



INICI CURS 2020-2021:  
Dijous 1 d'octubre de 2020 

Estimats orfeonistes: 

 Després d'aquest llarg i maleït període de segrest coral, cultural i social, 
és hora d'acudir al rescat d'allò que tant apreciem: els nostres assajos i activitats 
quotidianes per unir les nostres veus i alimentar les nostres sensibilitats de la mà 
d'uns pentagrames. 
 Així doncs comunicar que, sense més dilació, el dijous 1 d'octubre 
iniciarem els assajos presencials al nostre local, complint sempre amb la 
normativa vigent en aqueix moment (recomanacions i/o restriccions) i amb les 
mesures higièniques i sanitàries procedents que, segur, ben bé ja coneixeu. 
 Durant el mes de setembre realitzarem les proves d'accés atenent les 
nombroses sol·licituds d'inscripció rebudes fins hui. 
 A partir de la segona quinzena de setembre realitzarem 4 connexions on-
line, una per cadascuna de les 4 cordes de l'Orfeó per a donar-vos, 
principalment, instruccions musicals prèvies a l'inici dels assajos. 

 IMPORTANT: Una vegada rebudes les vostres respostes a la 
CONSULTA enviada el passat 4 de setembre per a selecció preferencial 
d'horari d'assaig (dimarts i dijous) us comunicarem, a través dels caps de corda, 
el calendari i orfeonistes assignats a cadascun dels assajos. Hi haurà assajos 
mixtos (SATB) i també assajos de corda (I i II). Preguem que respongueu com 
més prompte millor. 

Amb quines obres iniciarem els assajos? 

Per als primers assajos amb grups mixtos i equilibrats (SATB), obres a 4 veus i 
per aquest ordre d'estudi i interpretació: 

• 1.164  KYRIE (Clar de lluna) de BEETHOVEN / BIEREY 
• 1.163  MY BIRD OF PARADISE de Irving BERLIN 
• 1.162  AVE MARIA de ARCADELT (Dietsch) 

Per als assajos convocats per cordes, obres a 8 veus i per aquest ordre d'estudi i 
interpretació: 

• 1.161  LUX AETERNA de ELGAR 
• 1.160  CRUCIFIXUS de LOTTI 

https://www.dropbox.com/s/drquzqbiks8i2u6/BEETHOVEN%20(BIEREY)_Kyrie%20(Clar%20de%20lluna)_1164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxai8ouiauqiyjm/BERLIN_My%20Bird%20of%20Paradise_1163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8kb0k7g02fkprf/ARCADELT_Dietsch_Ave%20Maria_1162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5609phc2m67g2fk/ELGAR_Lux%20Aeterna_1161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0es5mju3k4bte9e/LOTTI_Crucifixus_1160.pdf?dl=0


 Així mateix, portar sempre des d'OCTUBRE als assajos el REQUIEM de 
Mozart i a partir del mes de NOVEMBRE des d'aleshores en avant també la 9a 
Simfonia de Beethoven. 

 Les obres 0549-LAY A GARLAND y 0920-RICHTE MICH, GOTT les 
veurem a partir de novembre. Tot aquest repertori no simfònic formarà part del 
programa del RETAULE DE NADAL 2020. 

 També, i a través del vostre cap de corda, haureu d'informar tots aquells 
que MAI heu cantat el Rèquiem o la 9a Simfonia per poder planificar assajos 
personalitzats. 

 Amb ganes de veure-us i sentir-vos al més prompte possible iniciem un 
curs excepcional gràcies a la feina de tots els orfeonistes, membres o no de la 
Junta, que han preparat amb enorme lliurament i il·lusió, juntament amb el 
neguit i angoixa sobrevinguts i sempre amb el màxim respecte a la nova realitat 
generada, la possibilitat d'aquest inici. A totes elles i a tots ells, moltíssimes 
gràcies. 

 Excepcional serà també la fi de la pandèmia que esperem puguem 
celebrar també en el Curs que ara iniciem. Quin festó ens espera! 

 Cuideu-vos molt, recupereu les vostres veus allí on les vau deixar i fins  
molt prompte. 

 Una forta abraçada, 

 Josep Lluís 

València, 8 de setembre de 2020 

https://www.dropbox.com/s/qxpwqpijpxbprzx/PEARSALL_Lay%20a%20garland_0549.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xgnrndj9mf45rhu/MENDELSSOH_Richte%20mich,%20Gott_0920.pdf?dl=0

