DELTEBRE, 29 D’ABRIL DE 2018
Setembre de 2017

Estimats cantaires, ja tenim el setembre aquí i arriba ben intens. Per això, més que mai, és
temps de cantar. Entonem cants de pau, cants de llibertat, cants per viure intensament i feliços.
Sabem prou bé que quan sumem les veus i els cants tot és possible i és per això que us presentem el Lleida Canta d’aquest curs.
Mareta meua, quin fandango mos espera. Apunteu: diumenge 29 d’abril de 2018. I el lloc,
únic: el Delta de l’Ebre! Els escenaris els tenim a punt: el riu, l’arròs, la desembocadura, la
platja... I a Deltebre hi tenim un bon grapat de persones motivades i plenes de música, disposades a acollir-nos i fer-nos enamorar de casa seua. Per tant, aquesta 9a edició promet!
Què és Lleida Canta. Us presentem la trobada pels qui encara
no heu gaudit l’experiència. Lleida Canta és un aplec de cantaires que va néixer, com diu el nom, a la capital de les comarques
de Ponent. I a poc a poc ha anat eixamplant els protagonistes i
ara reuneix entitats cantaires d’arreu dels Països Catalans. És
un aplec singular perquè cantem a l’aire lliure, informalment,
provant sonoritats peculiars i portant les veus al públic que potser no ens té a la seva agenda. I un aplec cultural, perquè pretén maridar el cant amb el nostre patrimoni. Per això ens han
convidat a cantar lemes curiosos: Lleida Canta sota els ponts, a
la Seu Vella, als Pirineus, al vi, al tricentenari, a l’oli, a l’Horta... i
el 2018, el nostre Delta!
És una activitat organitzada per la Coral Maristes Montserrat
de Lleida i les institucions i associacions del lloc acollidor, amb
el suport de la Federació Catalana d’Entitats Corals. La proposta ha anat creixent i enriquint-se amb iniciatives de les corals.
Per exemple, la vigília de Lleida a Canta a l’Horta, algunes corals van desplaçar-se a Lleida i es van agermanar. O arran de
la trobada del 2017 es va crear un grup de whats de directors.
O algunes corals van unir esforços per cantar plegades. O els
cantaires d’una coral que es van quedar sense director van decidir sumar-se a la festa i participar del cant comú. Aquest és
l’esperit del Lleida Canta. Ambient familiar per conèixer-nos i
xalar del que ens uneix, el cant.
Què farem. El programa no està pas tancat però imagineu-vos
esmorzar vora el mar, cantar entre les dunes, o ran de l’Ebre...
ben acompanyats del vent i percussió de la banda o del ritme
d’una jota... I evidentment no faltarà paella!
Cada coral ha de portar dues peces preparades per aquell dia. I
pel cant comú la proposta és la següent: Lo Carrilet de la Cava,
l’Himne del Lleida Canta i els Segadors. Atenció que enguany
hem incorporat 4 veus a la tornada de l’himne del Lleida Canta.

No és pas requisit obligat però pels qui tingueu temps i energies, us animem a provar d’incorporar-les. Podeu descarregar
les partitures del web www.coralmaristes.cat dins l’espai
LLEIDA CANTA.
Som conscients que, per algunes corals, enguany caldrà fer
més quilòmetres i la majoria us desplaçareu en autocar. Tingueu en compte que, per alguns, la trobada s’escau en pont de
l’1 de maig. Pot ser un bon pretext per conèixer el Delta uns
dies més. Trobareu informació d’allotjaments a http://atraccionatural.cat/ i https://terresdelebre.travel/
I evidentment, us esperem ben de cor a totes les corals de les
Terres de l’Ebre. Sereu les amfitriones!
Preinscripcions. Des del moment en què rebeu la 1a tramesa
queden obertes les preinscripcions. Per preinscriure-us, només
heu d’enviar un correu electrònic a coralmaristes@gmail.com
En aquest correu, heu d’indicar el nom el de la coral, la població, el nom del director i el correu electrònic i mòbil de la persona de contacte i també una previsió de nombre de cantaires
i acompanyants que poden participar al Lleida Canta al Delta.
La preinscripció assegura plaça a la trobada. Per logística,
l’aplec té límit de participants.
Durant el febrer i març formalitzarem les inscripcions amb el
pagament, el repertori concret i la xifra de participants exacta.
Ja rebreu més informació.
Xeic, que la farem grossa. De moment us enviem una encaixada musical fraterna. Que el curs comenci amb molta empenta i
tinguem un 2017/18 ben reeixit. Ens veiem a finals d’abril i per
qualsevol qüestió no dubteu pas a contactar amb nosaltres.
Coral Maristes Montserrat

