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Entitats

LA CORAL VERGELITANA

Començo aquest escrit explicant el que és el món coral i 
dels músics.

Moltes vegades els músics no som bons cantaires; per 
dir-ho d’una manera clara, no ens n’hem preocupat. Ens 
esforcem per conèixer bé l’instrument o instruments que 
toquem, tenir un bo so, estudiar-lo durant moltes hores per 
obtenir una bona tècnica, però desconeixem aquest instru-
ment tan perfecte que tenim tots, com és la veu.

Com a experiència personal, puc dir que cantar amb una 
coral ha estat per a mi el que més m’ha fet gaudir de la 
música. Moltes vegades el cant coral és a cappella (sense 
acompanyament instrumental), la qual cosa ens obliga a 
escoltar molt: no tenim instruments (sobretot electrònics) 
que tapin les nostres deficiències, sempre hem d’intentar 
cantar les notes afinades, ser molt disciplinats en el mo-
ment de començar i acabar una cançó seguint els gestos 
del director, matisar. Asseguraria que és l’activitat musical 
més enriquidora que un músic o no músic pot fer.

Als cantaires no músics

Per a ser cantaire d’una coral, no s’han de tenir necessà-
riament estudis de llenguatge musical –si es tenen, millor–, 
sinó ganes de cantar, constància en els assajos i cura de 
saber escoltar tant els cantaires de la mateixa veu com les 
altres veus del grup, és a dir, hem d’esforçar-nos per a 
formar un bon conjunt.

Amb els tretze anys que fa que sóc a la coral, hi han pas-
sat cantaires que, sense tenir formació musical, han estat o 
són elements molt importants dins la nostra formació.

En els darrers vint-i-cinc anys, el cant coral ha millorat 
moltíssim. Hi ha cantaires que es preocupen de tenir una 
bona emissió de veu, fan classes de cant, i això fa que les 
corals tinguin un altre timbre i que millorin el nivell d’interpre-
tació del seu repertori.

La coral avui

El dia 15 de gener del 2012 a l’església de Verges i uns 
dies més tard a Ullà, vàrem interpretar la Cantique de Jean 
Racine i el Rèquiem de Gabriel Fauré acompanyats per 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i, com a solistes, a 
Verges vam tenir la soprano Mireia Casas i el baríton Xavier 
Mendoza, i a Ullà la soprano Imma Presas i el baríton Jordi 

Tormo. Penso que, juntament amb el Glòria de Vivaldi, és 
una de les obres més ambicioses que ha portat a terme 
la Coral Vergelitana. Aprofito l’avinentesa per a felicitar tots 
els components de la coral i també els no components –
que aquests dies us vau afegir a la interpretació d’aquestes 
dues fantàstiques peces– per la vostra entrega i musicalitat.

Fa un quant temps que a la coral anem alternant obres 
més cultes, com les que acabo d’esmentar, amb obres 
més actuals, com han estat West Side Story, amb músi-
ca del compositor americà Leonard Berstein, cançons del 
grup suec ABBA o un recital de cançons dels Beatles, i en 
aquests moments estem treballant les cançons més co-
negudes de l’obra El fantasma de l’òpera, amb música del 
compositor anglès Andrew Lloyd Webber.

Amb aquesta idea de l’obra El fantasma de l’òpera ens 
agradaria, a tots els membres de la coral, que hi hagués 
més vergelitans i vergelitanes –o no– que volguéssiu parti-
cipar en aquest projecte, que és prou engrescador. 

Us encoratjo a tirar-lo endavant. Cantar no és fàcil, però 
amb il·lusió ho aconseguim tot o quasi tot, i així faríem pos-
sible entre tots tenir la Coral Vergelitana durant molts anys 
més. Sincerament, crec que seria una llàstima que, per fal-
ta de cantaires, es perdés aquesta entitat que fa trenta que 
ha fet mèrits per ser reconeguda no solament en l’àmbit 
local, sinó en molts altres municipis de Catalunya.

Animeu-vos a participar-hi, sense por! 

RAMON JOANMIQUEL

La Coral avui dia

L’església, de gom a gom, el dia de la representació del Glòria, de Vivaldi




