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XXVII
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CANTONIGRÒS
Amb el suport de

i el patrocini de

amb la col·laboració de:
Fundació Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Ajuntaments de: Santa Maria de Corcó, l’Esquirol, Vic i Olot
Escoltes Catalans
Pilarín Bayés
Josep Maria Coll i Bardolet
Miquel Brossa
Enric Adserà
Mayte Burguera
Roser Capdevila
Ramon Aguilar Moré
Esther Boix
Manel Capdevila
Montserrat Gudiol
Carme Solé
Jordi Casas
Afers de Comunicació Visual
FECSA-ENDESA
Escola d’Idiomes de Barcelona
The Corner - Centre d’estudis de Cornellà
Fira de Mostres de Barcelona
TVO Osona
TV3
Catalunya Ràdio
Ràdio Manlleu
Ràdio Olot
Ràdio Vic
Protecció Civil (Vic)
Mossos d’Esquadra
Telefónica España, S.A.
Consell Comarcal d’Osona
Voluntaris de Terrassa
AAVV de Cantonigròs
Bon Preu
RACC Automòbil Club
Caixa Manlleu
Universitat de Vic
Gràfiques Torres

Benvinguts tots els que veniu a Cantonigròs per participar en la 27ena edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que una vegada més es disposa a rebre participants i públic d’arreu del món
que volen integrar-se en la gran festa de la Música i de la Dansa.
Ens adherim a l’any de la innovació i de la creació que ha proclamat la UNESCO, per tal de fer front als
plantejaments que, el món de la cultura i de les arts, té de cara el futur com a base per a la cohesió social.
Commemorem aquest any diverses efemèrides del món de la música i de la literatura, i és per això
que en la competició de cors mixtos hem programat l’obra “Un sonet per tu”, amb música del director
musical del Festival, Josep Vila, sobre un text del nostre poeta Miquel Martí i Pol, que ara fa cinc anys ens
va deixar.
També hem volgut commemorar el centenari de la mort del músic i compositor català nascut a
Camprodon, Isaac Albéniz, organitzant un recital de piano amb fragments de la seva obra, interpretats pel
pianista Jordi Camell, participant així mateix en l’edició d’un CD commemoratiu. Aquest concert se celebrarà
al foyer del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Hem previst per primera vegada, convocar un concurs internacional de fotografies amateurs, referides
al tema del festival a fi de que, tots els qui així ho desitgin, tant el públic com els participants, tinguin
ocasió de donar-nos una visió gràfica del que han considerat més rellevant de les imatges viscudes durant
el Festival.
Igualment, com hem fet altres anys, s’ha programat una audició de sardanes en el propi campus del
Festival, per tal de que, tant el públic que ens acompanya com els participants, tinguin ocasió de dansar
tots junts la sardana com exemple de la nostra dansa tradicional més popular.
Per primera vegada comptem amb la participació d’un grup procedent de l’Aràbia Saudita, al que
donem una especial benvinguda com a representants d’un nou país que s’incorpora a la nostra història.
Moltes gràcies a tots els que heu vingut a compartir i a gaudir d’aquests dies de Música i Dansa en el
meravellós entorn del poble de Cantonigròs, que us acull amb gran goig i satisfacció.

Josep M. Busquets
President del Festival

edició
27a
27aedicIó

ANY ALBÉNIZ - CONCERT HOMENATGE
DILLUNS 6 de juliol - 20:00h.
Lloc: Foyer del Gran Teatre del Liceu
El Festival ha volgut participar en l’homenatge al músic
de Camprodón organitzant un concert pel dia 6 de juliol, com
a pas previ a la inauguració oficial a Cantonigròs, en el Foyer
del Gran Teatre del Liceu, on el pianista català Jordi Camell
interpretarà un programa amb el títol «Abans i després
d’Ibèria». D’aquest programa també es presentarà un CD
editat per Columna Música.

Jordi Camell (Llorenç del Penedès, 1959) ha actuat
arreu de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica. Músic
íntegre i de llarg recorregut, es formà amb Carme Flexas a
Tarragona i v a estudiar també a Barcelona amb Miquel
Farré i a Londres amb Maria Curcio. Guardonat en
diferents concursos, el 1984 obtingué el “Diplôme
Supérieur d’Exécution” com a “premier nommé” a l’École
Normale de Musique de París. Ha treballat als
Conservatoris de Música de Barcelona i Sabadell i
actualment és professor de piano, cap del departament
de Música Clàssica i Contemporània i coordinador de
cambra de l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC).

FUTURES INSTAL·LACIONS
Basant-nos en els criteris d’infraestructures que
precisa el Festival de Cantonigròs per a les seves
celebracions anuals i tenint en compte que, qualsevol
equipament que es projecti construir, ha de tenir la
flexibilitat i la capacitat suficient perquè, sense anar
a conceptes sobredimencionats que el farien inviable per cost i utilitat, s’ha pensat en utilitzar els
elements fixos que ocupen l’espai de l’escenari que
s’ instal·la actualment amb els seus serveis i que
son totalment autoportants:
* Una coberta de lona sintètica de doble càmera d’aire que permet aïllar el so i els canvis tèrmics
amb una alta resistència a les inclemències del temps , tot plegat amb una dimensió de 25metres per 20 metres
(10metres d’escenari i 10 metres de servei anterior)
* S’afegeixen a cada cantó un mòduls construïts de 6metres per 20 en dues plantes on s’ubiquen
tots els elements de servei per un escenari (sales d’assaigs, vestuaris, recepció, serveis tècnics, sala de premsa...)

*El frontis de l’espai de serveis de l’escenari de 25metres per 10metres, estan tancats per la cara
nord, mirant a la muntanya de Cabrera, per una cortina de vidre que ocupa pràcticament tota la façana i que, a
més de facilitar una gran il·luminació natural, dóna una vista única de la muntanya.

*L’altra part que dóna a l’escenari està tancada amb un mur de materials sintètics que fan de fons
de l’escenari i que poden ser plegables per deixar el conjunt d’escenari i nau de serveis unificades amb possible
visió des de el públic del fons de Cabrera.

Aquest conjunt estructural permetrà
quan es celebri el festival, afegir una carpa
com l’actual de 25metres per 50metres o
s’hi situaran, com actualment, els seients
pel públic, i que un cop finalitzat el Festival
es desmuntarà totalment posant un frontis
de tancament a l’escenari.

Aquest equipament durant l’any pot servir per moltes altres activitats com és ara
per

exemple,

podria

ubicar

les

dependències d’una escola de música que tant necessària es per el
habitants de l’Esquirol i Cantoni.
També una escola de dansa tradicional o de disciplina rítmica o
altres estils. Una biblioteca amb
connexions de internet i un centre d’arxiu general, tant del Festival com de la història del poble.

Un grup escola de teatre, i per
atendre altres necessitats com un espai per exposicions, etc. L’escenari utilitzat al través i amb tots els seus
serveis, pot ser una perfecta sala per fer concerts, exhibicions de dansa, teatre, cant coral, etc així com per
convencions i conferències de caire professional, trobades de grups organitzats, etc.

Tot aquest conjunt està previst que s’instal·li en el mateix espai i ubicació que té actualment, ja que
d’aquesta manera utilitza la zona que perjudica menys el paisatge i permet un accés ràpid i directe del públic,
dels serveis i dels que actuen.

El nou pla d’ordenació urbanístic de Cantoni, ha de contemplar que la via de circumval·lació del poble,
rodegi l’actual terreny i així
permeti que aquest espai
quedi

perfectament

comunicat i separat dels
espais urbans, rodejat d’una
zona verda amb jardins.

1r CONCURS AMATEUR DE FOTOGRAFIA
Del 16 al 19 de juliol de 2009
http://cantonigrosfotos.blogspot.com
Per primer any, es convoca un concurs amateur de fotografia amb la finalitat de captar la filosofia
del Festival a través de l’objectiu. Els concursants
hauran de fotografiar tot allò que per ells defineixi el
Festival, no només disparant les seves càmeres
durant les actuacions dels grups a l’auditori del
campus musical, sinó també trobant les millors
instantànies que defineixin els diversos sentiments
que durant 4 dies omplen Cantonigròs. Cadascú
haurà de trobar la millor localització possible
(menjadors, a l’aire lliure, a les cases de les famílies
que els acullen...) per copsar el moment màgic.
El concurs està obert a tothom i hi haurà un guanyador i 10 finalistes que es donaran a conèixer
la propera edició del Festival. Les fotografies es podran enviar a través de correu electrònic fins el 31
d’agost i totes les que es presentin s’aniran penjant al blog del Festival (http://
cantonigrosfotos.blogspot.com).
Durant el Festival de l’any vinent, que se celebrarà del 15 al 18 de juliol de 2010, es muntarà una
exposició amb les fotografies rebudes i les dels premiats es publicaran al programa de mà del Festival amb opció de que alguna d’elles acabi sent la imatge del cartell de l’any vinent.

PREMI DE VOTACIÓ POPULAR
Dissabte 18 de juliol. 15:00h.
COMPETICIÓ 5 (DANSES POPULARS)
També per primer cop, el Festival incorpora un premi de votació popular a través de qual el
públic podrà escollir el que, per ell, és el millor grup de danses del Festival.
Aquest premi només es farà efectiu durant la competició 5 (danses populars d’un màxim de 35
dansaires) que se celebrarà el dissabte 18 de juliol a les 15:00 de la tarda. El fet de no exportar el
mateix sistema a les competicions corals es deu a la gran distància que separa la singularitat de
cada categoria. No és el mateix valorar la qualitat d’un cor, on s’han de tenir en compte molts aspectes
tècnics, que valorar el carisma que desperta un grup de danses entre el públic assistent.

CONCERT INAUGURAL
DIJOUS 16 de juliol - 19:00h.
* PRESENTACIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS
* PARLAMENTS
* ACTUACIONS:
- BEIJING Nº20 MIDDLE SCHOOL (Pequín)
- CORO FEMENINO VOCAL KANTUS (Cuba)
- GIVATAYIM DANCE GROUP (Givatayim)

*CONCERT INAUGURAL

- INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG CHOIR (Indonèsia)
Repertori de música folklòrica indonèsia

- ORLYK UKRANIAN FOLK ENSEMBLE (Gran Bretanya)
Repertori de danses tradicionals ucraineses

OBRES OBLIGATÒRIES
COMPETICIÓ 1 - CORS MIXTOS (màx. 40 veus)
Divendres 17 de juliol a les 10:00h.
«UN SONET PER TU»
Josep Vila (1962)
Text de Miquel Martí i Pol

COMPETICIÓ 2 - CORS INFANTILS (màx. 40 veus)
Diumenge 19 de juliol a les 11:30h.
«VISA FRÄN UTANMYRA»
C.B. Agnestig (1924) / Arr. Olof von Dalin (1841 - 1904)

COMPETICIÓ 3 - CORS FEMENINS (màx. 36 veus)
Divendres 17 de juliol a les 15:00h.
«TOTA PULCHRA ES MARIA»
Maurice Duruflé (1902 - 1986)

CONCERT DISSABTE 18
DISSABTE 18 de juliol - 19:00h. - Auditori de Cantonigròs

* ACTUACIONS:

- TYRESÖ YOUTH CHOIR (Suècia)
Direcció: Anne Aaltonen Samuelson
Programa
«Näckens polska» (Arr.Bror Samuelson)
«Hurra, här komma de gossar» (Arr. Gunnar Hahn)
«Jag vet en dejlig rosa» (Arr. Hugo Hammarstrm)
«Högt i ett träd en kraka» (Arr. Bror Samuelson)

- PATARA ERISIONI DANCE GROUP (Tbilisi)
Direcció: Davit Kereselidze
Kakhaber Chkuaseli

* A LES 20:00:
Concert Internacional CANÇONS I DANSES DEL MÓN.

AUDICIÓ DE SARDANES
DIUMENGE 19 - 16:00H. - Campus musical de Cantonigròs

LA COLLA SARDANISTA VIOLETES DEL BOSC, acompanyats per una
cobla, realitzarà una audició de sardanes al campus musical del Festival on
els sardanistes ensenyaran a ballar sardanes a totes aquelles persones que
ho vulguin.

CERCAVILA
DISSABTE 18 - matí i tarda - Cantonigròs
Desfilada dels participants del 27è Festival Internacional de Música de
Cantonigròs pels carrers del poble. Vestits típics, música i dansa.
Recorregut: de la Plaça de l’Església al Campus Musical.
Horaris: a les 12:00h. desfilaran els grups de dansa.
a les 16:00h. desfilaran les corals.

HISTÒRIA
BREU
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 27 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.
Fa tres anys, el Festival va passar a formar part de l’Associació Europea de Festivals (EFAAEF), consolidant així la seva trascendència a nivell Europeu.
Passats aquests 26 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: 80
Nombre de ciutats que han estat representades: 441
Nombre total de cors i grups de danses que han participat: 1307
Nombre total d’entitats catalanes que hi han participat: 118
Nombre aproximat de públic assistent: 448.000
Obres d’autors catalans programades en les competicions: 39
Total d’obres obligades programades: 115
Total dels membres del jurat que avaluen les competicions:
- Jurat de Música: 72
- Jurat de Danses: 39

Informació sobre la 27a edició
Nombre de països participants : 38
Nombre total de cors que participaran : 28
Nombre total de grups de danses que participaran : 12
Nombre total de participants previstos : 1812
Procedència dels grups per continents:
- europeu : 16
- americà : 5
- asiàtic : 4
- africà : 0
Previsió de públic : 30.000 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

TRÍPTIC
S’09
TRÍPTICS’09

ORGANITZACIÓ

COMITÈ EXECUTIU
Josep M. Busquets (President)
Valentí Villanueva (Sots-President)
Josep Vila (Director Musical)
Maria Rosa Plana (Secretaria)
David Gabarró (Finances)
Rosa Maria Oliu i Assumpció Canal (Hospitalitat)
Jaume Borràs, Roberto Mearelli i Rafel Prat (Organització del Campus)
Manel Faura i Martí Faura (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

JOSEP VILA (Director nusical)
CARLES GUMÍ (Secretari del Jurat)
FRANCESC BUSQUETS (Secretari del Jurat)
ANDREA ANGELINI (Itàlia)
VENNO LAUL (Liutània)
EVA KÓLLÁR (Hongria)
VICTOR ZASLAVSKY (Ucraïna)
TOMAS ROSADO
XAVIER SOLÀ
CÈSAR CALMELL
LLUÍS MILLET

JURAT DE DANSES

ALBERT SANS
KATRIN ALLARD (Bèlgica)
FRANCESC CASADESÚS
JOSEP MAS PINEDA (Secretari del Jurat)

COMITÈ D’HONOR

Molt Honorable Sr. José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya
Excma. Sra. Angeles González-Sinde, Ministra de Cultura.
S.A.R. Príncep Saud Bin Naif Abdulaziz Al Saud, Ambaixador d’Aràbia Saudita
Excma. Sra. María del Carmen Almendras, Ambaixadora de Bolívia
Excm. Sr.Ivan Christov, Ambaixador de Bulgària.
Excm. Sr. Carlos Rodado Noriega, Ambaixador de Colòmbia
Excm. Sr. Alberto Velazco, Ambaixador de Cuba.
Excm. Sr. Ján Valko, Ambaixador de la República d’Eslovàquia .
Excm. Sr. Andres Rundu, Ambaixador de la República d’Estònia.
Excma. Sra. Maija Lahteenmaki, Ambaixadora de Finlàndia.
Excm. Sr. Zurab Pololikashvili, Ambaixador de Geòrgia.
Excma. Sra. Denise Holt, Ambaixadora de la Gran Bretanya.
Escma. Sra. Edit Bucsi-Szabó, Ambaixadora d’Hongria.
Excm.Sr. Slamet Santoso Mustafa, Ambaixador d’Indonèsia.
Excm. Sr. Raphael Schutz, Ambaixador d’Israel.
Excm. Sr. Pasquale Terracciano, Ambaixador d’Itàlia.
Excma.Sra.Lyra Puisyte Bostroem, Encarregada de negocis,Ambaixada Lituània
Excm. Sr. Metodija Belevski, AMbaixador de Macedònia.
Excma.Sra.Ana Rosa Valdivieso, Encarregada de negocis, Ambaixada del Perú
Exm.Sr.Ryszard Schnep, Ambaixador de Polònia.
Excma. Sra. Jela Bacovic, Ambaixadora de Sèrbia.
Excm. Sr. Anders Rönquist, Ambaixador de Suècia.
Excm. Sr. Ender Arat, Ambaixador de Turquia.
Excm. Sr. Martin Kosatka, Ambaixador de la República Txeca.
Exm.Sr. Franklin Molina, Encarregat de negocis, Ambaixada de Veneçuela.
ExcmSr.Zhu Bangzao, Ambaixador de la Xina.
Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras, Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Honorable Sr. Ernest Maragall, Conseller d’Educació.
Honorable Sr.Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa.
Honorable Sr. Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances.
Excm. Sr. Antoni Fogué, President de la Diputació de Barcelona.
Honorable Sr.Josep Bargalló, Director Institut Ramon Llull
Il·lm. Sr. Josep Mas i Falgueras , Alcalde de Sta. Maria de Corcó.
Il·lm Sr. Josep M. Vila d’Abadal, 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. Antoni Llach i Vidal, 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. Ramon Fontdevila, Director General del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Lluís Noguera, Secretari General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Excm. Sr.José Manuel González, Diputat de Cultura de la Diputació deBarcelona.
Excm. Sr. Felix Palomero Gonzalez, Director General del INAEM.

Sr. Ignasi Guardans Cambó, Director General del ICAA
Sra. Marta Cureses, Subdirectora General de Música i Danza del INAEM
Sr. Don. José Mayor Oreja, President de FCC Construcción S.A.
Mn. Josep Castanyer, Rector de la Parròquia de Sant Roc
Sr. Fèlix Millet, President de l’Orfeó Català
Sra. Carme Mateu de Suqué, Presidenta del Festival Castell de Perelada,
Sr. Jordi Mercader, President del Grup AGBAR
Sr. Enrique Locutura Ramirez, Vicepresident Executiu Fundació Repsol
Sra. Montserrat Cadevall, Presidenta de la F.C.E.C
Sr. Pere Baltà.
Sr. Joan Triadú.
Sra. Maria Font Vda. Carulla.
Sr. Ramon Mateu, Director de Catalunya Ràdio
Sra. Mònica Terribas, Directora de Televisió de Catalunya
Sra. Rosa Cullell, Directora General de la Corporació de Mitjans Audiovisuals
Sr. Martí Mas.
Sr. Joan Francesc Marco, Director General del Gran Teatre de 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 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 Vila

-

Sra. Rosa Maria Oliu

-

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

-

Sr. Ramon Codina

-

Sr.Jaume Farré

TROFEUS

A l’edició del Festival 2009 està previst concedir premis en metàl.lic fins a un total de 7.850 euros, a més
dels trofeus següents per a cada competició:
Premi «Generalitat de Catalunya».
Premi «Ajuntament de Vic».
Premi «Institució Puig-Porret».
Premi «Fundació La Fontana».
Premi Festival Internacional de Música de Cantonigròs.

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

ANGLATERRA
ORLYK UKRANIAN FOLK DANCE ENSEMBLE (Manchester)
Direcció: Maria Babych
ARÀBIA SAUDITA
PRIME NOTE ENSEMBLE (Dhahran)
Direcció: Novem G. Cabios
BULGÀRIA
TALASUMCHE CHILDREN’S CHOIR (Sofia)
Direcció: Dimitar Stoyanov Konstantzaliev
BOLÍVIA
ASS. FOLK. BOLIVIANA QORI INKAS (Barcelona)
Direcció: Sandra Vélez
CATALUNYA
CORAL SANT JORDI (Barcelona)
Direcció: Lluís Vila
COR VOXALBA (Barcelona)
Direcció: Elisenda Carrasco
CORAL ABERTIS (Barcelona)
Direcció: Natàlia Casasús
COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ (Granollers)
Direcció: Josep Vila
BASTONERS DE MALLA (Malla)
Direcció: Ramon Redorta
COLÒMBIA
CORO UNIV. AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (Bucaramanga)
Direcció: Rafael Ángel Suescún
CORO FEMENINO OCARINA (Bucaramanga)
Direcció: Idanis Paola Rueda
CORO UIS (Bucaramanga)
Direcció: Juan Manuel Hernández
CORO VOCES OSCURAS (Bucaramanga)
Direcció: Juan Manuel Hernández
CUBA
CORO FEMENINO VOCAL KANTUS (L’Havana)
Direcció: Corina Campos
ESLOVÀQUIA
MIXED CHOIR CONS. JAN LEVOSLAV BELLA (Banská Bystrica)
Direcció: Katarina Korenová

CHILDREN’S FOLK DANCE GROUP FIALKA (Partizánske)
Direcció: Iveta Centárová
ESTÒNIA
MIXED CHOIR VIRU (Narva)
Direcció: Tuuliki Jürjo
EUSKADI
ORERETA ABESBATZA (Errenteria)
Direcció: Imanol Elizasu
ALKARTASUNA EUSKAL DANTZA TALDEA (Pasai Antxo)
Direcció: Eneko Lilly
FINLÀNDIA
JUVENALIA CHOIR (Espoo)
Direcció: Matti Järvinen
GEÒRGIA
PATARA ERISIONI (Tbilisi)
Direcció: Davit Kereselidze i Kakhaber Chkuaseli
HONGRIA
BARTÓK BÉLA LEÁNYKAR (Pécs)
Direcció: Attila Kertèsz
INDONÈSIA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG CHOIR (Bandung)
Direcció: Indra Listiyanto
ISRAEL
GIVATAYIM DANCE GROUP (Givatayim)
Direcció: Einat Laor Atik i Amos Kav
ITÀLIA
ASSOCIAZIONE MUSICALE «NUOVA ARMONIA» (Montserrato - Cagliari)
Direcció: Fernando Fadda
LITUÀNIA
SELTINIS FOLK DANCE GROUP (Siauliai)
Direcció: Romas Laugalis
MACEDÒNIA
YOUTH CITY FEMALE CHOIR MENADA (Tetovo)
Direcció: Ivica Zoric
MÚRCIA
YAHELO KORAI (Múrcia)
Direcció: Mª Ángeles Zapata
PERÚ
ELENCO PERÚ RITMOS Y COSTUMBRES (Barcelona)
Direcció: Walter Martín

POLÒNIA
UNIVERSITY CHOIR OF BIALYSTOK (Bialystok)
Direcció: Edward Kulikawski
REPÚBLICA TXECA
ARS VOCE (Krnov)
Direcció: Kamil Travnicek
KVITEK - THE DACICE CHILDREN’S CHOIR (Dacice)
Direcció: Vitezslav Hergesel
SÈRBIA
DRUTSVO «RAD» BEOGRAD (Belgrad)
Direcció: Bratomir Lackovic
SUÈCIA
TYRESÖ YOUTH CHOIR (Tyresö)
Direcció: Anne Aaltonen Samuelson
TURQUIA
ULUDAG UNIV. FOLK DANCE GROUP (Bursa)
Direcció: Nazim Gurak
VENEÇUELA
CORAL UNIV. FACES «CARLOS ANTÚNEZ» (Mérida)
Direcció: Melanio de Jesús León
ENSAMBLE VOCAL BAYERIBRAI (Mérida)
Direcció: Carolim Montoya
CORAL INFANTIL U.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (Isla Margarita)
Direcció: Carmen Ordaz Patiño
XINA
SHI YAN SCHOOL CHOIR OF SHENZHEN (ShenZhen)
Direcció: Tang Jie
BEIJING Nº20 MIDDLE SCHOOL (Pequín)
Direcció: Wu Gang

PRIME NOTE ENSEMBLE
(Dhahran - Aràbia Saudita)
El cor PRIME NOTE ENSEMBLE
prové d’un país que encara no havia
assistit al llarg dels 27 anys de vida
del Festival. La formació coral es va
establir com la primera coral filipina
a l’Aràbia Saudita i, de fet, està formada per cantant filipins residents
al país. Es va fundar l’any 2001 des
d’aleshores Novem G. Cabios n’és
el director.
Els PRIME NOTE ENSEMBLE van
obtenir un dels premis dels 4th WORLD CHOIR GAMES que es va celebrar a Xiamen
(Xina) el juliol de 2001 com a representants d’Aràbia Saudita. L’any 2007 van ser convidats
a participar a un dels Festival de Música més importants de França, el de Nancy.
L’any passat, el grup també va aconseguir quedar en la segona posició en la categoria
de cor sde cambra masculins del 5th WORLD CHOIR GAMES que es va celebrar a Graz
(Àustria).
La formació coral ha participat en nombrosos Festivals. Alguns dels més importants
han estat els següents:
- 2nd Californian International Choral Festival (EEUU)
- 48th International Choral Competition «C.A. Seghizzi» (Itàlia)

CORAL UNIVERSITARIA UIS DE COLOMBIA
(Bucaramanga - Colombia)
Al llarg dels seus 46 anys de
treball ininterromput, la Coral
Universitària UIS ha aconseguit
difondre la cultura a través del cant
coral als escenaris més importants
de Colòmbia i del món.
És
pionera
de
les
Agrupacions Corals de Santander
i va ser fundada l’any 1962 pels
professors Alfred i Elsie
Greenfield, Directors Corals de la
Universitat de Nova York; des del
1964 i durant 37 anys ha estat sota la batuta del mestre Gustavo Gómez Ardila.
És una agrupació coral mixta integrada per 30 cantaires joves estudiants de diferents
carreres universitàries. La coral ha ofert concerts en escenaris culturals de gran importància
dins i fora del seu país com per exemple recitals al Teatro Colón, a l’Auditorio Getsemaní
de Cartagena, Lincoln Centre de Nova York, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, a la
Casa de la Moneda de Paris...
A nivell internacional, les seves actuacions més importants han estat:
- V Festival Internacional de Coros Mixtos d’Atenes (Grècia)
- XLVI Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja.
- IV Certamen Internacional de Cors de Trelew (Patagònia, Argentina)

INSTITUTE TEKNOLOGI BANDUNG CHOIR
(Bandung - Indonèsia)
L’11 de febrer de 1962,un grup
d’estudiants de l’Institut Tecnològic
de Bandung van decidir formar un
cor. Al principi només cantaven al
campus universitari però a partir del
1973 va començar a prendre part en
diversos certamens nacional de cant
coral aconseguint els primers
premis de cada categoria.
El cor també organitza des de
1968 un Festival coral anual que ha
esdevingut un dels més importants
a nivell nacional. La seva tasca, doncs, ha contribuit d’un manera activa a fomentar la
cultura indonèsia i a donar-la a conèixer arreu del món.
Des del 2005 el seu director és Indra Listiyanto, músic i pedagog indonesi que ha
dirigit un munt de cors universitaris d’Indonèsia
Alguns dels trofeus més recents que han aconseguit al llarg de la seva hstòria han
estat els següents:

2006 - 1r premi de cors mixtos al 4t WORLD CHOIR GAMES (Xiamen, Xina)
2005 - 2n premi de cors mixtos al Festival PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2004 - 2n premi de cors mixtos al 3rd WORLD CHOIR H GAMES (Bremen, Alemanya)

ORLYK UKRANIAN FOLK ENSEMBLE
(Manchester - Anglaterra)
«Orlyk» és el grup de danses popular ucraïneses més antic que existeix a la Gran
Bretanya. Es fa fundar l’any 1949 gràcies a Petro Dnistrowyk, un gran i respectat coreògraf
segons va especificar Pylyp Orlyk, un dels legenadirs líders cosacs.
Actualment, el grup el dirigeix Maria Babych, una de les alumnes més avatatjades
que va tenir el fundador. La seva seu social es troba situada a Manchester i inclou dansaires
i músics de professions i regions molt diferents.
«Orlyk» té com a objectiu principal exhibir arreu del molt el carisma i la bellesa de les
dances folklòriques ucraïneses, que es caracteritzen pel seu ritme i les seves melodies.
Amb aquestes demostracions de folklore, el grup no només ha aconseguit primers premis
en diversos certamens nacionals i internacionals, sinó que també s’ha guanyat el cor del
públic que els ha vist actuar.

BEIJING Nº20 MIDDLE SCHOOL
(Pequín - Xina)
Beijing Nº20 Middle School Art Group
és una associació pedagògica artística que comprèn 6 escoles de música i
dansa d’estudiants.
El grup de dansa va ser fundat l’any
1989 i, actualment, el formen més de
40 persones. Des del setembre de
1998, AN Hui és la directora permanent
del grup de dansa
El cor es va fundar l’any 1986 i
l’integren més de 86 persones.
Actualment la seva directora permanent
és Liao Xiaohong
Tant el grup de dansa com el cor han
participat en nomborsos certamens
musicals nacionals i internacionals on
han guanyat molts premis. Alguns dels
més destacats són:
2005 - 1r premi del HAIDIAN ART FESTIVAL OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL
2006 - 2n premi del 9è BEIJING CHORUS FESTIVAL
2006 - 3r premi del 4t INTERLAKEN INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
2007 - 3r premi del SUN FLOWER STATE CHILDREN’S SONG AND DANCE COMPETITION

COMPAÑÍA DE DANZAS PERÚ RITMOS Y COSTUMBRES
(Barcelona - Catalunya)

Va ser fundada ell 10
d’abril de 2005 a Barcelona, des d’aleshores,
Walter Sánchez y Gisella
Ramírez en són els
directors.
Milers
d’anys
abans de Crist, el Perú va
ser
escenari
del
naixement de la civilització
més antiga d’Amèrica.
Aquesta, va adquirir un alt
nivell de desenvolupament donant a conèixer pobles estretament vinculats amb el seu entorn,
on les escenes quotidianes es fonien amb el miracle de la vida i amb allò diví, atorgant a
l’home l’esperança de la perpetuitat.
Així és com es vol mostrar a Europa i al món l’Associació Folklòrica Internacional de
Dansa Perú Ritmes i Costums que compta amb la seva companyia de música, dansa i ballet
folklòric infantil. Gràcies a diverses associacions i esdeveniments, han rebut condecoracions
per les seves presentacions com, per exemple, el «Premi Triunfadores 2005» atorgat pel
Consulat General del Perú a Barcelona i l’Associació d’AMics del Món pel Perú.
També han participat en Festivals importants CIOFF que els organitza conjuntament
amb la UNSECO. L’any 2008 van aconseguir el 4t premi del FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CANTONIGRÒS en la categoria de danses folklòriques.

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. 647 71 19 46 - 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

