PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE
Amb paraules i cants evoquem els sentiments dels qui
van marxar i la lluita dels qui van resistir.
Exili és un espectacle de cançó popular d’ahir i d’avui que fa memòria i testimonia l’èxode de
milers de persones abans, durant i després de la Guerra Civil espanyola. Acaba amb un cant a
l’esperança, perquè mai més ningú no sigui forçat a anar-se’n de casa seva i de la seva terra.
És una interpretació de cant coral, amb breus moviments escènics, executada pels cantaires
d'un cor mixt d'una vintena de veus, especialitzat en la polifonia tradicional. Les cançons
s'acompanyen de textos poètics i històrics.
Tot plegat vol ser un homenatge a les persones que van patir i lluitar per les llibertats, recordant
el seu valor i la necessitat de vetllar per la convivència i el respecte a nosaltres mateixos com a
poble.

PROGRAMA
ALLÀ
El rossinyol.
Tradicional
Corrandes d’exili.
Pere Quart/Jaume Arnella
L’emigrant.
Jacint Verdaguer/Amadeu Vives
L’exiliat.
Ramon Carreras

MAI MÉS
Txoria txori.
Mikel Laboa
Més lluny.
Lluís Llach
Company.
Canta u Populu Corsu
L’estaca.
Lluís Llach

AQUÍ
Quan jo vaig nàixer.
Raimon
Dos anònims.
Ovidi Montllor
Junteu-vos.
Salvat-Papasseit/Ovidi Montllor
Què volen aquesta gent?
Lluís Serrahima/M.del Mar Bonet
País petit.
Lluís Llach
A Miquel Grau.
Al Tall

Poemes:
L’Exili,

fragment de Mots de ritual per a
Electra, Josep Palau i Fabre
Afusellat,
Jaume Agelet
El mercat,
fragment d’Homenatge a Picasso,
Josep Palau i Fabre
Assaig de càntic en el temple,
Salvador Espriu
Assumiràs la veu d’un poble,
Vicent Andrés Estellés

PRESENTACIÓ DEL COR
El COR PAÍS MEU es nodreix de cantaires de molts diferents indrets, que s’apleguen en dos grups, el
que té seu d’assaig a Barcelona, on hi acudeixen persones de la mateixa ciutat, però també del Vallès
Occidental, del Baix Llobregat, del Maresme i de l’Alt Penedès, i el que assaja a Salt, on s’hi aplega
gent del Gironès, l’Empordà, el Pla de l’Estany, etc. De forma freqüent es fan sessions conjuntes en
jornades d’assaig de cap de setmana.

FITXA TÈCNICA
Interpretació: Cor País Meu
Rapsòdia: Laia Carreras
Idea, guió, arranjaments i direcció: Ramon Manent
Producció: Associació Cor País Meu
Cantaires: Amadeu Andrés, Angelina Estany, Anna Rica, Carme Pinatella, Ció Duch, Cristina Giner,
David Bonet, Eva Queralt, Florenci Maymó, Francesc de Gispert, Isidre Caro, Jaume Elias, Jordi
Bolea, Jordi Majó, Josep Maria Freixa, M.Àngels Garriga, Mercè Pla, Mercè Puertas, Montse Jaén,
Montse Pla-Giribet, Montse Rodríguez, Muntsa Fernández, Núria Pellejà, Núria Puertas, Pilar
Rocafort, Pitu Llos, Quim Armengol, Romi Porredon, Roser Peramiquel i Toni Borrell.

NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai escènic de 10 x 6 metres aproximadament, per encabir-hi una vintena llarga de persones.
Il·luminació amb 8 focus de 1000 w. orientable i regulable.
Amplificació de so general, en funció de les característiques acústiques del local.
Vestidors i serveis per a una vintena llarga de persones.
Disponibilitat del local, com a mínim 2 hores abans de la representació.

CURRÍCULUM DEL COR
El COR PAÍS MEU va néixer a finals de l’any 2009. És una formació polifònica hereva del Cor de
l’Aula de Música Tradicional i Popular (AMTP) del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, que va iniciar la seva trajectòria el 1999. En Ramon Manent sempre n’ha portat la
direcció.
La formació basa el seu treball en el repertori tradicional i popular català i de la Mediterrània
occidental, tractat amb els procediments més habituals i espontanis del cant a veus. Les cançons es
presenten sempre al públic sense direcció aparent.
Amb la força de la polifonia popular i l’arrelament de la poesia oral, el Cor País Meu redescobreix
l’emoció de cada cançó i la posa en escena transmetent sentiments de pertinença a una cultura viva i
molt rica d’expressions ben diverses.
Al llarg d'aquests anys, el Cor s’ha nodrit d’alumnes, antics alumnes, professors de l’AMTP i de
cantaires externs interessats en el projecte, i ha realitzat una bona quantitat d’actuacions arreu del
territori català i també en terres occitanes i a l'illa de Sardenya.
Altres concerts presentats: “País meu canta”, “Cançons per la pau i la llibertat”, “Terra de Vent”, “De
l’Empordà a l’Alguer”, “Muret 1213 – Càtars!!!”.
Propostes escèniques vigents: “EXILI – Cançons en escena” ; “Sa nuvia d’Algendar”, cançons de
la mediterrània, acompanyades del relat d’una llegenda. En gira actual: “Ulisses”, espectacle de
teatre musical, l’Odissea en escena cantada amb veu i músiques mediterrànies.
Més informació: www.corpaismeu.cat i al Facebook.

Contacte: corpaismeu@gmail.com

CURRÍCULUM DEL DIRECTOR
RAMON MANENT I FOLCH és nascut a Barcelona l’any 1952 i és músic i
cantador especialitzat en la música tradicional, la cançó popular i el cant coral.
Ha fundat diversos grups i formacions on ha treballat camps tan variats com la
música dels trobadors catalans i occitans, la baladística catalana tradicional, el
ball folk, la cançó marinera i de taverna, el cant improvisat i la polifonia
tradicional. Amb els grups Oreig de Mar, El Tamborí, Bitayna, Els Tranquils,
Tres de Xauxa i La Mata de Jonc ha enregistrat 18 treballs discogràfics i ha
coordinat l’edició de tres cd’s recopilatoris amb cançons recollides en context
oral. És professor de l’AMOT i ha dirigit el Cor Anselm Viola de Torrolla de Montgrí i la Coral Dalladalt
de l’IES Montgrí. En l’actualitat està al davant del Cor Indika de l’Escala, i el Cor País Meu d’àmbit
intercomarcal. També imparteix classes de cant al CAT – Centre Artesà Tradicionàrius i a l’Aula de
Música de Salt.

REPRESENTACIONS
“EXILI _ Cançons en escena”

“MURET 1213 – Càtars!”

“ULISSES”

REPRESENTACIONS
ALTRES CONCERTS

PROGRAMA DE MÀ

GALERIA D’IMATGES

PREMSA

