


VET-HO AQUÍ
Cantata per a cor infantil, soprano i tenor solistes 

i conjunt instrumental. 

Text David Pintó i Codinasaltas
Música Albert Guinovart

1 Dins d’un conte
2 Per què m’he de conformar?

3 Fet a mà és millor
4 Junts

5 El drac
6 Junts (represa)

7 Dins d’un conte (represa)
8 Jo ja estic enamorat

9 Li has de dir
10 Nora/Aron

11 Marxem d’aquí

Cors del SCIC

Direcció Pablo Larraz
Direcció d’escena David Pintó

Solistes Toni Viñals i Clara Altarriba

Piano Albert Guinovart Violí Edurne Vila Viola Montse Vallvé 
Contrabaix Guillermo Prats Trompa Martí Marsal 

Clarinet/saxo Francesc Puig Percussió Robert Armengol



Vet-ho aquí! Després de dos cursos complicats, per la situació 
que ens ha tocat viure a escala global, estem molt feliços de 
poder celebrar la 55a Trobada General del SCIC per tot el 
territori, amb concerts a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
Els cantaires dels cors del SCIC han preparat amb il·lusió la 
cantata que estrenarem especialment per a l'ocasió, per celebrar 
el nostre 55è aniversari. Una cantata dels nostres estimats Albert 
Guinovart i David Pintó que ens endinsarà en un món de conte.

Des del SCIC volem agrair a tots i cada un dels cantaires, 
famílies i directors la seva perseverança, compromís i dedicació 
amb el cant coral i amb les seves entitats. Ara, més que mai, 
després de tantes dificultats, hem de continuar cantant, i fer 
possible que les corals continuïn sent un espai de trobada, de 
formació musical i d'educació en valors, mantenir-nos com un 
referent no només a casa nostra, sinó arreu. Gràcies a totes 
les persones que ho feu possible, i que per molts anys puguem 
continuar fent camí junts.

Gaudiu del concert!

L'equip de Coordinació



Cal felicitar el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya no 
només per aquest 55è aniversari, sinó per tota la tasca de formació 
musical i humana que fan dia rere dia el conjunt de les corals del 
país. Uns equips que sou un autèntic tresor cultural i educatiu, 
sobre el que també s’aixeca la nostra identitat col·lectiva a través 
del cant.

És un honor rebre-us a l’Auditori per aquest concert, i participar 
dels actes commemoratius del Secretariat. Així reforcem també 
la vinculació de Girona amb el món del cant, més enllà de les 
pròpies corals que tenim a la ciutat o de la programació cultural 
que fem al llarg de l’any, com el recent festival A Cappella. Des 
de l’Ajuntament treballem tant en la formació de nou talent, com 
en posar a l’abast de tothom aquelles formacions ja consolidades, 
establint un cercle que es va renovant i que beneficia al conjunt de 
la ciutadania.

Moltes felicitats per l’aniversari i per aquest concert, i sobretot, 
moltes gràcies per tota la feina que feu. 

Marta Madrenas 
Alcaldessa de Girona



És un privilegi poder compartir la celebració del 55è aniversari 
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya que se celebra els 
propers 15, 22, 28 de maig i 5 de juny de 2022 amb concerts a 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
Des de la primera trobada el 1967, la contribució del Secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya en la promoció del cant coral 
ha estat cabdal en l’educació musical d’infants i adolescents de 
Catalunya i ha treballat per tal que sigui un element fonamental en 
la seva formació.
 
El cant coral ha esdevingut un mitjà de sensibilització per a infants 
i joves cap a la música i la llengua a través d’un gran treball en 
equip de 120 corals arreu del país.
 
Vull felicitar i encoratjar-vos a continuar en la vostra gran tasca i 
que, per a molts anys, el nostre país en pugui gaudir.

Adelaida Moya Taulés
Directora general de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural



”Vet-ho aquí” és una aclucada d’ull al món dels contes tradicionals. 
Aquest nostre relata la història d’una princesa que, disfressada per 
evitar que la puguin reconèixer, s’escapa de palau fugint del seu 
pare, un rei dèspota i egoista, per trobar-se a si mateixa. Buscant, 
buscant, va a petar al taller del sastre de palau. D’ell aprendrà a 
estimar l’artesania, viurà diverses aventures superant obstacles amb 
l’enginy més que amb la força i descobrirà què vol dir estimar.

La força dels contes i el poder que tenen, passen desapercebuts. 
En ells se’ns presenten arquetips de personatges i reflexions que ens 
emmirallen i ens fan canviar el punt de vista. “Vigileu quin conte 
expliqueu als infants perquè ens escolten” deia el recentment 
desaparegut Stephen Sondheim. Ens emociona que els nostres 
cantaires expliquin aquesta història inclusiva i se la facin seva.
Cal obrir la mirada i atrevir-se a saltar.

Albert Guinovart i David Pintó i Codinasaltas
Autors de la cantata “Vet-ho aquí”
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Corals participants

Clau de Sol, Matadepera
Cor Tiamat, Arenys de Mar

Coral Art-9, Granollers
Coral Infantil de l’EMM Antoni Agramont, Castelló d’Empúries

Coral infantil de l’EMM-Conservatori de Terrassa, Terrassa
Coral Xicalla, Vic

Els Virolets, Palafrugell
GiroNins, Girona
L’Arc, Barcelona
L’Escarlet, Calella

Móndeveus, Torroella de Montgrí



Una producció de

Amb el suport de

Les aplicacions següents corresponen a formes  
d'identificació corporativa del Departament de Cultura 
amb tipografies de cossos 8 i 12 en composició 
horitzontal i centrada, i també en composició vertical 
només per a aquells casos en què l'espai ho requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible 
en línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual

SCIC.CAT 
@coralsinfantils


