaiu de totes les vocals és
tenlr equilibri de ressonancia. Foscor i
brillantor han de ser presen15 en totes
les vocals i a totes les anures. Així
mate ix cal igualar el timbre de les
vocals que se succeeixen en una línia
vocal. Una "u" extremadament fosca
seguida d'una brillant "i" desentonara a
les nostres oYdes. Les vocals de les
paraules han de mantenir-se tant de
temps com sigui possible i transmetre
la ressonancía de vocal a vocal. La lJen
gua necessita moure's rapidament per
articular les consonants. Així, la Ilengua

hauria de ser més activa que la mandí
bula. No cal una excessiva obertura o
tancament de la mandlbula.

Per fer ressonancia hi ha d'haver 1Ii
bertat i espai. La laringe ha d'estar rela
xada: així sera beneficiosa i a més pro
porcionara una columna de ressonancia
més amplia. El tancament d'alguna de
les cambres de ressonancia amb una
Ilengua apinyada í tensa pot anul'lar
alguns harmónics.

La base de la lIengua ha d'estar rela
xada per crear un espai més Iliure a~

rons de la gola i el paladar tou sha
d'alc;ar per tal d'ajudar a crear espai a la
laringe. Amb exercicis apropiats realit
zat~ al lIarg del temps, els músculs es
fan més forts, incloent-hi els músculs de
les cordes vocals.

Com més agudes són les notes,
més petit s'ha d'imaginar el so: la vocal
s'ha d'haver modificat gradualment al
mateix temps que la mandlbula ha
d'estar oberta i relaxada. Mentre es
canten notes agudes la caixa toracica
ha d'estar ampla i la respiració s'ha d'e
metre amb compte. Si la nota ha de
ser forta, els músculs abdominals
necessiten ser contrets. Si ha de ser

El director
"moldeja i construeix
I'instrument vocal"



UNA RECOMANACIÓ
DE CESAR GÉOFFRAY

Voldria sotmetre a la consideració
deis Jeetors algunes cites del text amb
qué César GEOFFRAY, ánima durant
tants anys del moviment coral "Á coeur
joie", prolonga el lIibret de J. y, Hameli

ne, Le chant grégorien (París, 1961) -.
Si d'una banda. el que hi diu té sempre

vigencia quant a la prcktica del gregaria
per part de les (orals. les seves refle
xions guanyen avui en urgencia

~uaranta anys més tard- ates
que la práctica cultual de l'Es-
glésia, sembla haver arraconat
aquest repertori secular i
excepcional. Potser toca a les
corals salvar-lo de I'oblit, més
enllá deis propis valors tecnics
i estetic5, (om un reconeixa-
-ment agra'it als origens de la

nostra música occidental: seria
bo d'incloure sistematicament
algunes mostres d'aquest art
en els nostres concerts, a con-
dició -és c1ar- que siguem
capa¡;os d'interpretar-Ies amb
un mínim de fidelitat a les
seves exigencies específiques.
Potser aquesta perspectiva ens
obligara a elementals recic!at-
ges, en els quals també troban-
em bona part deis beneficis
que per a tots anuncia Géof-
fray en el seu text

"A alguns els sorprendra
veure apareixer en una col· lec
ció d'abres tecniques, reserva
da a les disciplines comple
mentaries al voltant del cant
coral, un Ilibre consagrat al
cant gregoria. cant "oficial" de I'Església...
Caldra recordar a aquests lectors que el
cant gregaria és, -als ulls d'Occident- la
font mateixa de la seva música, sota
qualsevol de les formes que prendria al
pas deIs segles, com a mínim fins a I'a
parició del dodecafonisme (...).

L'arribada de la polifonia, peró, d'on
sortirien les subtileses, els sortilegis, les
complicacions harmóniques. no ha

aconseguit apagar la monodia gregoria~

na i encegar la seva font pura. (...) Tan
mateix, les raons d'ordre espiritual o
estetic que justifiquen aquest art sagrat
passen a segan terme davant la necessi
tat de defensar els tresors que donen
testimani de la grandesa cristiana. en
aquest instant de la historia en que es
precipiten sobre el món gegantines for
ces profanes que destrueixen de mane
ra conscient tot allo que té a veure amb
el passat. Quantes Ili~ons podem rebre
encara avui d'aquest art perfecte. mal
grat una evolució accelerada (...).

Comunió NOiIda.l, missa de mitjOllnit.

Comunió de! Diumenge V de Quaresma.

Acabem de constatar que ha influTt
en tot el desenvolupament musical de la
nostra vella Europa. Parlant només de
polifonia -plenitud de la veu en la músi
ca-, en el seu moment més algid amb
Palestrina, Victoria, Lassus, l'aportació
del gregoria es fa palesa en I'estructura
melódica de cada part (modalitat. rit
me), la lógica de les cadencies d'on sor
tiran de seguida i inevitablement les lIeis
de J'acord. l'harmonia.

1quina varietat en les formes! Qui
nes diferencies en I'estructura d'un
lntro'¡'t, d'un Gradual, d'un Responsori,

d'un HimneL Aquí la salmodia desgrana
les seves slHabes en un comode inter
canvi entre els dos cors responsorials:
alla, les jubilacions aHeluiatiques em
penyen els seus melismes fins a cims
at1ament expressius. Tot plegat ho re~

trobarem fora de I'Església en les diver
ses formes vocals ¡ instrumentals. Cm)

• No ens consta que aquest interes
sant treball de Mn. Jean-Yves Hameline

hagi estat tradu"it a casa nos
tra.
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Encara que el plaer musical
eixit de la polifonia sigui molt
diferent del que procura el
cant gregoria -"funcional",
atesa la seva naturalesa litúr
gica, pero que ofereix també
una joia musical tant a qui l'e
xecuta com als oients-, el
director d'un cor polifonic
tindra. molt interes a lIegir
aquesta exposició. Per fruir
plenament de I'harmonia de
les quatre parts, cal primer

que cadascuna sigui perfecta
en la seva execució C"justesa"
del so en alc;ada i durada, junt
a una emissió ferma i delibe
rada, per permetre una inter
pretació del text exacta ¡ sen
sible).

El gregoria ofereix I'exemple
d'aquella interpretació veri
table en que no hi ha ni
mediocritat ni vel·leitat. A
més, -i aixo servira també en
polifonia- la seva execució
exigeix veus individuals diste
ses en la tensió flexibles en la

fermesa, netes i sóbries, qualitats totes
que convenen al cor polifónic que vul
gui reeixir la música i el poema de la
pe,a (...)...

Joan Josep Monferrer



piano, les costelles han d'estar ober·
tes peró la intensrtat de la respiració

'dlsminu·ida. Si la frase s'inicia sobre
una nota aguda es pot provar de
comenc:;:ar la nota amb un petit so
"ng" i obrir cap a la vocal. Per eme·
tre notes agudes també és important
que la resta del cos estigui Iliure de
tensions. Si la nota aguda és tensa. cal
que els cantaires moguin la mandíbu
la i la llengua mentre canten i que
s'assegurin de que el coll, espatlles i
genolls estiguin lIiures de tensions.
Algunes vegades pot ajudar a emetre
notes agudes demanar-Ios que
empenyin les espatlles cap aval!.

Els directors de cors moldegen i
construeixen l'instrument vocal mit
janc:;:ant la manera que tenen de donar
Instruccions. Cada grup coral tindra
un so coral únic depenent de la com
binació de veus. i aixó és un repte per
al director: Molts cantaires de cors
utilitzen les veus amb un volum més

fort del necessario Quan un membre
del cor canta correctament pot ser que
ni tan soIs senti la seva própia veu. Sen
tir el so és tota la seguretat que neces
siten. El fet de confiar en la sensació
més que no pas en el so redueix el can
sament. El director ha de canviar les
veus de 1I0c fins a trobar el so óptimo
En el meu coro "determinades veus al
costat d'altres, produeixen un so massa
familiar. que les fa sobresortir: Per aixó
trasllado els meus cantaires a diferents
posicions dins del cor fins que obtinc el
so equilibrat i agradable que encaixa
amb la meva orda.

La beBesa de so d'un cor ben equi
librat pot fascinar I'o'ida i emocionar els
cars del públic més que qualsevol altre
Instrument. Per aixó. és important que
ajudem els nostres cantaires a produir
un so bonic tant per a la seva satisfac
ció com per al públic. •

Pamela Cook

Robert Gerhard

Robert GERHARD fou testimoni
direete (Viena 1923-1928) d 'aquella
nova albada que dugué a I'art deis sons
I'alliberament qualitatiu de la dissonan
cia, (12) per la necessitat evolutiva deis
materials en la cruma del postromanti.
cisme centreeuropeu i de les tenden
cies expressionista ¡surrealista encami
nades a desvetllar la bellesa interior del
conscient i I'inconscient. fugint progres
sivament de I'ordre tonal c!assic i de les
concepcions "hedonistes· del so o de
l'harmonia no funcional que Debussy
practicava.

Arnold Sch6nberg coneixia tan bé
la tonalitat real (Tractat d 'Harmonia.
191 1) que es mar"ifestava en les obres
deis clássics (desde Haydn. Mozart.
Beethoven a Brahms i Mahler). que
podia substreure'n (= potenciar o
sobreposar) aquells elements que la
feien més identificable i eufónica. Per
aquesta raó negava la possibilitat "ato·
nal" com a etiqueta teórica. ja que els
seus "sons" no eren pas exteriors a la
tonalitat sinó més aVlat hipertonals.
perque es manifestaven amb una Uiber
tat que Ja no estava sotmesa a la sinta
xi acórdlCa funcional que les havia
governat fins aleshores. sinó a la fanta·
sia d 'unes constel.lacions Inedites que

ell sentia interiorment com una neces
sitat. veritable pensament harmónico ¡

que ordenava en una noració motívica
imitativa. revaloritzant alhora la dimen
SlÓ contrapuntísitica tradicional. Tal com
havia comenc;at afer Mahler en el dis
curs apol'lini i dionisiac de les seves
slmfonies.

A casa nostra, I'obra de GERHARD
(1896-1970) no fou entesa ni rebuda
amb gaire comprensió per aquelles per
sones que haurien pogut motivar-lo a
conrear una més extensa producció en
el genere vocal-coral. Les opinions de
Pau CASALS i sobretot les de lIuís
MILLET no foren massa positives a
I'hora de judicar la seva experiencia
vienesa. Així, en el concert monografic
sobre la seva obra (22/12/29) que
organitza l'Associació de Música "da
Camera" en la que s·estrena entre
d 'altres el seu Quintet de vent. es pro
dui entre els assistents una certa com
moció que crea una forta polemica a la
premsa. especialment amb el mestre
Mlllet des de les planes de la Revista
Musical Catalana. Cn'tiques que foren
replicades pel mateix GERHARD des
de la revista "Mirador".

En aquests anys. a través de la seva
amistat amb Ventura Gasol, es va impli
car en tot el moviment de reconstruc
ció del país que dugué a terme la Gene
ralitat i concretament en I'ambit de la
musicolog'a. com a col.laborador de
Mn. Higini ANGLES, editant i revisant
obres de Josep PLA, ASOLER i Domé-'
nec TARRADELLES. 1també per la seva
banda, traduint de I'alemany Ilibres de
tecnica musICal. (1 3)

Recordem que en aquells moments
es visqué a Barcelona una intensíssima
activitat concertística. assolint fites tan
significatives com la corresponent a
I'audició 65 (3/IV/1932) de l'Associa
ció Obrera de Concerts. Palau de la
Música Catalana (Orquestra Pau
Casals): Concert homenatge al compo
sitor austriac A Schónberg. (14)

En aquest període (1931-32) va
compondre ¡'obra simfónico-coral:
"L 'Alta naixenr;a del Rei en Jaume"
sobre poema de J. Carner per a sopra
no i bariton solistes. cor i orquestra.

La cantata consta de cinc parts:
Introducció i lIetania, Divino. Follia.
Passacaglia. Coral.

En el Festival de la SIMC( 1933)
foren estrenades les últimes parts de
I'obra dirigides pel mateix Gerhard.
peró la versió íntegra -que solament té ,
una durada de ISa I6mn- no es va
estrenar a BCN fins al 1984 (52 anys
després de la seva concepció).



Harmoniques
l. Els músics se'n solen prendre I ben fel que fan.

'2 Iara poc a poco Ha fa la Rita quan canta malament
3. Canl;ó originaria de I'índia. Enemics de les Orquestes Andorranes.
4. Gat angles muto Si Major. oibbuix d'un ppaís ppianissim.
5. Materia d'inspiració. Vigila: alta tenslo. Volem Una Urica Openstlca.
6. Escala ascendent.
7. Per quan un tema se t'indigesta. Si t'ho diu en Gardiner. entra

Ella canta a capella
8. Vila famosa per la seva banda. Si et diuen aixó volen dir Do.

La Lola canta sense consonants.
9. Anagrama que no sana. Tantals desordenats amb el capo a la coda.
10. Famosa huaratxa d'en Bemstein. Si no en respirem no cantem.

De vegades ens quedem sense a mitja frase.
I l. Qualsevol cantaire ho éso És bo rer~ho amb el pa i amb instruments

de vent, pero no amb els polítics.

Pep Solé
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Encreuats musicals

Melódiques
l. Pedra. sardana ¡ pissarra.
2. Attrament dit largo. Variacions misteriores de n·Elgar.
J Jodici d'indicació musical a ríndra.

Hi ha oboes que ha són. Mi Majar.
4. Bona Trompeta Irene. j doblada. Indica Nau RitlT'e tntermedl.
5. Segona de Re. La Majar: Relatiu a la capacitat pulmonar.
6. Riu d'or wagneria. Alguns. com en Beethoven. S'hl encaminen.

Uetra muda i escap~ada.
7. Alguns directors el desmengen quan desafinem.

Obre pentagrames ¡portes.
8. Veu militar poc melodiosa. OceUs de can! musical.

D'on ve la música escandinava.
9. Famós autor de tangos. Da capo a coda.
10, Ara, para de cantar. Ara canta una 00a. Ara un La.
I l. 05t;nato de Las. El metall d'aquell ríu.
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