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[] La primera edici6 del festival, que es far el cap de
setmana vinent, reivindica aquesta mdsica corn un gran
patrimoni immaterial de la cultura popular catalana

Corals altres formacionsCors infantils

Eloi Camps
TORROE//A DE MONTGRi

E1 cap de setmana vhmnt,
Torroena de Montgri sara
la capital catalana del cant
coral. La pr~era edici5 de
L’EmpordA Canta, festival
dedicat a aquest tipus de
mtisica, programar~t del
divendres 20 al diumenge
22 desenes d’actuacions
de corals d’arreu de Cata-
lunya. Irapulsat pel Car
Anselm Viola de Torroella,
arab el suport de l’Ajunta-
ment de Ton~oella i la
col.laboraci6 de la Diputa-
ci6 i el Departament de
Cultura, L’EmpordS~ Can-
ta vol esdevenir un punt
de trobada per al movi-
ment coral catal~t i, alhora,
fomentar el cant coral
com una expressi6 de la
cultura popular i tradicio-
nalcatalana. En total, m~s
d’una vintena de fo~vaa-
cions entre cors infantils,
juvenilsi adults, i els noms
destacats d’ln Crescendo i
el Cor Jove del’Orfe6 Cata-
lh, passaran per To~woella.

Maria Joss Toledano,
directora artistica del fes-
tival, destacala riquesa de

la programaci6. "En el
m6n coral ja es fan troba-
des, per6 s6n m6s aviat
monotem~tiques. Nosal-
tres apostem per ]a trans-
versalitat", explica. Aixi, a
L’Empot<l~ Canta es po-
dr~ escoltar mfisica coral
clAssica, antiga, religiosa,
etc. L’objectiu de fons 6s
"donar a con~ixer la im-
port~mia del cant coral,
molt atTelat a ]a cultura
catalana", afirma Toleda-
no, que agracix el suport
de les federacions de cors
de Catalunya a l’hora de
muntar aquest festival
pioner i que es vol conver-
tir en referbncia.

La presentaci6 de
L’Empordh Canta es farS.
el divendres 20 ales 9 del
vespre a l’Auditori de l’Es-
pal Ter arab l’actuaci5 del
jove corln Crescendo (15 
17 etwos). E1 mateix dia 
les 8 delvespre s’inaugura
]’exposici5 La histSria del
CorAnselm Viola, a la ca-
pe]la de Sant Antoni, on
tamb(~ es facA una mostra
de federacions i agrupa-
cions corals catalanes.
Format el 1977 amb can-
talres que havien partici-

pat en els orfeons de la
Mancomunitat de Catalu-
nya, l’agrupaci6 pren el
nom d’Anselm Viola, com-
positor i pedagog torroe-
llenc del segle xvm que va
estar vinculat a l’escola de
Montserrat.

Dissabte 22 6s el dia
m6s intens del festival. Al
matihi hanrh les trobades
de corejoves alMuseu dela
Mediterr~ula (10 h) i 
cors infantils al convent
dels Agustins (12 h) i una
mosVca de federacions i
agrupacions corals catala-
nes an l’exposici5 sobre el
Cor Anselm ~ola (a parLir
de les 10 h). La plaqa del
Mestre Pan ser~t el marc
del taller de mtisica i veu
en famflia d’l 1 a I del mig-
dia (gratu’it). Tamb6 d’l 
a l ide 5 a6 de latardaes
faran visites guiades pel
poble amb l’acompanya-
merit dels Joglars de Ripo-
llet i les Veus de] Vall~s.
Les activitats de tarda co-
men~;aran ales tres arab
els concerts de sobretauta
dels Cors Joves de Catalu-
nya -federaci5 que agrupa
les entitats coralsjoves del
pals ales Dlaces del Mes-

Corals i escoles participants del primer L’Empord Canta

Cor els Virolets de I’Escola de mdsica de
Palafrugell
Escola de m6sica Tutti de la Bisbal
Cor de I’escola de m6sica de la Societat
Coral el VallOs de Ripollet
Cor Niudenotes de Torroella de Montgri

Corsjoves

Cor del conservatori de Girona Isaac
AIb~niz
Cor 5isvuitcinc de Sant Feliu de Llobregat
Cot Artnou de Granollers
Cor de I’Orfe6 Atl~.ntida de Barcelona,
Cot Mondeveus de Torroella de Montgri

EL PUNT AVUI ~

In Crescendo
Cor Jove de I’Orfe6 Catal~
Cor Carreras i Dasas de la Bisbal
d’Empord~

Cor Ver~elitana de Verses
Cot Sota Palau de Blanes
Cot Nit de Juny de Palafrusell
Cot Veus del Vall~s de Ripollet
Cor de Rupi~
Cot Scat Cat’ de Torrelles (Rossell6)
Cor tradicional El Vall~s de Ripollst

Cot del Recer de Torroella de Montsri
Cor Yes the Music
Cor Veus de I’Estartit
Coral Anselm Viola de Torroella de
Montsri
Cor de Camprodon
Sonanaixi de Torroella de Montgri
Cot Les Vox de la Bisbal d’Empord~

Cantaires del Montsri

tre Pere Rigau, d’Emest
Lluch i de la Vfla. Despr6s,
a la pla(;a de la V’fia hi hau-
r~t el concert dels Cors Jo-
ves de Catalunya, que in-
terpretaran can~ons llati-
noamericanes que ban
treballat durant el darrer
cm~ (18.30 h). Ales 7, 
mateix lloc, els alumnes
de 3r i ~!t de l’escola Gui-
llem de Montgrl, junta-
ment amb els corsiescoles
de mfisiea que pm~icipen

a la trobada, faran ]a can-
tata de l’obra No vola cap
vaca, composta per Tole-
dano, escrita per Jordi Fe-
nosa i amb il-lustracions
de Marta Montafih. La jor-
nada es clanrA arab el con-
cert delCor Jove del’Orfe6
Catal~ a l’Espal Ter (10 
12 euros).

Diumenge 23, el Cerea-
sons portarh la mfisica co-
ral a diversos racons de la
localitat. Entre les 11 i les

18.30, catorze formacions
cantacan repeu%ides per
diverses places, el Palau
Lo Mirador, la fundaci5
Mascort, la fnndaci5 V’fia
Casas, el Cine Peti~ i l’Es-
gl~sia de Sant Gehis. La
primera edici5 de UEm-
pord~ Canta s’acomiadar~
arab la cantada d’havane-
res i cremat a chrrec dels
Cantaires del Montgrl al
pati del Museu de la Medi-
tereAnia (18 h). ¯
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