
Bon Nadal a tothom. Enguany el tradicional Concert de Nadal té per mi un 

especial significat per diversos motius: És el darrer que presentaré, ja que em 

toca deixar el càrrec. En segon lloc  estrenem a Catalunya l’himne de Nadal 

“Transeamus”. Vaig escoltar-lo a Alemanya i vaig dir-me, “l’hem de cantar 

nosaltres”. Està composat el segle XVIII per Joseph Schnabel, organista de la 

preciosa Catedral gótica de Breslau (Alemanya), avui Wroclaw (Polònia) la 

ciutat natal de Enke la meva esposa, on es cantava la Nit de Nadal i ella, en 
plena guerra mundial hi acudia amb la mare.  La cantem en llatí. En català:  

 “Caminem fins a Betlem  

a veure el Verb que s’ha encarnat, 

a Maria i a Josep i al nen ajagut al pessebre. 

Glòria, Glòria  a Déu en les altures, 

i a la terra pau als homes. 
de bona voluntat, i en la terra pau. 

Caminem, escoltem la multitud de les milícies  

celestials lloant Déu, 

a Maria i a Josep i al nen ajagut al pessebre. 

Caminem i veiem el que ha passat.” 

En darrer lloc és també la primera vegada que el Grup de Cant Gregorià no 

canta el Concert de Nadal, ja que el Grup s’ha dissolt. Alguns dels seus 
components estan, i altres canten també, amb nosaltres aquest vespre. 

Aplaudim-los a tots si us plau! Us trobem a faltar!  

I arribo als agraïments:  

Al Senyor Rector Mossèn Joaquim Rius, que ens acull sempre fraternalment, 

en Josep Maria Romagosa amatent per ajudar quan cal, l’organista Santi 

Vilarrubla, amic i company de Montserrat, sempre disposat a acompanyar-nos 
amb la seva gran qualitat musical i personal, al excel·lent i intuïtiu pianista Pol 

Perera, al Director de l’Orfeó en David Pastor, que ens comprèn i ens anima, 

amb un somriure, una paraula amable, la seva paciència i el seu saber, a 

prosseguir millorant, a la Directora de CorAggio Gemma Mateo que, 

musicalment, s’ha fet seves les noies, que canten amb una qualitat indubtable 

que ella ha sabut transmetre’ls-hi. Als cantaires de l’Orfeó dones i homes (a 
elles més, perquè sempre ens superen en número), que heu acudit sempre a 

totes les cites puntualment, fossin concerts o assajos, a les solistes Elisabet i 

Meritxell Giner, que ja escoltareu com canten, a les magnífiques noies de 

CorAggio, cada volta millors.  

Als membres de la Junta: l’eficient i disposat secretari en Lluis Segura i la 

valenta Teresa Oliva. Un honor i una sort poder comptar amb vosaltres. 

Gràcies! També vull fer menció de la col·laboració desinteressada d’en Josep 
Bullich, magnífic tenor, que va cantar molts anys amb nosaltres,que fou 

President de l’Orfeó, i ara ens dissenya els programes com el que teniu a la 

mà. Agraïm la gravació d’aquest concert a en Roger Blasco Cardona, fill dels 

nostres cantaires na Claustre i en Francesc. Gràcies també als protectors, que 

amb la vostra ajuda feu possible la persistència de l’Orfeó i també a tots 

vosaltres que heu vingut a escoltar-nos. El vostre escalf ens anima a seguir 
cantant i assajant tot el que faci falta. I: “ja us ho dic ara!, acabareu cantant 

amb nosaltres!”. Avui tots ¡segur!, i altres potser un dia també se’ns unireu.  

Quan, cantant la Pastora Caterina, dediquem les tornades, una va per l’ex 

cantaire, protector i bon amic en Rafel Malaret i Amigó, que ens ha deixat 

aquest any. Recordem-lo cantant, com a ell li agradaria. En acabar el Concert 

hi haurà les tradicionals restolines amb cava al local parroquial. 

Josep Maria Marquès i Heid 
President de l’Orfeó Enric Morera         
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