XXXVIa TROBADA GENERAL
D’ANIMADORS DE CANT PER A LA LITÚRGIA
IGUALADA 2017 (Anoia)
Els dies 28 i 29 d’octubre va tenir lloc a Igualada, la
XXXVIena. Trobada General de tardor d’Animadors de cants
per a la litúrgia.
Es reservà l’Hotel Amèrica com allotjament i centre
d’inscripcions. Un servei d’autobús s’encarregà de cobrir tots
els desplaçaments i cal remarcar la rigorositat amb que es
compliren els horaris programats.

ACTIVITATS ESTIU 2018

PONÈNCIA
“Influència del cant gregorià
en la cançó tradicional catalana”
per
Ramon Vilar i Herms, musicòleg

El dissabte al matí es feu una visita guiada al Museu de la Pell
(un dels tres primers d’aquesta especialitat existents a
Europa), l’adoberia de Cal Granotes, i les exposicions «Catifes
de ciment», «La casa de la festa» i «L’home i l’aigua». Desprès
de dinar al Restaurant Canaletes, ens desplaçàrem a la basílica
de Santa Maria on el rector Mn. Eduard Flores ens donà la
benvinguda i explicà el retaule i les capelles laterals. Intensa
sessió d’assaig a la tarda —amb refrigeri inclòs—, i al vespre
sopar al Cafè de l’Ateneu. Tot seguit a la històrica església del
Roser, s’oferí un concert coral on hi assistiren els rectors de les
parròquies i una representació municipal. En la primera part
la Coral de Santa Maria d’Igualada, dirigida per Coni
Torrents interpretà la missa “In honorem Sancti Hieronymi»
de Maria del Rio i dos motets. En la segona els assistents a la
TG presentàrem una audició participativa de set cançons.

CONCERT D’ORGUE
Amb motiu del centenari del naixement
del P. Gregori Estrada (1918-2018),

El diumenge al matí visita guiada al singular i monumental
Asil del Sant Crist de Joan Rubió, deixeble de Gaudí. I al
migdia previ un assaig, el bisbe de Vic, monsenyor Romà
Casanova va presidir a la basílica, la missa solemne que fou
cantada per els assistents de la TG, amb l’acompanyament a
l’orgue d’Albert Pàmies i Lluís Victori. En acabar es feu una
visita guiada a l’exposició Fulgència, d’art religiós que acull
71 peces d’entre les millors obres de l’orfebreria catalana.

A càrrec de Modest Moreno, organista.
Basílica de Santa Maria, 21h.
Entrada lliure

Finalment se celebrà el dinar de cloenda al Restaurant
Sesoliveres, que fou presidit pel citat bisbe de Vic,
representants de l’Ajuntament d’Igualada i del Consell
Comarcal, rectors d’Igualada, responsables de Trobades i
directius de la Coral de Santa Maria, encarregats de
l’organització de la Trobada. El lliurament de records, el cant
dels adéus i el d’“Els segadors” completaren la jornada.

TROBADES D’ANIMADORS
DE CANT
PER A LA LITÚRGIA

MONTSERRAT
ESTIU 2018
DIRECCIÓ MUSICAL

27 de juliol
3 d’agost
17 d’agost

I Trobada – 23 al 28 de juliol
Cinta Ollé
II Trobada – 30 juliol al 4 d’agost
Marc Díaz
III Trobada- 13 al 18 d’agost
Aïda Espelt
---------------------

TROBADA GENERAL
Parròquia de Sant Romà
Lloret de Mar
20 i 21 d’octubre

TROBADES D’ANIMADORS DE CANT
PER A LA LITÚRGIA
Montserrat. Estiu de 2018






Programa
Animació i direcció del cant popular per a
la Litúrgia.
Estudi de repertori.
Ponència sobre un tema d’interès pastoral i
litúrgic.
Participació a la Pregària i a l’Eucaristia del
Santuari.

Durada
 De les 12 del migdia del dilluns a les 4 de la
tarda del dissabte.
Allotjament
 A l'hostatgeria del monestir. Places
limitades.
Si
les
places
disponibles
queden
sobrepassades, es farà saber als interessats
on poden adreçar-se.
 En inscriure’s, hom es compromet a
respectar l’horari i l’ambient del santuari.
Condicions
 Exercir l’animació i la direcció del cant en la
Litúrgia, o almenys preparar-s’hi.
 Tenir 17 anys com a mínim, o estar avalat
per algú que se’n faci responsable.
 Tenir coneixements musicals.

Matrícula
 335 Euros
 Cal fer una preinscripció de 135 euros al
compte de:
LA CAIXA
Monestir de Montserrat
ES69 2100-0215-30-0200000533
Concepte: TROBADES DE CANT
Nom del qui envia la preinscripció.
En cas d’anul·lació de la inscripció,
l'organització de les trobades es reserva el
dret a retornar l’import íntegre de la
preinscripció.
 Adjunteu el comprovant de la
preinscripció amb la butlleta.
 Les peticions d’inscripció seran
confirmades per escrit o correu electrònic.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ
5 de juliol 2018
Informació Trobades de l'estiu i Trobada
General
 Secretaria d’Animadors de Cant per a la
Litúrgia.
08199 MONTSERRAT
(Barcelona) -El Bages Tel. 93 877 77 66
Fax. 93 877 77 62
trobadescant@abadiamontserrat.net
www.trobadesanimadorsdecant.cat

Em plau molt saludar-vos com antic participant
d’aquestes trobades. Hi ha fets que quan els vius amb passió
en els anys de joventut deixen petjada. Amb 18 anys, essent
seminarista, vaig participar per primera vegada en aquestes
trobades. Va ser l’any 1985. El director fou l’Andreu Martínez,
actualment monjo de Montserrat. Al cap de dos anys vaig
tornar-hi. La directora fou la Mercè Cano. En ambdós casos en
guardo un meravellós record. L’estudi de repertori, les
pràctiques d’animació i direcció del cant per a la litúrgia, la
ponència sobre un tema musical d’interès pastoral, la
participació en la pregària i en la Missa Conventual diària al
Santuari, les joioses vetllades musicals cada vespre a l’aire
lliure a la plaça, la gravació de cants corals a la sala d’assaig
de l’Escolania per a ser editats en els cassets “Cants i
Lloances”, la sana convivència, l’harmonia entre tots i totes,
tot per a mi era educatiu, tot era una agradable sorpresa, un
regal, un do del Senyor.
I entre aquests dons sobresortia aquell que ens
acompanyava sàviament i discreta dia rere dia: el Mestre
Gregori, veritable ànima d’aquestes trobades. Com se sol dir,
al llarg de la vida potser trobem molts professors però només
de tant en tant algun veritable mestre. L’estimat P. Gregori
n’ha estat un per a moltíssima gent d’aquest nostre país.
Mestre musical i mestre en el camí monàstic. Mestre ferm i
amable
ensems.
Organista,
compositor,
musicòleg,
gregorianista, director del cor de monjos entre el 1968 i el
2002, estudiós del “Llibre Vermell” de Montserrat amb els
seus cants i les seves danses.
El 28 d’abril d’enguany celebrem el centenari del seu
naixement. Donem gràcies al Senyor per la persona d’aquest
bon monjo que, com indicava el P. Abat Josep M. Soler en
l’homilia del seu enterrament, “anava repetint les paraules del
salmista: el vostre amor val més que la vida; tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor (Ps 62, 2.4). I demanava també amb
el salmista: que tota la vida us pugui beneir i alçar les mans lloant
el vostre nom (Ps 62, 5). I el Senyor li ho ha concedit”.
S’atribueix a Sant Agustí aquest conegut adagi: qui canta
bé prega dues vegades. Per fer-ho realitat l’enyorat P. Gregori va
esmerçar hores i dedicació generosa organitzant les trobades
d’animadors de cant per a la litúrgia. Us animo molt, doncs,
joves i grans, a prendre part en les trobades d’aquest proper
estiu. Serà el nostre millor homenatge en l’any del centenari
del naixement del Mestre, el P. Gregori Estrada, al cel sia. Ben
vostre,
+ Sergi Gordo Rodríguez,
bisbe auxiliar de Barcelona

