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1. 45a TROBADA DEL SCIC

EL CONCERT
Enguany el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) fa 45 anys i per 
celebrar-ho s’han preparat diversos actes: l’enregistrament del 8è CD de la col·lecció Acuita-
cantar,  un curs per directors de cors (Bob Chilcott, Kantika Korala...) i com a acte més relle-
vant i remarcable d’aquest aniversari, l’organització de la 45a Trobada General del SCIC.

La trobada general reuneix tots els cantaires de totes les corals del SCIC. Aquest any es farà 
el dia 13 de maig al Palau Olímpic de Badalona amb la participació de 3.000 cantaires 
d’entre 7 i 16 anys. Durant la trobada s’estrenarà l’obra ‘Set dies que van canviar el 
món’ amb música d’Antoni Ros Marbà i text de Ramon Solsona.

       Imatge de l’última Trobada General el 13 de maig de 2007 al Palau St. Jordi (Barcelona)

Diumenge 13 de maig  
de 2012 al Palau Olímpic 

de Badalona 

Hi participaran uns 3.000 
cantaires de 115 corals 

(de 7 a 16 anys) i s’espera 
un públic un públic d’unes 

12.000 persones.



FITXA ARTÍSTICA

CONCERT DE LA 45a TROBADA GENERAL DEL SCIC

13 de maig de 2012 a les 18 h

BADALONA, Palau Olímpic

PROGRAMA

1a part

Cànon del molí – Francesc Vila
La ploma de perdiu – Catalunya / Arr.: Ernest Cervera

I el vent deixava – J. M. Guix i Aguilar / J. Salvat-Papasseit
Els contrabandistes* - Catalunya / Arr.:Marta  Tarridas

Direcció: Núria Batet i Miracle; Gemma Ruíz i Puig
*Piano: Efrem Garcia

Cançó sorpresa
“Som un país petit”

Direcció: Josep Vila i Casañas

2a part

ESTRENA MUNDIAL DE L’OBRA:
SET DIES QUE VAN CANVIAR EL MÓN

Cantata per a cor, solista, narrador i orquestra
Ramon Solsona, text

Antoni Ros-Marbà, música

Corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
(115 corals, 3.000 nens i nenes)

JONC Filharmonia
(55 músics)

Nina, solista
Pep Jové, narrador

Pep Callau, presentador

Manel Valdivieso, director

Cor del SCIC, per a l’enregistrament
El “Cor del SCIC” és un cor “de convocatòria”; és a dir, es crea cada vegada que el SCIC té 
un projecte determinat que es considera adequat  per desenvolupar-lo amb un grup de co-
rals. En aquesta ocasió, el Cor del SCIC està format per més de 100 cantaires de les corals 
Rierol, Gatzara i L’espinguet (Penedès-Anoia), L’Esquitx (Barcelonès), CVB Terrassa (Vallès 

Occidental) i Cor de músic (Eix Llobregat).



EDICIÓ I PROJECCIÓ DE LA CANTATA
Ja s’ha editat la partitura de la cantata ‘Set dies que van canviar el món”’ així com les 
cançons de la primera part del concert.

Aquest febrer s’ha enregistrat el CD que contindrà la cantata ‘Set dies que van canviar el 
món’ enregistrada pel cor del SCIC.

Es posarà a la venda el mateix dia de la trobada.

ENTITATS IMPLICADES EN EL PROJECTE AVUI

115 corals de tot Catalunya

La Circular, publicació sobre el cant coral infantil

La Generalitat de Catalunya

La Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona

Cavall Fort

PERSONES IMPLICADES EN EL PROJECTE AVUI

350 directors de les corals del SCIC

30 membres del COT (Comité Organitzador de la Trobada) 

Antoni Ros Marbà (compositor de l’obra)

Ramon Solsona (autor del text de l’obra)

Manel Valdivieso (director musical)

Diversos autors (programa comú)

May/Zircus (Fotògraf)



CALENDARI DE TREBALL
L’organització d’un concert d’aquesta magnitud implica molt temps de treball i tota una pre-
paració prèvia. 

A continuació detallem el calendari de treball fins al dia del concert:



ELS AUTORS

Antoni Ros Marbà, música
He escrit aquesta cantata amb un gran entusiasme. 
Com si fos la primera, però amb l’experiència del 
Tirant lo Blanc i d’Un concert desconcertant. Per 
damunt de tot, he volgut fer una cantata ben dife-
rent a les cantates anteriors.

Tot és completament nou. La plantilla instrumental, 
sense violins ni violes per una qüestió purament 
pràctica, és semblant a la del Tirant però incorpora 
alguna petita innovació com uns teclats electrònics 
que ens permeten diversos efectes instrumentals 
complementaris.

He de dir que, malgrat tenir una idea molt clara per a cada un dels cants, no m’ha estat fàcil 
escriure aquesta cantata. Rara vegada m’he quedat amb la primera opció, cada número ha 
estat molt treballat. Cal dir que en Ramon Solsona i jo hem parlat constantment, que existeix 
una total complicitat. L’obra és, així doncs, un veritable treball a quatre mans.

És difícil donar consells als directors però si n’hagués de donar algun els diria que investiguin 
profundament com funciona harmònicament la cantata i la conducció de les veus, que mirin 
el maridatge entre text i música perquè està escrit tot molt en funció l’un de l’altre i que a 
mesura que s’hi endinsin aniran trobant de mica en mica el perquè de tot plegat.

Reconec que no serà una cantata fàcil d’aprendre però hi ha un aspecte que jo considero 
fonamental i que he tingut en compte en tot moment a l’hora d’escriure-la: la mainada s’hi 
ha de divertir, ha de trobar-hi motius d’estímul i, sobretot, no s’ha avorrir. Penso que, si bé 
inicialment poden trobar-hi alguna dificultat, després en pagaran bona moneda.

Ramon Solsona, lletra
El Professor Picapoll és un personatge eixelebrat 
que exposa les seves teories delirants en forma 
de conferències. En aquesta explica els set invents 
que, segons ell, són els més extraordinaris de la hu-
manitat: el llenguatge, el pa amb tomàquet, els nú-
meros, el mambo (juntament amb el txa-txa-txa i el 
rock and roll), l’amor, la mandra i el futbol. És una 
paròdia de la creació del món que, a través dels tex-
tos i de la música, conté picades d’ullet al present i 
a la tradició.



Per escriure la cantata vaig seguir el ‘mètode Desclot’, vull dir que vaig tenir com a referència 
les cantates de l’escriptor Miquel Desclot, tot un clàssic del gènere. I també em vaig deixar 
aconsellar per la gent del SCIC, que són la veu de l’experiència. Amb aquestes premisses 
vaig esforçar-me perquè els joves cantaires s’ho passin bé des del primer assaig. Després, 
el mestre Ros Marbà va posar els cinc sentits perquè la cantata tingués una qualitat musical 
exigent tot accentuant-ne l’alegria i el bon humor. 

Ens ho hem passat tan bé treballant plegats que ens morim de ganes d’escoltar els Set dies 
que van canviar el món. 

Que comenci! Que comenci!

ELS MÚSICS

Manel Valdivieso, director 
Nascut a Barcelona, cursa els estudis musicals a 
l’Escolania de Montserrat i als Conservatoris de 
Badalona i Barcelona. Completa la seva formació 
estudiant anàlisi amb Benet Casablancas i direcció 
d’orquestra amb Antoni Ros-Marbà.

Ha dirigit les principals orquestres espanyoles i 
paral·lelament ha desenvolupat una exitosa tra-
jectòria operística que l’ha dut a debutar, entre al-
tres,  al Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Ma-
drid, a l’Òpera Nacional de Korea (Seul) i a l’Òpera 
de Washington DC.

Ha enregistrat per a Harmonia Mundi, Naxos, TV3-Catalunya Música i Columna Música dife-
rents projectes discogràfics, la majoria centrats en l’obra de compositors actuals.

Malgrat el fort impuls internacional de la seva activitat recent, ha mantingut sempre un ferm 
contacte amb la realitat musical del nostre país, col·laborant i participant decisivament en 
molts nous projectes professionals impulsats per conjunts de perfil jove o de nova creació 
com ara Girona XXI, Murtra Ensemble, Orquestra de Cambra de Cervera, Orquestra Barroca 
Catalana, Orquestra de Cambra de Granollers i molts altres.  

D’entre la seva activitat recent en destaquen nombroses presències a la Temporada estable 
de la Simfònica de Frankfurt-Oder (BSOF-Alemanya), OFM (Orquesta Filharmónica de Mála-
ga), OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya), ORTVE i L’Orquestra 
de Cambra de Ginebra (Suïssa) , amb la qual ha realitzat una gira per països mediterranis 



així com el concert inaugural de la seva temporada. 

És el titular de l’aula de Direcció d’Orquestra al Musikene i al Conservatori Superior del Liceu 
i des de 2010 i Director Artístic de la JONC des de 2001.

JONC Filharmonia
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya 
neix el setembre de 1993. L’Orquestra va 
ser dirigida per Josep Pons des de la seva 
fundació fins a l’any 2001, any en què 
Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a 
director artístic.

El seu Patronat està integrat per diversos 
representants de la Generalitat de Cata-
lunya, del cercle cultural i musical català i 
alhora el president de la Generalitat n’és 
el president honorífic. La JONC Filharmonia està orientada a culminar els objectius educatius 
i artístics de la JONC mitjançant produccions amb criteris professionals. La finalitat és oferir 
una formació post acadèmica als joves músics i facilitar-los l’accés a la vida professional.

La JONC ha participat en els festivals i sales de concerts més importants del país, sota la 
direcció de mestres del prestigi de Josep Pons, Guy van Waas, Ernest Martínez-Izquierdo, 
Jordi Mora, Manel Valdivieso, Barry Sargent, Jan Caeyers, Robert King, Paul Goodwin, An-
drew Parrott, Antoni Ros-Marbà, Lutz Köhler, Salvador Mas, Edmon Colomer, Karl Anton 
Rickenbacher i Valery Ovsyanikov.

Nina 
La seva carrera com actriu i cantant ha transcorregut durant 29 anys d’ofici entre la música, 
la televisió i el teatre musical, del qual destaquen, entre 
d’altres, títols com Cabaret, Casem-nos una mica, T’odio 
amor meu, Company o Mamma Mia!, musical que repre-
sentà des de la seva estrena l’any 2004 fins al 2011. 

Combina el vessant artístic amb el docent mitjançant 
un projecte sobre entrenament integral de cos i veu, 
la tasca del qual duu a terme al centre d’entrenament 
que va inaugurar l’any 2008 després de quatre anys de 
treball metodològic, on es suma la seva experiència dalt 
els escenaris, la formació com a professora certificada 
de Mètode Pilates per Peak Pilates System, la formació 
com a logopeda i els estudis sobre la tècnica vocal Estill 



Voice Training System. 

Al costat del cooperador Vicente Ferrer i l’investigador Manuel Esteller, Nina va estar un dels 
tres finalistes al guardó Català de l’any 2009 que atorga El Periódico de Catalunya. 

Actualment té en gira dos espectacles: De Broadway al Paral·lel, amb l’Ensamble Orquestra 
de Cadaqués en un concert on s’apleguen algunes de les cançons més emblemàtiques del 
teatre musical.  I, d’altra banda, l’espectacle A prop del mar, idea original del grup Port-Bo 
amb qui realitza un recorregut per les cançons de taverna i la seva evolució. 

Pep Jové, narrador
Actor, docent, gestor i programador.

En la seva tasca com a docent destaca la formació de 
grups de teatre d’aficionats, cursos d’adults al Tea-
tre Zorrilla,  el Projecte del Pla Educatiu d’Entorn als 
instituts de Badalona i la tasca de professor adjunt al 
Curs de Formació de directors organitzat per l’Institut 
del Teatre.

Actua regularment des de fa més de 20 anys a les 
sales de teatre de Barcelona, a destacar la Sala Beckett. Ha participat també en diverses 
pel·lícules cinematogràfiques i en sèries televisives a TV3 i TVE (Poble Nou, Secrets de 
Família, Makinavaja, Estació d’Enllaç, Sitges, Nissaga de Poder, Dones d’Aigua, Laberint 
d’ombres, Ventdelplà i Serrallonga, Isabel la Católica). 



2. QUÈ ÉS EL SCIC

El SCIC és una federació que té com a finalitat coordinar 
les activitats de les corals que en són membres, fomentar 
la pràctica del cant coral infantil, vetllar per la seva qualitat 
i ajudar perquè sigui un element fonamental en la formació 
dels infants. El SCIC va ser fundat l’any 1967 per un pe-
tit grup de vuit corals que funcionaven independentment, 
però que tenien molts punts en comú.

Avui som 115 corals que representen un total de 3.000 
cantaires de 5 a 16 anys de corals dels Països Catalans.

Però què més és el SCIC?

S C I C = Sentir, Cantar, Incloure, Conviure

SENTIR: les cançons són, en essència, la fusió de dos llenguatges: el poètic i el musical, 
que tenen, per separat, capacitat de transmetre profundes emocions de tota mena, tant als 
emissors com als receptors, de manera col•lectiva i compartida.

CANTAR: la cançó és, a més, patrimoni de la humanitat, en el benentès que cantar forma 
part de la nostra existència, les cançons ens acompanyen, amb més o menys intensitat, al 
llarg de tota la vida.

INCLOURE: a les corals del SCIC, les veus de tots els infants hi poden ser, sense excepció, 
siguin quines siguin les seves característiques.

CONVIURE: compartir cançons i la vivència de cantar-les plegats contribueix a fer perso-
nes sensibles i a crear lligams per tota la vida entre els infants i joves. 

El SCIC ha intentat sempre ser, i de fet ho és, un referent en el món coral català. Ha 
invertit molts esforços al llarg de tots aquests anys per fer arribar la música i les cançons 
a tots els infants del país, i per mitjà d’ella donar a conèixer les nostres tradicions. Des del 
començament s’ha procurat que els nens i les nenes del SCIC poguessin accedir a la música 
d’altres indrets, majoritàriament popular, encara que també d’autor.

Com diu en Miquel Martí i Pol “la cançó és una de les formes més senzilles i autèntiques  
de l’expressió dels pobles i constitueix sens dubte un dels ponts que més íntimament i 
profundament els uneix. Per a la cançó no hi ha temps ni fronteres; només cal tenir el cor 
net i ésser fidel a l’exigència que el cant reclama, per a poder sentir i transmetre l’emoció 
profunda tant si ha estat escrita a casa nostra com si ens ha arribat de fora.”

A part de conservar i difondre un patrimoni comú, el SCIC ha innovat en l’àmbit de la 
creació i la recuperació de melodies i la seva harmonització per autors catalans.

El SCIC és conscient que tota aquesta feina no pot anar desvinculada de les tendències que 
hi ha a Europa.

115 corals 
3.000 cantaires

45 anys 
d’història

SCIC



3. HISTÒRIA DEL SCIC

HISTÒRIA
Tot i que a Catalunya hi havia experiències esporàdiques de fer cantar infants, no va ser 
fins l’any 1967 que es va constituir un nucli organitzat amb seu a Manresa, a redós de les 
Joventuts Musicals. El 16 d’abril d’aquell any es va organitzar la Primera Trobada de Co-
rals Infantils de Catalunya a Manresa, amb un programa comú i amb assistència de 600 
cantaires de les 11 corals de 8 poblacions diferents. A partir d’aquí, l’estructura interna del 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, SCIC, s’ha anat adequant a les necessitats de 
cada moment.

PRINCIPIS I OBJECTIUS
Des del SCIC creiem que el cant coral és un mitjà que contribueix a la formació dels infants 
i adolescents per les moltes possibilitats que té d’introduir-los en el gust per la bellesa, es-
pecialment la de la música, en el goig de dominar un mitjà d’expressió com ara la veu, en 
l’amor a la llengua del seu país, en la joia de l’amistat i en la disciplina lliurement acceptada, 
en el treball en equip i de conjunt i, finalment, en el gust de collaborar amb altres infants.

Les corals del Secretariat estan obertes a tots els infants d’entre 5 i 16 anys que canten a 
veus blanques i principalment en català. L’activitat que s’hi desenvolupa és, en la majoria 
dels casos, extraescolar, i sempre voluntària.

El SCIC, com a entitat coordinadora de les corals que en són membres, es proposa diverses 
taques:

•    La difusió del repertori tradicional català i l’adaptació de cançons d’altres països, quan 
es creu convenient. 

•    L’impuls de la creació de nou repertori mitjançant l’encàrrec de cantates, cançons i 
harmonització de cançons tradicionals catalanes. Trobareu el catàleg a la web del SCIC 
(www.scic.cat)

•    La preocupació per la millora del nivell musical de les corals federades i del nivell coral 
del país. Per això organitza cursos de direcció i recomana als seus directors l’assistència 
als organitzats per altres federacions. 

•    L’organització, dues vegades l’any, de les Jornades de Treball per als directors i respon-
sables de les corals membres

•   La coordinació de les trobades anuals.



TROBADES DEL SCIC
Un cop l’any els cantaires posen en comú el treball realitzat durant el curs en trobades de 
diverses modalitats. Aquestes trobades són l’exponent màxim de la importància, la cohesió 
i la vitalitat del SCIC. 

Petits (de 5 a 7 anys): 

Mostren el repertori que han après durant el curs en els Juguem Cantant, trobades d’un dia 
en què es combinen les activitats lúdiques amb les musicals. El concert consta d’un repertori 
comú i, sovint, d’una cantata representada.

Mitjans i grans (de 8 a 16 anys): 

Els intercanvis i trobades es fan en diferents modalitats. 

Intercanvis. R elació i convivència entre dues corals que es troben alternativament a les 
poblacions respectives per viure i cantar junts. 

Trobades-taller.  Es treballen obres del repertori comú amb un director convidat i així se’n 
coneixen diferents interpretacions.

Cap de setmana cantant.  Dues o més corals es troben en una casa de colònies on es tre-
ballen obres del programa comú i altre repertori, amb concert 
final o sense.

Trobades generals.   Trobades generals, per a tots els cantaires a partir de vuit anys de les 
corals que integren el SCIC. S’encarrega una cantata especialment per 
a l’ocasió, sempre amb acompanyament instrumental i s’estrena en 
un gran concert el diumenge a la tarda i aplega uns 3.000 cantaires.

       Durant els primers anys del SCIC, les Trobades Generals es feien 
anualment. Però a mesura que el nombre de corals federades va anar 
augmentant, es van anar espaiant en el temps, passant de fer-les 
cada dos o tres anys, a la situació actual, cada cinc anys.

       La primera trobada es va fer el 1967 a Manresa, i des d’aleshores se 
n’han fet el 1968 a Lleida, el 1969 a Barcelona, el 1970 a Granollers, 
el 1972, 1974, 1977, 1980, 1083, 1987, 1992, 1997, 2002 i 2007 a 
Barcelona, i enguany, a Badalona.



CRONOLOGIA
En la història del del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya hi ha hagut molts moments 
signifacius. Val la pena destacar-ne els següents:

• 1967 - Trobada a Manresa. Hi participen 11 corals.

• 1975 - La Federació Europea de Joves Corals es va interessar pel SCIC i les seves corals.

•  1978 - Primer enregistrament d’una cantata (disc de vinil), Tirant lo Blanc d’Antoni Ros 
Marbà.

• 1986 - Legalització del SCIC i aprovació dels seus Estatuts per la Generalitat.

• 1991 - Medalla de Plata al Mérito Artístico del Ministerio de Cultura.

• 1992 - Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat.

•  1993 - Enregistrament del primer CD, amb L’ocell daurat de Frederic Mompou i El bruel de 
l’estany d’Enric Ribó.

• 1994 - Participació en el I Congrés de la Música a Catalunya.

• 1994 - Creu de Sant Jordi de la Generalitat. 

• 1995 -Coedició de la primera cantata del SCIC, En Pere sense por, d’Ernest Cervera.

•  1995 - Fundació del Moviment Coral Català, juntament amb la Federació Catalana d’Entitats 
Corals (FCEC), Cors Joves de Catalunya, Cors Clavé i Pueri Cantores.

• 1996 - Ingrés a la Federació Internacional per la Música Coral (FICM)

• 1997 - Ingrés a la federació Europa Cantat.

•  2001 - Inici de la col·lecció Patrimoni Coral XXI amb el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat.

•  2001 - Menció Cavall Fort al disc infantil del Premi disc català de l’any 2000 per Acuitacantar 

• 2002 - Participació del cor del SCIC a l’Europa Cantat Junior 3, a Namur (França)

•  2003 - Inici de l’activitat Un pont de cançons; El SCIC a L’Auditori, en col·laboració amb els 
Serveis Pedagògics de l’Auditori de Barcelona.

•  2003 - Participació en l’organització i els concerts al quinzè festival Europa Cantat, a  
Barcelona.

• 2004 - Participació en el Fòrum de les Cultu-
res (preinauguració i inauguració)

• 2005 - Organització del festival Europa Can-
tat Junior 4, a Vic.

•  2007 - 40a Trobada al Palau Sant Jordi, es-
trena de l’obra “Flor d’escarabat” de Carles  
Santos, sota la seva direcció.

•  2011 - Primer premi atorgat per l’International 
Music Council pel projecte Cors amb Cor 
(Hearts in Harmony)



4. CONTACTE

COMUNICACIÓ 

Per a qualsevol ampliació de la informació o bé si voleu assistir al concert o a algun dels 
assaigs podeu adreçar-vos a: 

premsa@scic.cat

Berta Junqué – 616 59 82 97 

Marta Cordomí – 659 97 10 17

Magalí Sala – 619 18 10 03

Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC)

Plaça Víctor Balaguer, 5 planta 3a

08003 – Barcelona

scic@scic.cat 

www.scic.cat 


