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La música, sempre present
a la nostra església

Lluís Grané

La música forma part de les nostres vides i ens acompanya en moments
feliços, en moments de recolliment i també en moments tristos, on sovint
ens dona escalf. És un llenguatge universal i en les seves diferents manifestacions i estils està a l’abast de tots: la podem escoltar i la podem interpretar,
amb la veu o amb algun instrument.
La relació de la música i l’església ve de lluny, ja que molta de la música
històricament s’ha composat per explicar i sentir el fet religiós. Els textos de
la litúrgia religiosa han estat font d’inspiració i han donat des de peces per a
la pregària ordinària a grans composicions del repertori clàssic.

L’Escolania de Montserrrat a l’església de Santa Maria (2015).
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Manlleu té una tradició musical extensa de corals, escoles de música,
intèrprets, músics i compositors, molts dels quals han tingut una relació amb
les esglésies de Manlleu. En alguns casos, han creat o interpretat música
religiosa i dedicada a la mare de Déu.
Afortunadament les esglésies de Manlleu han comptat amb persones que
han animat el cant i amb cors que han acompanyat les celebracions i han
ajudat al cant de la comunitat, moltes vegades amb l’acompanyament de
l’orgue. I també, per diverses circumstàncies aquestes persones i moltes
entitats han aprofitat l’espai de l’església per interpretar-hi el seu repertori,
ja sigui per les condicions favorables d’aquests espais o perquè sovint els
auditoris grans a Manlleu han mancat.
Alguns cors han nascut precisament a les esglésies manlleuenques i
molts intèrprets han agraït poder desenvolupar-hi la seva vocació musical. I
molts noms importants del repertori musical de Catalunya i de l’àmbit internacional han fet concerts a les nostres esglésies. En aquestes ocasions, l’espai s’ha hagut d’adaptar fent moviment de bancs, posant tarimes, i adaptant
el llum i el so per a les produccions de gran format. Sempre amb el suport
dels seus mossens i d’un públic còmplice.
El so de l’església té unes característiques de ressonància i d’amplitud
que s’associa a la majestuositat i moltes vegades ajuda a crear un so molt

Concert amb la participació de diferents cors de Manlleu (2008).
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La coral Regina a l’església de Sant Pau en el Memorial Josep Roqué Castell (2018).

inspirador; però alhora també és un repte pels intèrprets i per al públic, perquè dificulta la nitidesa i la bona projecció.
S’acosta Nadal, una festa que s’acompanya d’un repertori tradicional
extens, i altra vegada les cançons pròpies d’aquesta època de l’any sonaran
arreu, i també a la nostra església. Que passeu unes bones festes i gaudiu
cantant-les i escoltant-les any rere any!
Núria Grané Franch

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 13, a les 9: Maria Silvestre.
Dimarts 14, a les 20: família Fabré
- Tomàs - Salvans. Dimecres 15, a
les 9: en acció de gràcies. Dijous
16, a les 9: família Juvanteny. Divendres 17, a les 9. Dissabte 18,
a les 20: Francesc Molist i Josefa

Muntanyà. Diumenge 19, a les 12:
família Cirera – Martínez; esposos
Joan Verdaguer i Àngela Rosell.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 18, a les 19: esposos Ildefonso del Castillo i Isabel Ramírez. Diumenge 19, a les 11: Mer-

cè Masramon (13è aniv.); esposos
Maria Roca i Joan Prat.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 13, a les 19. Dimarts 14, a
les 18 . Dimecres 15, a les 19. Dijous 16, a les 19. Divendres 17, a
les 19. Dissabte 18, a les 18:. Diumenge 19, a les 10.
CONSELL PARROQUIAL
Dijous, dia 16, a les 9 als locals
parroquials.

MANS UNIDES
Aquests dies ja es poden trobar les
llànties de Mans Unides d’aquest
Nadal a les mateixes parròquies, entrant o sortint de missa. Aquest any
el donatiu és de 3 euros cada una.
CONCERT DE NADAL
Dissabte 18 de desembre, a les
9 del vespre, a l’església de Santa
Maria. Concert de Nadal organitzat
pels Amics de la Música de Manlleu.

COL·LECTA
Diumenge 28 de novembre: 53,23.
El total de donatius per Càritas del
mes passat fou de 205,30.
EXÈQUIES
Josep Salarich Planas (71 anys) C/
Torrent i Garriga, 64.
Josep Devesa Tió (85 anys) C/ Torrent i Garriga, 34.
MISSA DE CADA DIA
A finals d’any els que rebeu els llibrets de “Missa de cada dia” cal renovar la subscripció. També els que
vulguin rebre’ls de nou. Aquest any
la subscripció és de 30 euros. Per
noves subscripcions i renovacions,
poseu-vos amb contacte amb Concepció Codina, tel. 93 851 40 62.

Venda d’entrades: Museu del Ter.
Preu: 10 euros, gratuïtes pels socis
de l’AAMM i menors de 16 anys.

