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Josep Ferrés i Sabadell

He collaborat en la gravació de quatre CD:
- Cantem alhora, 1990 i Vine a cantar
1991, amb Toni Giménez.
- 40 anys del MCEC, L’esplai viu i avança
(1997), en els arranjaments.
- L’ultim Amanida de mainada, amb l’Oriol
Bargalló (2002).
Però segur que on em deveu haver vist més és
a la parròquia, tocant-hi l’orgue o collaborant
amb el grup Ítaca .
Ara, passats els anys, torno a recuperar la
música i pujo al Centre per iniciar un nou
projecte: formar uns combos musicals.
Un combo és un grup de músics diferents que
s’uneixen per interpretar, estudiar i en el nostre
cas, passar-s’ho bé tocant temes musicals.
Us vull demanar que si teniu ganes d’intentarho i teniu un nivell bàsic de música, no dubteu a
venir, ja que sense gent, això no rutlla.
Necessitem cantants, guitarristes i teclistes. És
a dir, de tot una mica.
No puc acabar sense donar les gràcies a la
Junta per la confiança que han posat en aquest
projecte i en mi.
Us hi espero,

Ester Castellón

El 22 de novembre, el grup de cantaires de la Xerinola, vam participar en el concert de santa
Cecília que organitza l’Estudi de Música del Centre. Els grups de Mitjans i Grans vam interpretar un
repertori de cançons que Fa que treballem des del setembre, i el resultat va ser el que ahvíem
desitjat. N’estem més que satisfets i satisfetes!
Aquest desembre també participem en un seguit de concerts. El primer el vam dur a terme el
divendres 11 de desembre als Salesians, en el Segon Concert de Nadal que organitza el mateix
centre.
El 16 vam anar al Collegi Sant Vicenç, a L’hora del conte, i hi vam participar tot oferint les nostres
nadales! Per acabar aquest mes de festes, vam fer el concert de Nadal el 26 de desembre,
juntament amb la Coral Jove i l’Orfeó, per acabar amb joia i alegria aquest any 2009!

CORAL XERINOLA

Hola. Em dic Josep Ferrés i Sabadell, tot i que
molts em coneixeu més com “el Masip”.
Tinc 45 anys i des de molt jove he anat pujant
al Centre i collaborant amb diverses seccions,
sempre, des de la música.
He estudiat guitarra i piano, vaig cantar amb
la coral El Llessamí uns anys. Després vam
fundar el grup d’animació Sécs al sac, i el
grup de jazz fusió Marge.
També he tocat durant uns anys amb el grup
orquestral dels Comandos fins al 1992.

CONEGUEM-NOS

GENER 10

Diumenge 7 de febrer del 2010, a les 12.00
al Centre: espectacle de Xarxa
Un espectacle més dedicat als menuts i
menudes, però apte per a tots els públics.
Diumenge 14 o 21 de febrer del 2010, a les
19.00 h: Khap’s de Thron’s
Amb la data per acabar de confirmar, però un
any més, no ens podem deixar perdre l’humor i
espontaneïtat d’aquest espectacle.
Diumenge 21 de febrer del 2010, a la
catedral de Sant Feliu de Llobregat: cants
de la missa
L’Orfeó interpretarà els cants de la missa a la
catedral de Sant Feliu, amb motiu del ritu
d’elecció del catecumenat

PREVISIÓ FEBRER

Divendres 1 de gener del 2010, a les 12.00
h a l’església parroquial de Sant Vicenç
Màrtir: missa de Cap d’Any
L’Orfeó interpretarà els cants de la missa de
Cap d’Any a l’església de Sant Vicenç Màrtir.
Diumenge 3 de gener del 2010, a les 10.30
h: missa dominical
L’Orfeó interpretarà els cants de la missa
dominical a TVE-2, als estudis de Sant Cugat.
Dissabte 16 de gener del 2010, a les 22.00
h al Centre: cafè-concert de jazz amb el
grup Maria Lorea Trio
Repertori vocal de jazz clàssic que viatja per
estils diversos.
Divendres 22 de gener del 2010, a les
11.00 h, a l’església parroquial de Sant
Vicenç Màrtir: missa de Festa Major
L'Orfeó interpretarà els cants de la missa de
Festa Major a l’església de Sant Vicenç Màrtir.
Divendres 22 de gener del 2010, a la tardavespre, al Centre: Emmaqueta’t
Concurs dels grups de música del municipi.
Dissabte 23 de gener del 2010, a les 22.00
h, al Centre: Teatre professional amb l’obra
‘Sitcom’
Crítica humorística de l’alienació de la societat,
un gran problema d’una ciutat cosmopolita i
actual com Barcelona.
Diumenge 24 de gener del 2010, a les
19.00 h, al Centre: concert de la Cobla
Esteve Molero i la Principal del Llobregat
Concert per a cobla i percussió llatina “Els
ritmes d’anada i tornada”.
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CONCERT DE LA COBLA ESTEVE
MOLERO I LA PRINCIPAL DEL
LLOBREGAT

TEATRE: SITCOM

CAFÈ-CONCERT DE JAZZ: MARIA LOREA
TRIO

BONA FESTA MAJOR!

GENER 10

Estudi de Música
Mireia Torà i Àuria Albacete

Gràcies a tothom i fins aviat!

Des de l’Estudi de Música volem donar les gràcies a totes i cadasuna de les persones que van
collaborar per fer possible, un any més, el concert de la patrona de la música, sobretot a la Coral
Xerinola i a l’escola del Papiol, sense les quals no hauria estat possible!

Per a la segona part del concert, aquest any vam comptar amb la participació dels i les alumnes de
l’escola de música del Papiol. Dirigits per Jaume Badrenas, van interpretar cançons de grups tan
coneguts com Coldplay i el famós “Sentimental mood”, de Duke Ellington.

El diumenge 22 de novembre, l’Estudi de Música del Centre va organitzar com cada any el concert de
santa Cecília. Per celebrar la festa dels músics, enguany vam comptar amb la participació de la
“nova” Coral Xerinola, que dirigeixen l’Ester Castellón i l’Helena Guillén, i amb la collaboració de la
Pilar Casals al piano.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA

ESTUDI DE MÚSICA

Oreig Canela

Ja ha arribat l’hivern, i amb ell, el fred típic
d’aquesta època. A les muntanyes, els
esquiadors tornen a gaudir de la neu; i als
carrers dels pobles i les ciutats, s’hi comença a
respirar un ambient nadalenc. Però per les
corals del Centre, aquesta època significa que
toca preparar el ja tradicional concert de Sant
Esteve.
Després d’uns mesos intensos dedicant-nos
exclusivament al projecte de Jove.Gats, la
Coral Jove ha deixat les cues i els bigotis i s’ha
ajuntat amb l’Orfeó Vicentí per preparar el
concert de Sant Esteve.
Aquest any s’ha decidit preparar un concert en
què es combinen la música i la poesia. Les
corals del Centre ofereixen un conjunt de
cançons típiques nadalenques de diferents
estils i territoris. I, intercalats amb les cançons,
també hi ha tot un seguit de poemes de
Nadal.
Tot seguit, arriben unes merescudes vacances
que ens serveixen per descansar i carregar les
piles de cara als nous projectes que ens
esperen, i que ben segur seran tant
emocionants com els que acabem de deixar
enrere.
També us volem dir que és un plaer comptar
amb vosaltres el 26 de desembre per poder
celebrar tots junts i totes juntes el Nadal de la
millor manera que coneixem: tot cantant.

JA CANTEM NADALES

CORAL JOVE

www.cencatsvh.org

Joaquim Sagristà

Aquesta fotografia ens recorda el mostrador
del cafè del Centre tal com estava l’any 1955,
el dia en què els socis i sòcies del Centre
celebraven un esmorzar de germanor per
festejar el 75è aniversari de la fundació de
l’entitat, esmorzar servit pel cafeter de la casa
i
el
matrimoni
d’una
família
amiga,
acompanyats per un dels fills de cada família.
Els noms del conjunt són: Vicenç Marcè (el
cafeter), el nen Josep Badosa (fill de la família
amiga), Carme Sagristà, Ramon Marcè (fill de
la família Marcè i Font), Conxita Font (esposa
del cafeter) i Josep Badosa.
El terra del local encara no estava enrajolat, i
el seu aspecte era rústec amb la conseqüent
dificultat per efectuar-ne la neteja.
El taulell del mostrador, situat al bell mig d’un
gran portal acabat en forma de volta, barrava
el pas cap al mostrador que estava situat a un
espai apropiat per la mobilitat del servei. Al
darrera del mostrador hi havia la cuina i altres
serveis propis per desenvolupar l’activitat.
A l’interior del mostrador s’hi accedia per un
portal més petit al costat del qual hi havia una
aixeta amb un dipòsit rectangular on la canalla
hi anava a beure aigua.
A sobre del moble que conformava el
mostrador hi havia un quadre de grans
dimensions amb l’estampa del Sagrat Cor que
era visible des de qualsevol lloc de la sala. A la
fotografia s’albira la part inferior del quadre.
No és d’estranyar l’existència d’aquest quadre,
ja que el Sagrat Cor era, i és, el patró de
l’entitat.
El mostrador en si era un moble de fusta,
segurament
pintat;
se’n
veuen
quatre
prestatgeries amb una sèrie d’ampolles, que
podrien ser repetides, si ens fixem en el
prestatge superior esquerra.
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La Junta

Amb aquesta imatge us volem informar de l’ocupació que hi ha diàriament de les diferents sales de
la nostra entitat i de manera fixa.
A part d’aquesta ocupació, El Centre també acull altres tipus d’activitats puntuals.
Com podeu comprobar, hi ha sempre molta ocupació i estem molt contents que sigui així. Degut a
això, hi ha vegades que hi ha alguns petits conflictes ja que diferents seccions necesiten l’espai a
l’hora, però tot i que això provoca més feina, vol dir que a l’entitat s’hi fa molta activitat i és una
entitat ben viva.

OCUPACIÓ DE SALES

Roc Escala

El dimecres 17 de desembre, a les 8 del vespre,
el president d’El Centre, en Vicenç Simon, i
quatre representants de l’Orfeó Vicentí, la
Montserrat Costa, la Dolors Ferrés, la Conxita
Tugas i el Roc Escala, vam assistir a l’acte de
lliurament dels premis Ateneus 2009 de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
En la XX edició d’aquest certamen, l’Orfeó Vicentí,
amb l’obra Les danses de la mort, havia estat
seleccionat
com
la
candidatura
finalista,
juntament amb tres propostes més, per al premi
a la creativitat en música.
La vetllada va tenir lloc en una de les sales del
Palau de Pedralbes, i va ser realment interessant.
A poc a poc, i de manera ordenada, un portaveu
del jurat, en Xavier Capdevila, que és periodista i
també professor a Blanquerna, anava proclamant
els guanyadors de cada modalitat, als quals se’ls
lliurava un guardó especialment dissenyat per a
l’ocasió i se’ls convidava a oferir un breu
parlament.
El premi en què l’Orfeó participava va ser el
tercer en l’ordre de lliurament, després del premi
als mitjans de comunicació d’associacions
culturals i el premi a la creativitat en arts
escèniques, i abans del premi a la creativitat en
cultura popular i tradicional, el premi a la
innovació i el premi a l’activitat sociocultural.
Com no podia ser d’altra manera, cada segon que
passava, més desfici teníem. I al final va arribar
el moment de proclamar el guanyador, i... el
premi va ser per a... l’Associació per a la Difusió
de la Música de Cambra i de la Música en Viu de
Girona. Bé, què hi farem, ja tindrem més sort en
una altra ocasió. El sol fet d’haver estat
seleccionats com a finalistes entre un munt
ingent de propostes interessants, ja ens omple de
satisfacció.
La vetllada va continuar amb el lliurament dels
premis restants i, per acabar, els membres de la
taula presidencial van oferir sengles parlaments, i
eren sis! Amb tot, vam sentir coses suggerents.
Bàsicament, però, “continueu treballant com ja
ho feu i amb els recursos que ja teniu; el país us
ho agraeix i el Govern, en allò que pugui (que
enguany serà més aviat poc), us hi ajudarà”. Ah
sí! I també, com no podia ser d’una altra manera,
“sigueu honestos i no feu com el Millet!”.
Això sí, va ser realment engrescador veure i viure
quantes coses captivadores fa la gent i quanta
gent fa coses que captiven. Que per molts anys
puguem formar part d’aquesta família colossal!

ORFEÓ
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Jordi Mèlich

Fins al mes vinent. Bon any nou i bona Festa
Major!

Ja és gener i hem començat un any nou, i a Sant
Vicenç pel gener hi celebrem la nostra Festa
Major d’hivern. Seguint la tradició dels darrers
anys, al Centre, a més de moltes altres coses, hi
fem teatre. El dissabte 23 de gener Versus Teatre
ens representarà la comèdia Sitcom, d’Ivan
Campillo amb quatre actors i actrius: Carla Ricart,
Pau Gómez, Natalia Sellarés i el mateix Ivan
Campillo. La direcció és de Robert Torres. No són
gaire “famosos”, perquè només un d’ells ha
participat en El cor de la ciutat, però tots i totes
tenen un ampli currículum professional i una
qualitat contrastada. Sitcom és una comèdia en
què quatre personatges s’emboliquen la vida amb
un denominador comú: no s’escolten entre ells,
l’etern tema de la incomunicació de la societat
més comunicada de les últimes dècades. Un munt
d’embolics per acabar descobrint que el problema
avui dia, en una ciutat com Barcelona, no és que
no parlin, sinó que no s’escolten.
Per altra banda, Khap’s de Thron’s, com cada any
no pot faltar en el dia de Carnestoltes, que
aquest any cau el 14 de febrer. La companya de
Khap’s de Thron’s no ens ha pogut confirmar la
seva presència per al dia 14 i és possible que si
no pot fer la representació al Centre per
Carnestoltes, a causa de la seva carregada
agenda, ho farà el dia 21 del mateix mes. Aquest
any, les entrades seran NUMERADES i amb
VENDA
ANTICIPADA.
Més
endavant
es
comunicarà per a quan estarà fixada la data de la
representació, dies i horaris de venda anticipada.
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