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Pregó de la Festa Major del Barri de Montserrat de Torelló

26 d’abril de 2019

1. Salutació

Ramon: Bon vespre.

Carme: Bona nit.

Qui són aquests que avui tenim aquí, dalt l’escenari del teatre del Centre Cívic del nostre Barri?

Aquests? Són els «missaires».

Què vols dir?

Sí, home! Són els que cada diumenge i totes les festes de guardar canten la missa de les

12 aquí a la parròquia.

Ah! Em pensava que ja no es portava gaire, això.…

És veritat! Avui no està gaire de moda, però si durant una època això de la missa era una

mena d’obligació ara hi van i hi canten per devoció. I això sí que té mèrit, és un exercici

de llibertat!

Sí, sí! Són el “coro” de la Parròquia d’aquí, del Barri de Montserrat. Oi que es deia així, el

“coro”? Pròpiament s’ha de dir el Cor de la Parròquia.

I, poca broma! Tal com els veieu, no només canten a missa i assagen cada setmana per

a fer-ho. La mà de coses que han fet! La pila de coses que fan, així tal com els veieu!

Cada setmana assagen?

Sí, sí! Això vol dir que a més d’aprendre cançons i de mirar de fer-ho el màxim de bé, per

acompanyar la gent en la pregària, són un grup humà molt important.

Alguns dels cantaires hi van començar de ben joves i s’hi ha anat fent grans.

CANÇÓ: Vine, vine…

2. Intercanvis
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I només han cantat a missa?

No, home, no! Ui, si n’han fet de coses! Potser no han arribat a donar la volta al món,

però tot voltant han fet molts intercanvis. Recordem-ne alguns?

La Font d’en Fargues, a Horta-Guinardó de Barcelona.

La Presó de Dones de Wad-Ras

La Coral Arpa, de Taradell.

La Veu de Voltregà, de Sant Hipòlit.

El Fanal, de Perpinyà.

La Coral Lloriana, de Sant Vicenç.

I…, amb els convilatans de Torelló, la Coral Cervià i el Cor de Rocaprevera. 

CANÇÓ: El caçador

3. Caps de setmana cantant

I aleshores van venir els caps de setmana cantant!

Caps de setmana cantant? Què és això?

Mira, es tracta d’anar a passar junts tots els del Cor un cap de setmana en algun lloc, fora de casa,

per a poder tenir estones llargues per cantar.

Ja ho entenc: era com fer uns assajos d’un cap de setmana sencer!

No només això. Es tractava de passar-s’ho bé cantant, d’aprendre repertori distès per als

intercanvis, i sobretot de conviure tots junts.

El primer cap de setmana cantant, va ser a Núria, al santuari. És inoblidable, perquè va

ser el primer, i perquè va anar molt bé!

CANÇÓ: Quan la nit estén la seva ombra

I van anar continuant: a Canillo, Andorra.
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A Les Codines, a Montesquiu.

A Falgars.

I a Cabrera de Mar.

Quants bons records acumulats!

CANÇÓ: Per al Sanctus

4. Col·laboracions

Tot fent camí, els han demanat de col·laborar sovint en Festes Majors de pobles i parròquies dels

voltants:

Besora,

Vidrà,

Vilaseca,

Saderra,

Tavertet…

CANÇÓ: La pastoreta

I han interpretat l’himne de la Unió Esportiva Sant Vicenç i tot!

També han cantat la Salve i el Parenostre de la Missa de la Verge del Rocío, la Missa rociera.

I han cantat junts amb la comunitat de Ghana.

CANÇÓ: Veniu, amics de tot arreu

5. Celebracions

I han cantant en celebracions dels membres del Cor. Per exemple, els 25 anys de casats, noces

de plata!

O els 50: Noces d’or!
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Algú arribarà als 60, les de diamant, o als 75, les de platí?

CANÇÓ: Canticorum Jubilo

6. Catalanitat

No oblidem les anades a Salses: què boniques!

Celebrant la diada de la Porta dels Països Catalans.

Liderats per mossèn Ramon Codina: quin record més entranyable no ens ha deixat!

Per tant, repertori en català en primer lloc, ben preferent!

I cantant a la Plaça Nova, a casa, en defensa de les nostres llibertats.

Recordem, també, el cantautor de Perpinyà, en Jordi Barre, amb la cançó que tant ens agrada

«Així en parla el vent»:

«…Em recorda que avui, en l’alba ensetinada,

s’ha d’aixecar ben alt la nostra portalada,

no pas com un símbol d’isolament altiu,

sinó per afirmar que el nostre poble viu;

Que no vol més menyspreu i que vol més paraula,

disposar del seu sòl tot rebutjant la faula,

i cada dematí, al fons de l’horitzó,

vol veure resplendir les neus del Canigó!»

CANÇÓ: Així en parla el vent

CANÇÓ: Som catalans

7. Record per a les persones que ja no hi són

Amb tants anys de camí, volem tenir ben presents a tantes persones que ens han

acompanyat i que han pres altres camins.

I volem tenir ara un record especial per a aquelles persones que ja no són entre nosaltres.
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CANÇÓ: Sense vent

CANÇÓ: No tardis, Jack

8. Sant Jordi

Sant Jordi, llibres i roses,

Música i cançó

Fa més de 25 anys que tossudament el Cor organitza un concert per sant Jordi.

Que no caigui en l’oblit; enguany serà el dia 1 de maig, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial

i anirà a càrrec de la coral Serpentcanta de Manlleu.

CANÇÓ: Invocació a Sant Jordi

9. Festa Major

I ja som aquí! Contents, molt contents!

Gràcies per la vostra invitació!

I Visca la Festa Major!

TOTS: VISCA LA FESTA MAJOR!!!

CANÇÓ: Moreneta de la Serra

CANÇÓ: Sardana de la Moreneta


