MATINAL DIOCESANA SOBRE EL CANT EN LA LITÚRGIA
«El Cant Gregorià a la Litúrgia»
El proper dissabte dia 4 de març s’ha previst
celebrar la Matinal Diocesana sobre el Cant en
la Litúrgia, dirigida als animadors i cantaires del
Bisbat de Vic, en la seva edició 19a.
El lema de la matinal serà: «El Cant Gregorià a
la Litúrgia». No us espanteu: era l’assignatura
pendent.
Durant molt de temps l’Església va considerar el
cant gregorià com el cant propi i la seva
expressió musical en les celebracions litúrgiques
i en la recitació de la seva pregària; el patrimoni
musical de monestirs, catedrals i col·legiates
recopilat durant segles comprèn tots els cants
d’entrada i graduals, himnaris, antifonaris,
salmòdies, responsoris i molts altres cants per a
tota mena de celebracions.
A partir de la inclusió de la llengua pròpia a les
celebracions, els pocs cants llatins amb melodies
gregorianes que cantava el nostre poble a les
misses solemnes o altres actes litúrgics han
quedat en l’oblit; ¿té sentit encara, el cant
gregorià, a les nostres celebracions litúrgiques?.
Per parlar-nos d’això i fer-nos tastar un pessic de
cant gregorià serà entre nosaltres en Ramon Vilar
i Herms, llicenciat en filologia, professor de
direcció coral i de didàctica de la cançó,
gregorianista i director de la Schola Gregoriana de
Catalunya.
La trobada tindrà lloc a Vic, al Seminari; durarà de
9,30 a 13,15, i ens promet reviure uns cants
litúrgics que molts encara recordem.
A fi de comptar amb el material suficient per a
tothom convé que els interessats s'inscriguin abans
del dia 1 de març: (Tel: 938832655; Fax:
938894389; e-mail: recepcio@bisbatvic.com o
secretariatmusica.bvic@gmail.com). La inscripció
de 8 euros inclou el material de treball, cafèrefrigeri i l'aparcament al Seminari.
Podeu consultar el tríptic amb la presentació i
programa de la matinal a l'agenda de la pàgina del
Bisbat: www.bisbatvic.com

Les fotografies corresponen a la matinal celebrada el
27 de febrer de 2016 que va tenir per objecte la
presentació a nivell diocesà de «El Cantoral Litúrgic
Bàsic» editat per la Conferència Episcopal
Tarraconense.

