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J a us vam avançar al número del 
mes de maig que el final de curs 
de la Coral Lo Lliri consistia en 

una sortida a Mundaka (País Basc) i al 
Concert d’Estiu. Com us podeu imagi-
nar, aquesta sortida va ser tot un esde-
veniment: cultural, personal i musical.

Cultural perquè vam poder conèixer 
de primera mà la realitat d’una cul-
tura veïna: vam copsar la dificultat 
de la seva parla i com és alhora seca 
i sonora, amb totes aquelles erres i 
kas i tes intercalades arreu. Com que 
estàvem molt a prop de Gernika vam 
aprofitar per a visitar-la i ens vam es-
glaiar amb el relat del bombardeig de 
l’abril del 1937. Gernika té una altra 
particularitat: és seu de la Casa de 
Juntes de Biscaia on es troba l’Arbre 
de Gernika, símbol de les llibertats 
basques, on juren el càrrec tots els le-
hendakaris bascos des de l’any 1936. I 
vam gaudir de l’inici de la Festa Ma-
jor de Mundaka, amb el seu kalejira 
(desfilada) amb una bruixa i els seus 
gat i mussol, la sorgi-dantza (ball de 
la bruixa) a la plaça del poble i, final-
ment, a la mitjanit, després de voltar 
pels carrers de tot el poble, la crema 
de la bruixa a l’Atalaia.

I diem esdeveniment personal amb 
tota la intenció, perquè van ser tres 
dies d’intensa convivència entre els 
cantaires de la nostra coral, on vam 
compartir l’estretor i inconvenients 
d’un viatge en autocar, tots els àpats 
en un petit menjador d’un petit hotel, 
i els passejos pel poble, que és real-
ment bonic i pintoresc. I així, com-
partint bromes, cansament i vivènci-
es és com descobreixes cada persona, 
que potser canta 
al teu costat cada 
setmana però de la 
qual, en realitat i 
fins aquest viatge, 
en saps molt poc.
I musical, evidentment. Vam escoltar 
el Cor de Mundaka i el Cor Salazar de 
Portugalete; què en són de diferents a 
nosaltres! I vam cantar nosaltres, és 
clar. Va ser una gran nit, de veritat. 
L’Eduard Vendrell, el nostre presen-
tador aquí i arreu, va fer la introduc-
ció completament en basc, la qual 
cosa el públic va agrair enormement. 
I més... La selecció de les peces que 
vam interpretar, feta pel nostre di-
rector Pere Díez, la veu colpidora de 
la Montse Casas (no us haig de dir 

res més) i tots els cantaires amb ple-
na atenció i total sentiment; tot, tot 
plegat va fer que aixequéssim grans i 
llargs aplaudiments. I a l’endemà, per 
a la nostra sorpresa, molta gent que 
ens sentia enraonar català ens parava 
pel carrer per a felicitar-nos...
I al cap de dues setmanes ja teníem el 
Concert d’Estiu aquí al poble; concert 
que marca el final de l’any escolar, i en 
què us volem presentar tots els aven-

ços fets. El cert és 
que el 2017 ha es-
tat un any molt in-
tens en quant a ac-
tivitat coral: hem 
participat a la Tro-

bada de Corals de la Vall del Tenes, 
i a la de Cerdanyola del Vallès, hem 
cantat a la Missa de TV2 de Sant Cu-
gat i hem acollit a la Coral el Progrés 
de Palamós; hem viatjat a Mundaka... 
així que no vam poder presentar mol-
tes novetats (que madurarem d’aquí 
a Nadal), sinó una part del repertori 
que vam cantar a Mundaka i altres 
cançons que feia temps que no cantà-
vem a l’Església de Sant Genís. 
Poca cosa més podem dir del concert 
que no sigui repetir els agraïments al 

nostre públic, vosaltres, els veïns de 
L’Ametlla i del pobles propers, que 
ompliu l’Església faci fred o faci calor, 
molta calor (com així era): la vostra 
assistència i el vostre acompanya-
ment ens motiva i esperona a cantar 
millor; i agraïts també que estem a 
les Àrees de Cultura i Comunicació de 
l’Ajuntament que ens ajuden en tot, i 
a la Parròquia, que ens cedeix l’Esglé-
sia amb la seva especial sonoritat.
I no parem! El dia 25 d’agost, hem 
participat amb el poble a la Missa de 
Festa Major, i el 27 d’agost, a la mitja 
part de les Havaneres de la Font de la 
Mina, ajudem a en Francesc Roger, 
de Can Plantada, a preparar el rom 
cremat que li queda tan bo.
Bé... I ja hi tornem a ser! Al setembre 
comencen els assajos de lo Lliri... Si 
t’agrada cantar, contacta amb nosal-
tres (coral.lolliri@gmail.com). Can-
tem bona música i no és imprescindi-
ble llegir partitures. T’hi esperem!

Mercè Seijas
Coral Lo Lliri

La Coral Lo Lliri informa...

Inscripcions a les 
Colles de Gitanes de 
l'Ametlla

E l proper dimarts 19 de setembre es realitza-
ran les inscripcions a les Colles de Gitanes de 
l'Ametlla del Vallès, pel curs 2017-2018.

Entre les 18 i les 20h tothom que ho desitgi podrà realit-
zar la inscripció a les dependències del PICA.
Les inscripcions són obertes a tothom a partir de 4 anys 
(nascuts el 2013), i les colles són petits, mitjans, joves i 
grans.

d'A AMB LES ENTITATS Si voleu ballar Gitanes preneu nota:  
inscripcions el 19 de setembre, a les 18h al PICA.

@AjAmetllaValles
10.01 - 4 set. 2017

Si t’agrada cantar, 
la Coral Lo Lliri 

t’espera! 
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