Segon CURS DE CANT GREGORIÀ I MÚSICA ANTIGA
Lleida, 20 i 21 de maig de 2017
CONVOCATÒRIA
A QUI VA DESTINAT?
• A totes les persones interessades en l’estudi de la música antiga en general.
• A totes les persones interessades en conèixer i practicar aquesta modalitat específica de cant, i els seus orígens i evolució,
dins el context de la música antiga en general.
• Per als qui ja coneixen el Cant pla i en tenen pràctica. Serà per tots una bona ocasió de practicar i fruir interpretant aquesta
música i actualitzant-ne els coneixements.
OBJECTIUS I TEMES:
a) Conèixer els fonaments bàsics de la música antiga.
b) Saber llegir i cantar les obres litúrgiques del Cant Pla, i iniciar-se en les primeres polifonies.
c) Regles fonamentals per la lectura i interpretació dels manuscrits (còdexs), així com de les diverses notacions antigues.
Estudi teòric
• Origen i evolució del cant “Gregorià”. Lectura de manuscrits.
• Els modes: coneixements bàsics i la seva aplicació.
• Primeres polifonies: origen i evolució.
Pràctiques
• Pràctica i aprenentatge dels cants gregorians propis de cada ritual, a partir dels llibres litúrgics: del Propi de la
Missa i de les Hores Canòniques (Antífones, Salms, Himnes, Responsoris, etc.,).
• Interpretació de l’escriptura específica utilitzada pel cant pla, segons els diversos manuscrits antics.
• Pràctica d’algunes polifonies primerenques: Organum, discantus, conductus...
DATES:
• Dissabte 20 i diumenge 21 de maig de 2017.
HORARIS:
Dissabte 20
10:00 - 11:00
Recepció i presentacions
11:00 - 13:00
Primera sessió
13:00
Descans per dinar
15:00 - 16:45
Segona sessió
16:45 - 17:30
Descans
17:30 - 19:15
Tercera sessió

Diumenge 29
10:00 - 11:45
Quarta sessió
11:45 - 12:15
Descans
12:15 - 14:00
Cinquena sessió
14:00
Descans per dinar
16:00 - 17:45
Sisena sessió
17:45
Final de les classes. (Comiat opcional)
18:15 - 19:00
Sessió de posada en comú (opcional). Comiat

INSCRIPCIONS:
• Inscriviu-vos a: terresdelleida@fcec.cat, indicant el vostre nom, número de telèfon i e-mail.
• Termini: 13 de maig de 2017. (Aconsellem la inscripció prèvia ja que les places són limitades).
• Pagament: feu un ingrés o transferència al c/c de la FCEC: ES24 0081 0033 0900 0151 9353 del Banc de Sabadell.
(Ompliu l’apartat “Concepte” del document d’ingrés indicant: Curs Gregorià Lleida, i el vostre nom).
PREU:
• 15:00 € (aquest import inclou les sis sessions i tota la documentació)
LLOC (Nova seu):
• Ateneu Popular de Ponent. Carrer de Pau Claris, 10 - 25008 Lleida
PROFESSOR:
• Enric Navàs. Director de la Schola Cantorum de Lleida

Organitza:
FCEC. Delegació Terres de Lleida

Amb la col·laboració de:
Ateneu Popular de Ponent

