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PUERI CANTORES: QUI SOM?

La Federació Catalana de Pueri Cantores —en llatí nens cantaires—  agrupa els cors d’infants i 
joves que tenen com a objectiu principal animar les celebracions litúrgiques amb el cant. 

Els seus principis bàsics són:

• l’educació en els valors cristians de convivència a través del cant.
• l’animació litúrgica en actes religiosos i d’altres esdeveniments de caràcter cultural o 

popular.
• afavorir la interacció entre els cors.
• l’esperit d’Església, de servei i obert a tota la societat
• fomentar la formació musical dels seus membres.

Pueri Cantores és un moviment coral present als cinc continents i està format per més de 700 
cors. El moviment es va originar a París després de la Segona Guerra Mundial, de mans del 
sacerdot Mgr. Maillet. L’objectiu era allunyar els infants de la tragèdia del conflicte bèl·lic que 
havia destruït mitja Europa. Per identificar-los els va vestir amb túniques blanques i una creu 
de fusta, símbols de puresa, senzillesa i compromís cristià. Aquests elements són els que 
identifiquen els Pueri Cantores de tot el món. I no només els símbols ans també el lema que 
Mgr. Maillet es va marcar i que continua plenament vigent: "Demà tots els joves del món 
cantaran la pau del món".

El moviment de Pueri Cantores va arribar al nostre país als anys 60, tot i que la presència del 
cant coral a les celebracions litúrgiques l’hem d’anar a buscar segles enrere. Alguns cors de 
Catalunya es van adherir als Pueri Cantores i van fer seus els objectius que animaven el 
moviment francès. No va ser fins a mitjan dels anys vuitanta que es va constituir la Federació 
Catalana. Des d’aleshores s’ha treballat per donar a conèixer el moviment arreu del país.



Actualment els Pueri Cantores catalans som:  

 Coral Albada i Sol Ixent de Granollers 

 Escolania Parroquial Sant Esteve de La Garriga 

 Escolania del Temple de la Sagrada Família de Barcelona

 Escolania Coral Sant Agustí de Sabadell  

 Escolania i Capella de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J de Reus 

 Petits Cantors del Monestir de Sant Cugat 

 Escolania de Castellterçol 

 Cor Juvenil Santa Maria de Pineda de Mar 

 Escolania de Sant Feliu de Girona 

 Escolania de Cardona



Què és un Congrés Internacional de Pueri Cantores?

Un Congrés Internacional de Pueri Cantores és la principal activitat de la Federació 

Internacional de Pueri Cantores, una entitat que aplega més de 40.000 cantaires d’edats 

compreses entre 7 i 25 de més de 38 països dels 5 continents.

La Trobada Internacional té lloc aproximadament cada dos anys i cada tres edicions es celebra 

a Roma. Les darreres edicions han estat París (2014), Roma (2015) i les properes seran Sao 

Paolo (2017), Barcelona (2018) i Roma (2020). Les darreres edicions han aconseguit aplegar 

entre 5.000 i 6.000 joves cantaires a més a més dels seus acompanyants.

Els principals protagonistes i beneficiaris de les trobades internacionals són els petits i joves

cantaires. És per a ells que s’organitza un complet programa de 5 dies que inclou concerts,

activitats formatives, culturals, de culte i de lleure.

Aquesta filosofia participativa també impregna tots els altres actes públics, en tots ells 

(concerts de gala, cerimònia d’obertura, celebració de clausura, pregària per la pau) es busca la 

complicitat i la implicació activa del públic reunit.

El Congrés Internacional també té un component de formació i renovació per a cantaires i

directors. Al llarg dels dies els cantaires aprenen nous repertoris comuns per a les diferents

activitats plenàries i sobretot gràcies als concerts compartits (entre dos o tres cors de diferents

països) es produeix un interessant efecte de flux de repertori entre corals i directors. 

D’aquesta manera, a banda de la renovació que es produeix pel fet que tothom aprèn nou 

repertori un bona part del qual nous encàrrecs a creadors en actiu, també és produeix un 

interessantíssim aprenentatge per intercanvi, entre iguals, que contribueix de forma 

determinant a l’obertura i la col·laboració mútua entre cors i directors d’arreu del món.



Programa del Congrés 
Dimecres 11: Obertura

La Cerimònia d’Obertura  aplegarà els 3.500 cantaires que participaran del Congrés i tindrà lloc 

a Montjuïc, a l’esplanada que hi ha darrera les fonts.

En aquesta cerimònia inaugural es donarà la benvinguda a tots els participants i es cantarà per 

primer cop l’himne del Congrés.

A tall de carta de presentació de la tradició coral catalana es compta amb la participació de 

manifestacions de cultura popular tals com castellers, gegants, balls de bastons i sardanes.

Dijous 12: Dia d’Irradiació: Missa de les Nacions i més de trenta concerts simultanis 

a tot Catalunya

Com és tradició en els Congressos Internacionals de Pueri Cantores tots els participants

de la mateixa nació es troben i celebren junts una missa en la seva pròpia llengua.

Aquest dia al matí, les esglésies de Barcelona obriran les seves portes a cada una de les 

Federacions Nacionals de Pueri Cantores perquè hi puguin dur a terme la seva pròpia 

celebració.

Després de dinar, els cors es desplaçaran fora de Barcelona i al vespre oferiran concerts 

compartits (quatre o cinc cors a cada concert) en ciutats i pobles de les quatre províncies 

catalanes

Serà el moment de màxima irradiació territorial de la trobada i permetrà a públic de

tot Catalunya gaudir d’actuacions de cors de primer nivell.

Divendres 13: Visita i pregària per la PAU a MONTSERRAT

El dissabte tindrà dues parts, la primera al matí amb un assaig musical de la celebració de

clausura i la segona, a la tarda, amb una visita a Montserrat amb una pregària per la pau a la

plaça del monestir.

L’assaig del matí es farà amb els millors directors musicals que treballaran obres d’encàrrec



escrites per compositors catalans. Aquestes obres que les corals portaran preparades

prèviament i romandran en els repertoris de les corals de tornada en els seus respectius

països.

Després de dinar tots els participants aniran a Montserrat on al vespre i a la plaça tindrà lloc

una Pregària per la Pau presidida per l’Abat de Montserrat que té com a objectiu enviar un 

missatge al món de pau i concòrdia entre nacions, cultures, tradicions i generacions.

Dissabte 14: SAGRADA FAMILIA/ GAUDÍ ARQUITECTE DE LA LLUM,

Al llarg de tot el dia els cantaires i directors visitaran la Sagrada Família. Aquesta visita es farà

en la llengua materna dels cors i en grups relativament reduïts (màxim 50 persones). El guió de

la visita estarà preparat per la comissió pedagògica per tal de garantir que tots els grups reben

una visita de qualitat i completa adequada a les edats dels cantaires.

Al vespre tindrà lloc, també a la Sagrada Família el Concert de Gala - amb una selecció dels 

millors cors de la Federació Internacional de Pueri Cantores- en format d’espectacle audio-

visual.

L’espectacle, que portarà per títol GAUDÍ: L’ARQUITECTE DE LA LLUM, L’ARQUITECTE DE DÉU,

alternarà les actuacions dels cors d’escenari i l’actuació del públic com a cor, convertint-se en 

un concert participatiu.  Serà una forma de descobrir musicalment la simbologia de l’interior 

de la Sagrada Família.

Diumenge 15: Missa de Cloenda a la Sagrada Família

Tots els 3.500 infants i joves  d’arreu del món uniran les seves veus per a la celebració de

l’eucaristia a la Sagrada Família presidida per l’Arquebisbe de Barcelona i concelebrada per

delegats d’arreu del món. 

Aquesta és una celebració que tindrà un caràcter bàsicament intern donades les limitacions

d’aforament que imposa la seguretat de la Sagrada Família però que esperem que pugui ser

seguit en directe per televisió a través de la retransmissió que en pugui fer TV3, la Xarxa de

Televisions Locals o algun altre canal.



DIJOUS DIA 12 DE JULIOL: DIA 
D’IRRADIACIÓ DEL CONGRÉS

Per què? 

 Fer expansiu el Congrés fora de la ciutat de Barcelona i donar a conèixer el moviment 

de Pueri Cantores.

 Potenciar les relacions entre els membres de les nostres entitats amb d’altres d’arreu 

del món a través del cant.

 Fomentar la convivència de grup.

 Afavorir el sentiment de pertinença a Pueri Cantores.

 Donar suport al desenvolupament personal i al procés formatiu dels infants i joves 

mitjançant la seva participació activa en tots els actes del Congrés.

Com?
 Obrint les portes de la vostra Parròquia o Catedral perquè els cors que participin del 

Congrés puguin oferir un concert al vespre.

 Oferint algun tipus d’activitat de descoberta de la vostra ciutat. 

 Col·laborant en l’organització d’un concert al vespre.

 Oferint una mica de sopar fred pels cantaires que acolliu.

On?
 A la vostra Parròquia


