En aquesta 19a matinal, volem revifar el cant
gregorià, el cant que recordem molts dels qui
participarem a la trobada. Aquest cant litúrgic,
que ha esdevingut patrimoni de l’Església, té
una força artística i espiritual, acumulada al
llarg dels segles. Sobre la base de la llengua
llatina ha esdevingut una fusió harmònica amb
moltes i diferents tradicions culturals. És el cant
sublim que amb paraules del Mestre Lluís Millet,
ha baixat directament del cel junt amb el cant
popular... avui ho expressem amb altres
paraules però hem de reconèixer que hi ha molt
i bo per espigolar.
És molt important desentrellar-ne l’esperit i
l’Esperit que està present en el mateix cant, un
cant planer i per a tothom, universal per tant,
com el mateix Esperit. Nosaltres, per tradició
musical, lingüística i cultural llatina hauríem de
ser els més pròxims al cant gregorià.
El Vaticà II en el cap. VI de la “Sacrosanctum
Concilium” recull el pensament dels papes Pius
X i Pius XII i sobreescriu que l’Església reconeix
el cant gregorià com a cant propi de la litúrgia i
en paritat de condicions, se li reserva el lloc
principal; al mateix temps anima a noves
composicions adaptades.
La història ens ha portat potser a deixar de
banda aquests cants –diguem-ho així- per
esperar que una nova revifalla s’esdevingués
amb animadors enamorats del cant litúrgic
gregorià i de la litúrgia cantada, amb una base
de coneixements acceptables per donar-li el to
artístic que es mereix.
Amb aquesta matinal, doncs, donem relleu a un
dels deures més nobles de la nostra vida
cristiana: cantar la litúrgia.

HORARI
9:15 h Inscripcions
9:45 h Presentació de la Matinal,
amb la presència del
Sr. Bisbe Romà Casanova.
10:00 h El Cant gregorià. Ponència
a càrrec de Ramon Vilar
11:00 h Esmorzar
11:30 h El cant gregorià. 2a part
13:00 h Pregària de cloenda
13:15 h Fi de la Matinal
Acompanyament: Pol Requesens

TROBADES D'ANIMADORS DEL CANT
LITÚRGIC A MONTSERRAT
I trobada: 24 al 29 de juliol
II Trobada: 31 de juliol al 5 d'agost
III Trobada: 14 al 19 d'agost

Ramon Vilar i Herms
Ramon Vilar i Herms (Avinyó, 1943).
Inicià la seva formació musical a
l’Escolania
de
Montserrat
i
al
Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona, on obtingué
l’especialització en Etnomusicologia,
Direcció coral i el títol de professor de
cant. Estudis de Cant Gregorià a la
càtedra Félix Huarte del Conservatori de
Pamplona, extensió de l’Institut de
Chant Grégorienne de París. És també
llicenciat en Filosofia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha estat
professor de direcció coral i de
didàctica de la cançó al postgrau
d’Especialistes de música per a
l’escola al
Conservatori
Superior
Municipal de Música de Barcelona i a la
facultat de Psicologia i Ciències de
l’Educació Blanquerna, com també
professor de direcció coral als cursos de
l’Orfeó Lleidatà i À Coeur Joie de
Cervera i La Caparrella (Lleida).
Deixeble d’E.Ribó, M.Cabero, P.Cao i
E.List, és actualment director de la
Coral Preludi (d’Amics de la Unesco de
Barcelona), i de la Schola Gregoriana de
Catalunya. Ha estat tècnic de la
Fonoteca de Música Tradicional Catalana
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya des de 1987
fins el 2008. És autor d’articles,
d’edicions sonores i de treballs de
difusió.

La jornada se celebrarà al
Seminari de Vic
Ronda Camprodon, s/n
08500 - Vic
El preu d’inscripció de la Matinal és
de 8 euros que podreu abonar en
arribar. Aquest preu inclou el
material de treball, l’esmorzar i
l'aparcament al Seminari.

El Cant
Gregorià

Abans del dimecres 1 de març, us
preguem que confirmeu la vostra
assistència per correu, telèfon, fax,
o per correu electrònic, a fi de
comptar amb el material suficient
per a tothom.
Podeu dirigir-vos a títol individual o
en nom d’un grup, indicant quantes
persones vindreu, al:
Secretariat Diocesà de Música
c/ Santa Maria, 1
08500 – VIC
Telèfon: 93 883 26 55
Fax: 93 889 43 89
e-mail:recepcio@bisbatvic.com
Amb la col·laboració de

19a Matinal
diocesana
de treball per als
animadors i
cantaires en la
litúrgia
dissabte, 4 de març
de 2017
Seminari de Vic

