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25è ANIVERSARI

1971 - 1998

Moltes felicitats Matiners
en el vostre 2Sè aniversari

Estic molt contenta de compartir amb vosaltres aquesta festa.
Els vostres esforços constants i entusiastes en la Coral llEIs Matiners" han fet
possible que la llavor sembrada fiany 1971 sigui un arbre ben frondós amb
fruits molt gustosos.
Gràcies a tots els que han coUaborat i co¡'laboren en aquesta bonica tasca.
Que sigueu sempre una benedicció de Déu aportant en el món que vivim el
goig de cantar i compartir fialegria i fiamistat.

Per molts anys!!!

Cordialment

Roser 8atallé

Més que escriure sobre la Coral i dels avantatges del cant coral, us explicaré algunes de les meves
sensacions des del punt de vista de directora durant una bona part d'aquests 25 anys dels Matiners.
En primer lloc les coses que més m'han agradat:
Veure els ulls dels cantaires brillar quan canten ... sí, sí, això és molt important per a mi perquè vol dir
que s'ho passen bé, que participen activament en la música i que estan dintre d'aquella cançó. l això és tant
durant els assaigs com en els concerts; és més, fins i tot diria que potser ho veig més en els assaigs que no
pas quan tots estem nerviosos per un concert. Crec que quan és així, s'aconsegueix un dels objectius del
cant coral.
Una altra cosa agradable és la participació dels pares. Cada any hi ha hagut un equip de pares capaç de
dedicar una bona part del seu temps a pensar en la Coral: de quina manera trobar diners, regals pels
cantaires, concerts, viatges, etc., etc. Penso que la feina dels directors seria en bona part inútil si no hi
hagués darrera uns pares entusiastes que portessin els seus fills cada dissabte i que col· laboressin ben
activament en totes les activitats.
l no ens hem d'oblidar dels directors. N'han passat molts pels Matiners durant aquests anys. Sempre
entusiastes, bons músics i que s'han estimat molt tots els cantaires. M'agradaria que sapiguessin que la coral
els dóna moltíssimes gràcies.
l moltes altres coses: la formació del Cor Maixata a partir de cantaires Matiners, la formació del Taller
de Música a partir de les classes de flauta que fèiem a Ja coral, la continuïtat de les super-grans de fa dos
anys com a Cor Dènia, veure que cantaires Matiners arriben a ser directors, veure la participació molt activa
dels Matiners dins del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, els viatges, els intercanvis, les
coneixences de diverses maneres de fer música a d'altres països, etc., etc.
També us diré però, que la cosa que menys m'ha agradat sempre és algun mal comportament de cantaires als
assaigs i/o a les sortides. EI fet d'haver d'estar més pendent de renyar que no pas de fer cantar sempre m'ha
sabut greu. Per sort no passa molt sovint, però quan hi ha algun cas és una llàstima.
l de cara al futur, crec que hem de pensar en consolidar més la coral, tenir un sòlid equip de directors, tenir
més cantaires, fer que sigui més coneguda a l'Hospitalet, i, naturalment, créixer en l'àmbit musical. l tot això
seria ideal si ho aconseguíssim i a més tinguéssim un local fixe!
Desitgem-nos tots moltes felicitats per aquest 25è aniversari, i que tots guardem sempre un molt bon record
de la coral.
Per molts anys

Montserrat Lluveras

Qui ho havia de dir! Ja fa vint-i-cinc anys que la Coral Els Matiners està donant voltes per aquests mons
de Déu! La de coses que s'han fet en aquests vint-i-cinc anys: una bona pila de concerts (més de doscents!), trobades i viatges arreu del món. Sí, sí arreu del món, tal com us ho dic: Bèlgica, Dinamarca,
Alemanya, Txèquia ... l el que vindrà.
Aquesta frenètica activitat no tindria cap sentit si no hi haguessin uns petits dimoni ets tossuts de quatre a
catorze anys, que amb la seva insistència (o assistència, com vulgueu) han fet apartar les dificultats que
s'han anat trobant al llarg d'aquest temps.
Dissabte rera dissabte, any rera any, els cantaires es proposen ser millors del que ja ho eren el dissabte
passat, l'any passat. l millors en tots els sentits. Cantant no només milloren la seva veu, un aspecte prou
important. El cantar en grup els permet adornar-se que no estan sols enfront del perill. Quan la lletra falla
o les cançons no surten sempre hi ha un company que ens xiula la lletra, que entona millor i ens permet
recuperar el tÒ. És el treball en grup i la bona companyonia, la no-competitivitat i la confiança entre
amICS.

l els pares? Tampoc es limiten a ser un grup de pares que porten els nens a la Coral a les onze i se'ls
emporten a dos quarts d'una. AlIa on calen mans per organitzar un concert, una trobada o un sopar
sempre apareixen els pares. Moltes de les activitats que es duen a terme a la Coral haguessin estat
impossibles sense l'impuls d'aquest grup d'intrèpids aventurers, que no saben què es fan quan porten el
nen a la Coral.
És veient aquests aspectes de la vida de la Coral que m'adono que Els Matiners són alguna cosa més que
un grup de nois i noies que canten. l això fa venir el meu dimoniet intern dissabte rera dissabte, any rera
any, des d'aquell setembre de 1985, en el que la Montse LIuveras (qui, si no?) em va dir si volia venir a
dirigir Els Matiners el proper dissabte. Com m'hi podia haver negat?
Antoni GRIMA

M'agrada molt la Coral perquè m'hi trobo
molt a gust.
Per Nadal cantem a la Coral.
Cantem a la Coral a l'hora que canta el gall.
A la Coral jo canto i no m'espanto.
Qui la Coral sent cantar, ja de res es pot
espantar.
A la Coral cantem i fem excursions i m'ho
passo molt bé.

A Can Boíxeras

16/11/1991

Fem molts viatges i intercanvis amb moltes
Corals. Ens ho passem molt bé, les cançons
són molt divertides, i alguns viatges molt
llargs. si volem continuar, hi ha Corals
més grans per a poder seguir cantant.

l

La Coral és un avorriment: només cantem.

A la Coral t'ensenyen a afinar la veu i la
treballes i a vegades et quedes afònic. A la
Coral hi ha molts grups: els petits, els
mitjans, els grans, les supergrans. La Coral
es diu Els Matiners.
Alexandra, Clara, Cristina, Eduard, Laia,
Laura, Maite, Marina Mónica.

i

Concert

fi de curs 17/06/94

N o podíem deixar passar aquest esdeveniment sense una constància escrita, per allò del verba volant,
scripta manent, del que ha estat la vida de la nostra coral al llarg del seu ja no tan curt període
d'existència.
Vida que han viscut moltes persones, si bé cada una a la seva manera.
Primer de tot la Montserrat LLUVERAS i la Conxita JANÉ. Qualsevol elogi que els dediquem segur que
serà poc. De fet només cal posar el seu nom aquí i tothom entendrà, segur, aquest públic agraïment.
Després els directors, transmetent una bona part del seus coneixements i del seu entusiasme per la
música.
També els nens més petits, entregant-se, com només ells saben fer, quan de cantar es tracta. Els no tan
petits, gaudint un xic més, donat el seu més profund coneixement de la música. l els més grans,
compartint, a més a més de la música, el descobriment de l'amistat, cultivada en aquest tan ben abonat
ambient de la coral.
l els pares, a la fi, anant amunt i avall cada dissabte amb les criatures, recolzant la tasca dels directors i
col· laborant amb la minsa aportació econòmica per al sosteniment de la coral.
De vegades, però, no som prou conscients de que la història de la coral la fem entre tots. l és important
que prenguem consciència de la nostra petita, però valuosa i imprescindible aportació personal.
Un músic sol, fent només una nota i per bé que la faci, no fa gaire cosa. Però si afegim les notes de cada
un dels altres membres de l'orquestra podem interpretar una preciosa simfonia.
Hem de pensar que cada un de nosaltres fem una sola nota. Però l'hem de fer. Ningú no hi sobra. Tots hi
som necessaris. Si no la música no sona bé. l de vegades ens oblidem de tocar la nostra nota.
Però, comptat i debatut, estem de sort. Ja hem fet vint-i-cinc anys. És un motiu d'alegria per a tots. Com a
pares volem felicitar tots i cada un dels directors, cantaires, ex-cantaires, pares i coHaboradors en
general, aprofitant aquesta ocasió que ens dóna l'aniversari.
l per acabar, mirem de celebrar aquesta fita com cal i donem-nos ànims per a seguir mantenint viva la
flama d'aquesta matinera coral, vivint i gaudint de la música, l'únic llenguatge veritablement universal i
que tothom podem parlar, capaç com és d' agermanar-nos amb la resta de la humanitat.

L'equip de pares

Què voleu que us expliqui? Per a mi, com a
mare, no puc més que estar molt satisfeta
que a L'Hospitalet existeixi una Coral com
"Els Matiners", un Cor com "Maixata", etc.
El meu marit i jo mateixa sempre havíem
pensat que pels nens i nenes és molt
important que a més d'anar a l'escola
tinguin altres relacions amb grups afins.
això ho vàrem trobar en "Els Matiners".
A més a més de cantar-hi els fills, en un
grup com aquest s'hi troba caliu humà. l,
més encara, en trobades i concerts s'hi crea
una relació entre els mateixos pares que
també és bona.

l

Però tot això no hauria estat possible si no
hi hagués hagut un ferm equip de directors
que, de manera altruista, treballessin per
aconseguir-ho.
Dono les gràcies a tots els qui han integrat
aquest equip, principalment a la que n'és
capdavantera, de la qual no dic el nom
perquè és plenament conegut de tothom.
Vint-i-cinc anys són molts anys i s'hi arriba
quan les coses es tenen clares.
Endavant per a fer-ne vint-i-cinc més! Sóc
una mare encantada de tanta constància
com aquesta.
Cecília

Com una flor a la primavera
cuidada per bons jardiners,
amb ganes de fer moltes coses
i plens de grans il·lusions,
varen néixer Els Matiners.
Un cop arribats a aquest món
de música i sensibilitat,
comença el camí de fer-se grans poc a poc
posant-hi bocins de cor
i una gran voluntat.
Hi ha moments de tota mena
en el nostre tarannà:
rialles, crits, alegries
i algun dia, no ho sabeu?
tenim ganes de plorar.
Però quan s'escolten les veus
és com si et traslladessin a una altra dimensió.
T'omple de goig i fermesa
i agafant nova embranzida,
tirem endavant sense por.
I sabeu què fa possible
que això sigui realitat?
La tasca que dia a dia
porten a terme les persones
que tenim al nostre costat.
I una prova ben palpable
ara mateix us la donaré:
Són 25 anys de feina,
són les nostres entranyables
Montse L1uveras i Conxita Jané.
Mariona, Carme Roser
fundadores nostres, què us podríem dir:
senzillament moltes gràcies.
De no haver estat per vosaltres,
no seríem avui aquí.
Els cantaires són les flors
del jardí que es va sembrar ara fa 25 anys.
Felicitem-nos tots junts
i diguem, fent pinya,
ara i sempre per molts anys.

i

Marcel MIRALLES

RELACIÓ DE LES ACTlV/TATS ¡\!lÉS L}!/PORTAiVTS DE LA CORAL ELS
illATliVERS, DES DE LA SEVA FUNDACIÓ:
Maig 1973
26/12/73
1/5/75
23/5/76
Des. 76
22/2/76
22/5/77
Abril 77
Febr. 78
3/6/79
5/3/79
Març 79
21/5/78
2/3/80
Maig 80
5/4/81
13/12/81
20/12/81

Participació a la 6ena. Trobada,organitzada pel Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, al Palau Blaugrana.
Concert de Nadal al Centre Catòlic de L'Hospitalet.
Concert a l'Ateneu.
Trobada a Sant Just.
Concert de Nadal a l'Ateneu.
Trobada amb la Coral Quitxalla a Barcelona.
Participació a la 10ena. Trobada organitzada pel Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, al Palau dels Esports de Barcelona.
Participació en el Juguem Cantant, a Castellterçol.
Trobada amb la Coral La Baldufa de Monistrol.
Participació en el Juguem Cantant, a Matadepera.
Trobada amb la Coral Quitxalla, a L'Hospitalet.
Trobada amb la Coral Gatzara, a Igualada.
Concert de Nadal al Pi.
Trobada a l'Església de Sant Josep, a L'Hospitalet.
Participació en el Juguem Cantant, a Sant Pol.
Participació en el 2on. Juguem Cantant, a L'Hospitalet.
Concert de Nadal a L'Hospitalet.
Concert de Nadal a Arenys.

19,20,21/2/82
13/6/82

Viatge a Mallorca.

19/12/82

Concert de Nadal, a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Març 83

Intercanvi amb la Coral Les Mirlitons de la ~èthen. Viatge a Bèlgica.

18/6/83
27/6/83
20/5/84
23/12/84
Maig 85
12/5/85

Concert amb la Coral EI Virolet.
Visita de la Coral Les Mirlitons de la Nèthen.
Participació en el Juguem Cantant, a Sant Just.
Concert de Nadal al Col·legi Tecla Sala.
Participació a la 1era. Setmana de Cant Coral a L'Hospitalet.
Participació en el 6è. Juguem Cantant, a Barcelona.

Celebració Xè. Aniversari. Concert a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

12,13/4/86
7/6/86

Sortida de pares, a Corbera.
Participació a la 2ona. Setmana de Cant Coral a L'Hospitalet.

Des. 86

Concert de Nadal. Celebració XVè.Anniversari.

21/3/87

Viatge a Mallorca. Concert a Bunyola.

31/5/87
20/6/87
20/12/87
Abril 88

Participació en el 8è. Juguem Cantant, a Mataró.
Participació a la 3era. Setmana de Cant Coral a L'Hospitalet.
Concert de Nadal al Casal d'Avis, a L'Hospitalet.
Participació en el 9è. Juguem Cantant, a Sant Andreu (Barcelona).

Abril 88

Intercanvi amb la Coral Edelweiss. Anada a Pont de Suert.

30/4/88
16/12/88
18/12/88

Concert a l'Ateneu.
Concert de Nadal a l'Església de L'Hospitalet-Centre.
Intercanvi amb la Coral Petits Cantaires de la Misericòrdia. Viatge a
Vinaròs.
Intercanvi amb la Coral Petits Cantaires de la Misericòrdia. Concert a
L'Hospitalet.
Intercanvi amb la Coral St. Aegidien, de Braunschweig. Concert a
l'Auditori.
Participació en el 10è. Juguem Cantant.

18/3/89
19/3/89
Maig 89

Setembre 89

Intercanvi amb la Coral St. Aegidien, de Braunschweig.
Viatge a Alemanya.

29/4/90
23/12/90
14/4/91

Participació en el 11 è. Juguem Cantant, a Sant Vicenç de Castellet.
Concert de Nadal, junt amb la Coral L'Olla de Grills.
Participació en el 12è. Juguem Cantant, al Poble Espanyol de
Barcelona.

24/3/91
14/12/91

Viatge a Menorca.
Concert de celebració del XXè.Aniversari, a l'Església de
L'Hospitalet-Centre.

22/12/91
6/6/92

Concert de Nadal a Sant Pol.
Concert a l'Església de Sant Felip Neri.

Ab.'il 92

Viatge a Dinamarca.

Concert a Aabybro.

Participació en el 13è. Juguem Cantant.

17-23/12/92

Viatge a Namur (Bèlgica). Participació al Concurs de Nadales
de la Unió Europea.

Des. 93
18/4/93

Participació en la Celebració del 25è. Anniversari de l'Escola Patufet Sant Jordi.
Participació en el 14è. Juguem Cantant, a Sant Vicenç dels Horts.

13/12/93

Gravació del Programa Tres Senyores i ln Senyor, als estudis
de Televisió de Catalunya.

7/5/94
Abril 94
17/6/94

Organització del 15è. Juguem Cantant, a L'Hospitalet de Llobregat.
Intercanvi amb la Coral Infantil de Ripoll.
Concert de fi de curs a L'Hospitalet de Llobregat.

3/2/95

Intercanvi amb la Coral Chorus Angelus, de Praga. Vinguda
de la Coral txeca. Concert a l'Auditori Barradas, de L'Hospitalet de

Abril 95
Maig 95
Abril 95
Març 96
21/4/96

14/12/96

Llobregat.
Intercanvi amb la Coral Chorus Angelus, de Praga. Anada a la
República Txeca. Concerts a Txèquia.
Participació a la 12ena. Setmana de Cant Coral a L'Hospitalet.
Participació en el 16è. Juguem Cantant.
Concert al Casal Companys Socials, a L'Hospitalet de Llobregat.
Partic1pació a la 2gena. Trobada organitzada pel Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya. Trobada a Vilassar de Dalt.
Concert de cloenda de la celebració del 25è Aniversari.
Església parroquial de Sta. Eulàlia de Mérida de L'Hospitalet.

I participació a totes les trobades organitzades pel Secretariat
de Corals Infantils de Catalunya a partir de la sisena

Viatge a Menorca 03/91

Viatge a Dinamarca

04/92
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CULTURA/ESPECTACLES

L'HOSPITALET
4 DE NOVEMBRE DE 1996
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ROSA SALGUERO
Amb una exposició retrospectiva
muntada a l'Auditori Barradas, la
coral infantil Matiners de L.:Hospitalet ha volgut fer balanç dels seus
25 anys d'història. Fotografies, vídeos de les actuacions, obsequis
i guardons s'hi han exhibit durant
tres dies per reviure els millors moments de l'entitat, sempre amb una
motivació, promoure la cançó popular catalana.

va escollir

una mostra de la història
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La coral Matiners compleix 25
anys dedicats a la cançó popular

.,.

EI Barradas

,.

de l'entitat

EI grup Matiners està orgullós
de ser i d'haver estat al llarg d'aquests anys pedrera per altres corals de L.:Hospitalet, com ara el
grup juvenil Maixata, que va néixer
al 1979; la coral d'adults Xalesta,

creada al 1973 pels pares dels
cantaires infantils, o el grup femení
de veus blanques Dènia, amb dos
anys d'existència. A més, segons
Montse L1overes,una de les directores de Matiners, "ellS per cent
dels infants que han passat per la
coral, avui adults, s'hi dediquen
professionalment a la música i un
altre alt percentatge continua vinculat d'una forma o altra".
Quatre grups cantaires
amb nens fins als 14 anys
Actualment, la formen 45 can¡aires, entre els 3 i els 14 anys, i
sis directors distribuïts en quatre
grups d'edat. Malgrat el seu reper-

tori estigui bàsicament centrat en
cançons populars catalanes, cada
vegada més incorporen temes
d'altres països, en versions originals o traduïts.
A banda dels concerts trimestrals que fan, tant a la ciutat com a
fora, i del recital de fi de curs, cada
any duen a terme un intercanvi
amb corals d'altres països o regions. Amb aquest sistema ja han
visitat l'antiga XecosJovàquia, Dinamarca o Alemanya podria ser
que enguany viatgessin fins a Pontevedra. També hi treballen en el

i

concert de Nadal que tindrà lloc el
14 de desembre a l'Església Santa Eulàlia de Mèrida i que aplegarà
altres corals hospitalenques.

· Coral Intàntil mixta
· Edats: de 4 a 14 anys
· Grups seogns l'edat :

petits : 4, 5 i 6 anys
mitjans:
7,8 i 9 anys
grans: 10,11,12,13
anys
super-grans : 14 anys

· No es fa selecció de veus
· No calen coneixements musicals
· L'any 1996 celebrem el 25è Aniversari de la Coral
· És membre del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

Les V\ostf"es activitats

SÓV\ :

Assaig cada dissabte al matí: d'li a 2/4 d'I
Diversos concerts durant l'any
Intercanvis amb altres grups
Trobades amb altres corals (catalanes i de l'estranger)
Col'laboracions amb les altres corals de l'Hospitalet
Altres activitats: caps de setmana de treball, excursions, viatges, ...

· Lloc d'assaig:

I

,

\

:

Centre d'Esplai XIXELL
ci Rossend Arús 50 - Tel. 338 06 44
08901 - L'HOSPITALET

· Inscripcions:
cada dissabte al matí a partir
del 30 de Setembre,
al Centre d'Esplai Xixell

Per a més informació també
podeu trucar als telèfons:
3370653,3335487

i 3382747

Exposició 25è aniversari:

Recull de la nostra història

EI Cal'1t Cov-al cOl'1tv-iblAeixa la fov-mació ~lAmal'1a més
completa
dels
1'1
e 1'1
s
jovesl
pev- les immel'1ses
possibilitats qlAe té pev- a fov-mav--Ios el'1 el glAst pev- a la
bellesal el goig de domil'1av- lAl'1mitjà di expv-essió com és
la velAl l'amov- a la lIel'1glAa i el selA el'1v-iqlAimel'1tl
l'amistat
compadida
la
disciplil'1a
11 ilAv-emel'1t
acceptadal
la labov- d/eqlAip
de
COl'1jlAl'1tl la
col.labov-ació
amb gV-lAPSafil'1s el'1cav-a qlAe de llocs
alllAl'1yatsl l'il'1tev-ès pev- fev- bé les coses sel'1se espev-av-l'1e v-ecompel'1sal tot i qlAe el v-eslAltat siglAi lAl'1acosa tal'1
petita com lAl'1acal'1çól el sel'1tit de comlAl'1itatl de país i
di lAl'1ivev-salitat.
EI Cal'1t Cov-al el'1tès d'aqlAesta fov-mal estimlAlal a mésl
v\l'1aactitlAd pev-sol'1al pav-ticipativa i activa.
tot aixòl és aplicable
a tots els 1'1
e 1'1
S i. l'1el'1es qlAe
desitgil'1 cal'1tav-1 sel'1se cap tiplAS de selecció
1'11
d/eXc!lAsió.
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(Extret del Secretariat de Corals Infantils de Catalnya)

••••
amb el suport de

SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA
Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat

