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Ràdio Olot
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Caixa Manlleu
Universitat de Vic
Gràfiques Torres

Un any més volem donar la benvinguda als que d’arreu del món veniu al Festival Internacional de Música de
Cantonigròs per portar-nos un missatge de pau i una mostra de la cultura dels vostres països. Durant vint-i-quatre
anys hem anat rebent cors i grups de danses de cultures molt diferents, que ens han impulsat a seguir endavant
en aquesta gran aventura de descobrir, cada vegada, com el llenguatge universal de la música i de la dansa uneix
i agermana tots els pobles de la Terra. Entenem que aquest és el camí que més ajuda a la pau, a l’entesa i a la
concòrdia universal.
Ara fa doscents-cinquanta anys que va néixer un dels músics que més han contribuït al desenvolupament de la
música, Wolfgang Amadeus Mozart. Amb una capacitat creativa inabastable ens ha deixat un riquíssim llegat
musical. La seva inesgotable inspiració junt a un domini absolut de totes les formes i tècniques de creació
musical, han fet que, després de dos segles i mig, sigui avui un dels músics en que, les seves obres, son les més
escoltades i les més interpretades de la història.
És per això que ens hem volgut sumar al record i a l’homenatge que ha ofert el món al gran músic de Salzburg,
incorporant com a obra obligada, a la competició de cors infantils, una de les seves obres dedicada precisament
als infants, utilitzant com a text, únicament les lletres de l’alfabet . L’obra escollida es denomina «ALPHABET».
La música catalana està present amb l’obra «CANÇÓ DE FINESTRA» del compositor Josep Vila, qui actualment
és el director de l’Orfeó Català i participa amb l’Escola Superior de Música de Catalunya oferint les disciplines de
direcció Coral.
Volem dedicar un sentit record i homenatge a Petr Pálka, director del cor Severaceck de Txèquia, que ens han
visitat diverses vegades, obtenint les millors valoracions en les competicions de cors infantils.
Ara fa un any i a títol personal, va ser invitat pel Festival per formar part com a membre del Jurat de Música. Va
morir de forma repentina als 35 anys, deixant un gran buit entre nosaltres i una profunda tristesa. Era un gran
músic i un pedagog excepcional, a més d’un bon amic, va ser sempre un entusiaste col·laborador del Festival. El
trobarem molt a faltar.
Esperem que tant els participants com el públic en general, puguin gaudir del Festival, de la música i de la pau
que es viu a Cantonigròs aquests dies tant excepcionals, gràcies a la influència de les diverses cultures que es
manifesten a casa nostra i ens donen la mà per dansar una sardana universal.

Josep M. Busquets
President del Festival

W.A.MOZART
CONCERT HOMENATGE
Dijous 13 de juliol - 20:30h
a càrrec del cor

THE MEGGIDO CHOIR
(Meggido Region - Israel)
Direcció

Pnina Inbar
Programa:

* Tres Nocturns
- Se lontan, benmio, to sei
- Ecco quel fiero istante
- Piu non si trovamo
* Missa Brevis KV 140

250anys

BREU
HISTÒRIA
BREU HISTÒR

El Festival de Cantonigròs va iniciar les seves activitats l’any 1983 amb l’objectiu de convocar gent d’arreu del món que, a través de la música i de la dansa, volguéssin aportar la seva
cultura i les seves vivències. Una trobada on, a més a més de mostrar el seu art i les seves
tradicions, fos motiu de convivència entre ells i la gent del nostre país i s’establissin llaços
d’amistat i coneixement mútu. Així, s’intenta afavorir una millor entesa i convivència entre els
diferents pobles del món enfortint, d’aquest manera, l’establiment de la pau que tots desitgem.
Des del primer any, la crida ha estat atesa per un gran nombre d’agrupacions culturals d’arreu
del món, que es reuneixen en un espai obert al mateix poble de Cantonigròs i que rep el nom de
“campus musical”. Es van iniciant les diferents presentacions dels grups participants en les
competicions musicals i de dansa segons el reglament establert. Un jurat de personalitats
musicals de primer nivell i de diferents països, va avaluant i constatant el nivell artístic dels
participants en les diferents competicions. Des del primer any, va quedar fixat el prestigi i la
volada que prendria el Festival en el futur, fet que ha quedat demostrat a través dels seus 23 anys
d’existència.
Les bases fixades comprenen
competicions de cors mixtos, cors
femenins i cors infantils; totes elles
basades en obres d’autor i obres
obligades.
També hi ha una competició de
cors de música popular i danses
populars, limitades únicament per
l’autenticitat popular, segons el seu
orígen i la durada de les actua-cions.
Un altre aspecte important del Festival és el d’aconseguir l’entesa entre les diferents cultures,
races i llengües. El Festival compte amb la col.laboració de 25 pobles de les comarques que
envolten Cantonigròs per tal d’allotjar els 2.000 participants que venen a la regió. D’aquesta
manera els habitants dels pobles acullen a casa seva els participants i els ofereixen l’oportunitat
de conèixer i conviure durant quatre dies amb ells. Una total integració en la vida familiar i social
d’aquestes famílies, fent de la convivència un fet natural i sincer.
Actualment, són molts els pobles i les famílies que avui ja es programen i es preparen per
acollir els participants del Festival sense conèixer ni el seu oriígen, ni la seva llengua, ni la seva
raça,... Tot això, ha fet que molts d’aquests pobles s’obrissin a un nou coneixement del món per
experiència pròpia i que, en molts casos, els ha dut a conèixer altres països, cultures i costums.

És molt important destacar que en el Festival hi col.laboren més de 400 voluntaris, alguns tot
l’any i d’altres només durant la celebració del Festival. Dediquen les seves hores i el seu temps de
forma totalment desinteressada ajudant en tota classe de serveis i prestacions per tal que els
participants siguin atesos el millor possible i fent que els diferents actes i celebracions funcionin
el millor possible. A més a més d’aquests voluntaris, s’hi han d’afegir també les 800 famílies dels
diferents pobles que faciliten els allotjaments de forma desinteressada.
El Festival ha estat guardonat amb la “Creu de Sant Jordi” per la Generalitat de Catalunya ,
amb el “Premi d’Honor Jaume I” que concedeix la “Fundació Jaume I” així com el “Premi
Nacional de Cultura 2003” de la Generalitat de Catalunya.
L’any passat, el Festival va passar a formar part de l’Associació Europea de Festivals (EFAAEF), consolidant així la seva trascendència a nivell Europeu.
Passats aquests 24 anys, es pot analitzar la dimensió universal que ha adquirit el Festival i podem fer
un recompte del nombre de països, ciutats, grups, nombre total de participants i de públic que ha presenciat
els espectacles de les diferents edicions del Festival.
També és molt important la quantitat d’obres d’autors de casa nostra que s’han donat a conèixer
a arreu del món al ser incorporades, algunes de les seves obres, en les diferents competicions
com a obres obligades.

Resum estadístic
Nombre de països que han estat representats: 77
Nombre de ciutats que han estat representades: 418
Nombre total de cors i grups de danses que han participat: 710
Nombre total d’entitats catalanes que hi han participat: 114
Nombre aproximat de públic assistent: 435.000
Obres d’autors catalans programades en les competicions: 36
Total d’obres obligades programades: 112
Total dels membres del jurat que avaluen les competicions:
- Jurat de Música: 68
- Jurat de Danses: 32

Informació sobre la 24a edició
Nombre de països participants : 26
Nombre total de cors que participaran : 29
Nombre total de grups de danses que participaran : 13
Nombre total de participants previstos : 1800
Procedència dels grups per continents:
- europeu : 14
- americà : 6
- asiàtic : 4
- africà : 1
Previsió de públic : 28.000 persones
Pobles que participaran : 26
Famílies per allotjaments : 800
Voluntaris previstos per col.laborar : 450

Pobles col·laboradors

1. Arbúcies
2. Avinyó
3. Borgonyà
4. Calldetenes
5. Cantonigròs
6. Centelles
7. Espinelves
8. Folgueroles
9. Granollers de la Plana
10. Gurb

11. Hostalets de Balenyà
12. L’Estany
13. Les Preses
14. Manlleu
15. Masies de Roda
16. Moià
17. Olot
18. Roda de Ter
19. Rupit - Pruit
20. Sant Bartomeu del Grau

21. Sant Boi de Lluçanès
22. Sant Esteve d’en Bas
23. Sant Hilari Sacalm
24. Sant Hipòlit de Voltregà
25. Sant Julià de Vilatorta
26. Sant Pere de Torelló
27. Sant Vicenç de Torelló
28. Santa Eugènia de Berga
29. Santa Eulàlia de Riuprimer
30. Santa Maria de Corcó - l’Esquirol

31. Santa Maria d’Oló
32. Taradell
33. Tavertet
34. Torelló
35. Tona
36. Vic
37. Viladrau
38. Vinyoles
39. Santuari del Far
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ORGANITZACIÓ

COMITÈ EXECUTIU
Josep M. Busquets (President)
Valentí Villanueva (Sots-President)
Jordi Colomer (Director Musical)
Maria Rosa Plana (Secretaria)
David Gabarró (Finances)
Rosa Maria Oliu i Assumpció Canal (Hospitalitat)
Jaume Borràs i Roberto Mearelli (Organització del Campus)
Lluís Garcia i Antonio Sancho(Trànsit i Transports)
Blanca Busquets (Producció)
Jordi Albanell (Promoció i Publicitat)

COMITÈ ARTÍSTIC

COMITÈ DE FINANCES

COMITÈ D’HOSPITALITAT
·
·
·

Servei de recepció
Servei d’enllaços
Servei de guies i intèrprets

·
·
·
·

Serveis tècnics
Servei de restaurant
Serveis mèdics
Serveis de les flors

·
·

Servei d’escenari
Presentadors

·
·
·

Premsa
Relacions públiques
Secretaria

COMITÈ DEL CAMPUS

COMITÈ DE TRÀNSIT I TRANSPORTS

COMITÈ DE PRODUCCIÓ

COMITÈ DE PROMOCIÓ I PUBLICITAT

JURAT

JURAT DE MÚSICA

JORDI COLOMER (Director nusical)
JORDI MALUQUER
FRANCESC BUSQUETS (Secretari del Jurat)
MICHAEL NONNENMANN (Alemanya)
EVA KÓLLÀR (Hongria)
ANDREA ANGELINI (Itàlia)
CARLES GUMÍ
OSCAR BOADA
XAVIER SOLÀ

JURAT DE DANSES

JOSE DE UDAETA
RIA SCHNEIDER(Alemania)
NARENDRA S. KOTIYAN(India/Regne Unid)
JOSEP MAS PINEDA (Secretari del Jurat)

COMITÈ D’HONOR

Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall
President de la Generalitat de Catalunya
Excma. Sra. Carmen Calvo, Ministra de Cultura.
Excm.Sr. Guillermo Bedregal, Ambaixador de Bolívia.
Excm.Sr. José Viegas Silho, Ambaixador de Brasil.
Excm. Sr. Vassiliy Takev, Ambaixador de Bulgària.
Excma.Sra. Noemí Sanin, Ambaixadora de Colòmbia.
Excm. Sr. Chun-Seun Lee, Ambaixador de Corea.
Excm. Sr. Filip Vucack, Ambaixador de Croàcia.
Excm. Sr. Ján Valko, Ambaixador d’Eslovàquia .
Excm. Sr. Tomaz Lourencic, Ambaixador d’Eslovènia.
Excm. Sr. Joseph Delano M.Bernardo, Ambaixador de Filipines.
Excm. Sr. Francis Tsegah, Ambaixador de Ghana.
Escm. Sr. Arístides Agathocles, Ambaixador de Grècia.
Excm.Sr. Victor Harel, Ambaixador d’Israel.
Excm. Sr. Martins Perts, Ambaixador de Letònia.
Excm. Sr. Mecys Laurinkus, Ambaixador de Lituània.
Excm. Sr. Armando Lecaros de Cossio, Ambaixador de Perú.
Excma. Sra. Grazyna Bernatowicz, Ambaixadora de Polònia.
Exmc. Sr. Stelian Oancea, Ambaixador de Romania.
Excm. Sr. Alexander Kuznetsov, Ambaixador de Rússia.
Excm. Sr. Ivo Armenko, Ambaixador de Sèrbia - Montenegro.
Excm. Sr. Volkan Vural, Ambaixador de Turquia.
Excm. Sr. Martin Kosatka, Ambaixador de la República Txeca.
Excm. Sr. Oleh Vlasenko, Ambaixador d’Ucraïna.
Excm. Sr. Arévalo Méndez, Ambaixador de Veneçuela .
Excm.Sr. Qiu Xiao Qi, Ambaixador de Xina.
Honorable Sr. Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Honorable Sr. J.Manuel del Pozo, Conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya.
Honorable Sr. Antoni Castells, Conseller d’Economia, Finances, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Josep Mas i Falgueras , Alcalde de l’Esquirol - Cantonigròs
Il·lm Sr. Jacint Codina i Pujols, Alcalde de Vic
Il·lm. Sr. Lluís Sacrest i Villegas, Alcalde d’Olot
Il·lm. Sr. Antoni Molina i Compte, Alcalde de Tavertet.
Il·lm. Sr. Jordi Serra Macià, Alcalde de Roda de Ter.
Il·lm. Sr. Sebastià Juanola i Colom, Alcalde de Rupit - Pruit .
Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix, Alcalde de Manlleu .

Sr. Ferran Bello, Director General del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la
Generalitat de Catalunya.
Sra. Gemma Sendra, Secretaria General del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Excm. Sr. Celestino Corbacho, President de la Diputació de Barcelona.
Excm. Sr.Carles Ruiz, Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Excm.Sr. Ignasi Guardans, Diputat al Parlament Europeu
Sra Assumpta Bailac, Directora General de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de
Catalunya.
Sra Isabel Galobardes, Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Don. José Mayor Oreja, President de FCC Construcción S.A.
Mn. Josep Cruells, Rector de la Parròquia de Cantonigròs
Sr. Fèlix Millet, President de l’Orfeó Català
Sra. Carme Mateu de Suqué, Presidenta del Festival Castell de Perelada,
Sra. Montserrat Cadevall, Presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals
Sr. Pere Baltà.
Sr. Joan Triadú.
Sra. Maria Font Vda. Carulla.
Sr. Oleguer Sarsanedas, Director de Catalunya Ràdio
Sr. Francesc Escribano, Director de Televisió de Catalunya
Sr. Enric Majó, Director General de la Corporació Catalana de RTV
Sr. Martí Mas.
Sr. Jaume Giró, Repsol YPF.
Sra. Rosa Cullell, Directora General del Gran Teatre del Liceu.

FUNDACIÓ FIMC

El dia 6 d’abril de 2002, es va constituïr la Fundació Festival Internacional de Música de Cantonigròs amb
sèu al poble de Cantonigròs. Els principals objectius són: interessar a persones físiques i jurídiques a favor
de les iniciatives i projectes del Festival, donar suport als projectes i plantejaments estructurals que garanteixin
la continuïtat i millor desenvolupament del Festival, dur a terme activitat de tot ordre que pugui servir de
promoció, consolidació i divulgació així com per facilitar l’obtenció de recursos pel seu finançament.

El Patronat de la Fundació està format per:

-

Honorable Sr. Joaquim Triadú com a president.

-

Vocals
-

Sr. Miquel S. Anglada

-

Sr. Joan Pallarès

-

Sr. Pere Girbau

-

Sr. Joan Vidal i Gayolà (Secretari)

-

Sr. Josep Mas (en representació de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó)

-

Sr. Pere Portell (en representació de l’Associació de veïns de Cantonigròs)

-

Sr. Lluís Casellas (en representació del Consell Comarcal d’Osona)

-

Sra. Rosa Maria Oliu

-

Sr. Josep M. Busquets (en nom propi i en representació del Festival Internacional de Música de
Cantonigròs)

-

Ramon Codina

TROFEUS

A l’edició del Festival 2006 està previst concedir premis en metàl.lic fins a un total de 6.750 euros, a més
dels trofeus següents per a cada competició:
Premi «Generalitat de Catalunya».
Premi «Ajuntament de Vic».
Premi «La Caixa».
Premi Festival Internacional de Música de Cantonigròs.
Premi «Fundació La Fontana».
Premi «Institució Puig-Porret».
Premi «Ajuntament de Manlleu».
Premi «Ajuntament de Tona».

Els premis en metàl.lic de les competicions de dansa són una col.laboració de la Fundació «La Fontana».

L´actuació dels grups infantils serà valorada pels seus mèrits però no classificada i se'ls concedirà els premis
segons aquests criteris.

Les decisions del
Comitè Executiu o dels
Membres del Jurat, que
actuen en representació
pròpia per tot allò que fa
referència als concursos,
són

indiscutibles

i

concloents. Aquesta és
una condició essencial per
participar en els concursos. Qualsevol reclamació
s'haurà d'enviar per escrit
al Director Artístic abans
que finalitzi el concurs a
què es refereixi.
Quan es produeixin empats entre els primers classificats, es repartiran els premis en metàl.lic previstos de
manera proporcional i els trofeus seran repartits entre els primers classificats.

GRUPS PARTICIPANTS

BALEARS
ESCOLANIA VERMELLS DE LA SEU (Mallorca)
Direcció: Antoni Josep Salvà
BOLÍVIA
QORI INKAS BALLET FOLKLÓRICO (La Paz)
Direcció: Sandra Vélez
BRASIL
MADRIGAL VIVACE (Jundiaí)
Direcció: Vastí Atique
BULGÀRIA
«DOBRI CHINTULOV» MIXED CHOIR (Sliven)
Direcció: Metodiy Grigorov
CATALUNYA
CORAL ARIADNA (La Garriga)
Direcció: Enric Roca
GRUP MEDITERRÀNIA (Sant Cugat)
Direcció: David Gil
COR CORAL·LÍ (Barcelona)
Direcció: Agnès Miralbell
COLÒMBIA
CORO DE CÁMARA DE LA UNIV. DE LOS ANDES (Bogotà)
Direcció: Cristina Venegas
CORO JUGLARES ESCOLANÍA DE CALI (Cali)
Direcció: Fiorella Goeta
COREA
INCHEON ARTS HIGH SCHOOL (Seül)
Direcció: Heo Kyung Hee
CROÀCIA
KUD «KUPLJENOVO» (Zapresic)
Direcció: Ivica Ivankovic
ESLOVÀQUIA
FIALKA CHILDREN DANCE GROUP (Partizanske)
Direcció: Iveta Centárová
ESLOVÈNIA
THE MARIBOR ACADEMIC CHOIR (Maribor)
Direcció: Zsuzsa Budavari - Jasmina Dobaj

EUSKADI
CORO INFANTIL AMETSA (Irún)
Direcció: Marisa Etxepare
ALKARTASUNA EUSKAL DANTZA TALDEA (Pasai Antxo)
Direcció: Olatz Auzmendi
FILIPINES
UNIVERSITY OF ASIA AND THE PACIFIC (Pasig City)
Direcció: Arwin Q. Tan
GRÈCIA
TRADITION FOLKLORE ASSOCIATION OF CHANIA (Chania)
Direcció: Stella Agiasmenaki
GHANA
DZA NYONMO DANCE ENSEMBLE (Accra)
Direcció: Edward Dogbe
ISRAEL
THE MEGGIDO CHOIR (Kibbuts Dalia)
Direcció: Pnina Inbar
LETÒNIA
THE MARUPE MIXED CHOIR (Riga)
Direcció: Kalvis Ozolins
«SAPNIS» FEMALE CHOIR (Riga)
Direcció: Iveta Rismane
LITUÀNIA
CHOIR «SV.PRANCISKAUS PAUKSTELIAI» (Vilnius)
Direcció: Rita Krauceviciute
«VARPELIS» YOUTH CHOIR (Kaunas)
Direcció: Ksaveras Planciunas
PYNIMELIS DANCE GROUP (Panevezys)
Direcció: Ricardas Bakanauskas
WOMEN CHOIR «LIEPOS» (Vilnius)
Direcció: Audrone Steponaviciuté
MÚRCIA
«XOLO» VOCES BLANCAS (Molina de Segura)
Direcció: Bernadette Künhe
NEPAL
EVEREST NEPAL CULTURAL GROUP (Katmandú)
Direcció: Ram Chandra Koirala

PERÚ
GRUPO DE DANZAS TRUJILLO MÍO (Trujillo)
Direcció: Luisa Astudillo
POLÒNIA
THE BOY’S CHOIR SANCTI NICOLAI (Bochnia)
Direcció: Stanislaw Adamczyk
ROMANIA
PRO MUSICA CHAMBER CHOIR (Sf.Gheorghe)
Direcció: Zoltán Sipos
THE CHOIR EUTERPE (Bucarest)
Direcció: Georgeta Aldea
FOLK DANCE GROUP «IZVORASUL» (Cluj-Napoca)
Direcció: Daniela Calimac
RÚSSIA
CHILDREN’S CHOIR PODLIPKI (Korolyov)
Direcció: Inna Yakoleva
CHILDREN’S CHOIR «KAMERTON» (Krasnoyarsk - Sibèria)
Direcció: Sapryga Lilia
SÈRBIA
OBRENOVACKE DEVOJKE CHOIR (Obrenovac)
Direcció: Dragisha Vujoshevic
«RASKA» FOLK DANCE GROUP (Belgrad)
Direcció: Danica Glukcevic
TAIWAN
TAIPEI COUNTY TEACHERS CHOIR (Taipei)
Direcció: Li-Fen Chen
TXÈQUIA
LUSCINIA MIXED CHOIR (Opava)
Direcció: Jiri Slovik
CERVÁNEK (Cervený Kostelec)
Direcció: Eva Kubecková
UCRAÏNA
«AEDA» CHILDREN’S CHOIR (Uman)
Direcció: Lyudmyla Yatlo - Leonid Yatlo
«ROVESNIK» (Dniepropetrovsk)
Direcció: Nataliya Tuboltseva
VENEÇUELA
CORAL ANTIPHONA (Maracaibo)
Direcció: Juan Carlos Bersague
ORFEÓN UNIVERSITARIO L.U.Z. (Zulia)
Direcció: Héctor Pérez Rivero
XINA
WOMEN TEACHER’S CHORUS OF LONGGANG (Shenzhen)
Direcció: Zhou Yali - Wang XiZhen

THE MEGGIDO CHOIR
(Kibbuts Dalia - Israel)
El cor MEGGIDO està compost per 40 cantaires. Va ser fundat l’octubre de 1995 per la
seva actual directora, Pnina
Inbar. El cor interpeta obres de
compositors de renom com
Bach, Vivaldi, Bartok, Lasso,
Rossini, Elgar, Britten entre
d’altres.
El repertori musical del COR
MEGGIDO inclou música
folklòrica en diverses llengües
com l’hebreu.
La formació ha participat en diversos festivals: Festival Litúrgic de Jerusalem, Musica
Sacra de Nazareth o Abu Ghosh Festival a Haifa.
L’any 1998 el COR MEGGIDO va participar a la Competició Internacional de Cors
celebrada a Netanya i va aconseguir el primer premi en la categoria més elevada de
cors mixtos. També l’any 1999 el cor va prendre part de l’International Contest for Mixed
Choirs a Spital, Àustria, i va aconseguir endur-se el tercer premi en la categoria de cors
folklòrics.
Pnina Inbar, la directora de la formació coral, és graduada al Tel Aviv Music Teacher’s
College. Va estudiar cant amb Lola Shanzer, va ser membre del Cameran and Rinat
Choirs i de la Quinta Zacca i també ha actuat de soprano solista en diverses orquestes.
Inbar ha dirigit també el cor Na’ama Women’s Choir (1989) i ha rebut dos «Conductors
Awards» en competicions internacionals de renom a Israel i Alemanya.

PYNIMELIS DANCE GROUP
(Panevezys - Lituània)

El grup de dansa PYNIMELIS es va
fundar l’any 1986. És un grup
amateur que balla i interpreta
peces musicals folklòriques
lituanes.
La formació està composada per
370 ballarins, cantants i músics que
s’entrenen i assagen gràcies a
l’esforç constant de 8 instructors.
Els ballarins tenen entre 6 i 22 anys
i es distribueixen per grups de
dansa depenent de la seva alçada i consitució física.
Els músics formen una petita orquesta que es divideix en dos grups: un que toca instruments
arcaïcs (birbyné, lumzdelis, kanklès, skrabalai, skuduciai, ragelis...) i l’altre grup
tocainstruments típics de la zona (acordió, harmònica, clarinet, violí...).
Totes les danses que realitza el grup les balla amb música i cant en directe, és per això
que al llarg de la seva actuació els ballarins comparteixen escenari amb els músics i
cantaires.

TAIPEI COUNTY TEACHER’S CHOIR
(Taipei - Taiwan R.O.C.)

El cor TAIPEI COUNTY
TEACHER’S és un
dinàmic i divers grup mixt
de cant coral que va ser
fundat l’any 1973 per ErYang Liu.
Els components del grup
són professors de
diverses escoles primàries i secundàries de
Taipei County. Tots ells són joves i per això la característica principal del cor TAIPEI COUNTY
TEACHER’S és la gran vitalitat i entusiasme que posen a l’hora d’interpretar peces
musicals de famosos compositors taiwanesos.
Alguns dels festivals als quals han participat són els següents:
- 1992: Sud Àfrica.
- 1994: Art Festival Concert for Overseas Chinese a San Francisco.
- 1995: 5th International Choir Competition a Budapest, Hongria.
- 1996: International Choral Festival a Montana, EEUU.
- 2006: National Concert Hall a Taipei, Taiwan.
Li-Fen Chen és la directora del cor, és membre del National Taichung Teachers College i
del Tainan Theological College. Va ser escollida una de les millors directores en actiu al
Festival Bach d’Oregon que presideix el Sr.Helmuth Rilling.

ALKARTASUNA DANTZA TALDEA
(Pasai Antxo - Gipuzkoa)

El grup de danses
ALKARTASUNA EUSKAL
DANTZA TALDEA és un
grup folklòric que interpreta
peces de ball tradicionals del
País Basc.
Es va fundar l’any 1964
gràcies a una colla de joves
que volien perpetuar la
cultura i el folklore de la seva
terra.
El grup interpreta danses
d’arreu d’Euskadi, entre elles la més famosa és LAPURDIKO IHAUTERIA (el carnestoltes
de Lapurdi).
Tot i això també interpreten d’altres com LARRAIN DANTZA, ZUBEROAKO MASKARADA
o GOIHERRIKO DANTZAK.
També la JAURRIETA és una de les danses més conegudes d’Euskadi i la que mai falta al
programa d’actuacions d’aquest grup. Els versos de la cançó que acompanya els passos
del ball defineixen molt bé la vessant folklòrica de la cultura popular basca:
Axuri beltza ona dut bainan,
xuria berriz hobea,
dantzan ikasi nahi duen horrek
nere oinetara begira.

COR CORAL·LÍ
(Barcelona - Catalunya)

Cor juvenil fundat per Agnès Miralbell i que
ha representat al CLUB SÚPER 3 durant
12 anys. El cor també ha col·laborat
discogràficament amb artistes tan
importants com Joan Manel Serrat, Santi
Arisa, Marina Rosell, Manzanita, Clàudia
Schneider, Xavier Garriga.
Han actuat conjuntament amb la Coral
Sant Jordi i la Banda Municipal de
Barcelona sota la direcció de Luís Cobos
a la inauguració de les Olimpíades de Policies i Bombers de Barcelona.
Agnès Miralbell és la seva directora, la seva demostrada vocació per transmetre als alumnes
amor i respecte per l’expressió artística, van dur a Miralbell a crear el CENTRE ARTÍSTIC.
És diplomada en educació musical, ha realitzat estudis de piano, acordió i flauta de bec
en els Conservatoris del Liceu, Municipal de Barcelona i Professional de Badalona; de
pedagogia musical a l’Institut Kodály a Hongria i a l’Institut Llongueras de Barcelona;
direcció coral a la FCECC, de piano-jazz i de cant.
El passat desembre de 2005, el COR CORAL·LÍ va representar l’espectacle EL LLIBRE
DE LA SELVA al teatre Romea de Barcelona amb una banda sonora de les cançons de
Walt Disney interpretades pels nens d’aquesta formació.

GRUP DE DANSES TRUJILLO MÍO
(Trujillo - Perú)
Grup de danses
afroperuanes, criolles i
andines que es va fundar
l’any 1986 després d’un
curset d’estiu a l’Institut
Nacional de Cultura de
Trujillo.
Aquest any el grup celebra els
seus 16 anys de vida, una
llarga trajectòria que ha
permés incorporar noves
danses de la serra nord,
centre i sud del Perú així com
danses de la costa acomulant fins a un total de 60 coreografies.
El grup de danses TRUJILLO MÍO, dirigit per Luisa Astudillo, ha realitzat nombroses gires
i interpretacions a nivell nacional i internacional. Els Festivals més destacats són els
següents:
- França-Paris 1997
- Alemanya-Berlín 1998
- Equador-Guayaquil 1998
- Alemanya-Berlín 2001
- Itàlia-Sardenya 2002

MAPA MUNDI FIMC

Cantonigròs

GUARDONS

L’Associació Festival
Internacional de Música de
Cantonigròs va iniciar les seves
activitats l’any 1983, duent a
terme l’organització del primer
Festival i anualment ha anat
organitzant

sense

cap

interrupció.
L’any

1996,

la

Generalitat de Catalunya li va
otorgar la Creu de Sant Jordi,
per la seva contribució al foment
de l’intercanvi cultural amb
països d’arreu del món i per la
projecció internacional de Catalunya i de la seva música.
L’any 2000 li va ser atorgat el Premi d’Honor de la Fundació Jaume I i l’any 2003 li ha estat concedit
el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pels seus vint anys continuats d’activitat en el
desenvolupament i foment de la cultura.
PREMI D’HONOR DE LA FUNDACIÓ JAUME I
Consisteix en dos premis que s’atorguen l’un a persones i l’altre a entitats del nostre poble per la seva
acció, reconeguda arreu dels Països Catalans, de caràcter científic, cultural en general, social, artístic, cívic, etc.i
que no s’hagi manifestat preferentment o exclusivament en forma d’obra escrita.
Segons el jurat dels XXIV Premis d’Honor Jaume I, el Festival INternacional de Música de Cantonigròs va
ser premiat perquè mitjançant el foment de la música coral i de la dansa contribueix al prestigi i a la projecció
internacional de Catalunya, difon el coneixement de la realitat i de la cultura catalana arreu del món, i promou
l’agermanament entre els pobles; per la reconeguda exigència artística de la competició; per impulsar la promoció
internacional de grups catalans; i perquè en estimular l’acolliment dels participants a casa de centenars de
famílies, enforteix els llaços d’amistat, de pau i de convivència entre cultures i persones.
PREMI NACIONAL DE CULTURA 2003
Segons el jurat dels Premis Nacionals, el Festival Internacional de Música de Cantonigròs va ser distingit
amb el Premi Nacional de Cultura Popular per la seva reconeguda aportació a la música i a la dansa popular i
tradicional, com a punt de trobada de nivell internacional, així com la projecció de la cultura autòctona relacionantla amb els diversos corrents folklòrics universals.

RECULL DE PREMSA

CONTACTE

PREMSA

Anna Jover
Tlf. 93 232 64 44 - 93 246 36 03
Mòb. 606 65 88 07
Fax: 93 246 36 03
mail: fimc@fimc.es
www.fimc.es

SECRETARIA

Joana Gonzalo
Tlf. 93 232 64 44 - 93 246 36 03
Durant el Festival: 93 852 50 86
Fax: 93 246 36 03
mail: fimc@fimc.es
www.fimc.es

