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Cor Nou presenta el seu primer disc «Des de les entranyes»

Tast musical de la
bellesa del cel
Samuel Gutiérrez
Cardedeu
«Una pregària que brolla des del
fons del cor.» Aquesta és la proposta
que ens fan l’Anna i l’Immanuel amb el
seu primer disc Des de les entranyes. El
presentaran oficialment l’11 de maig,
a les 19.00 h, amb la celebració d’un
concert-pregària a la parròquia de
Santa Maria de Cardedeu.
Aquest matrimoni establert des de
fa uns quants anys al Vallès senten que
han rebut un do de Déu i que l’han de
compartir. «És l’Esperit Sant qui ens
empeny a comunicar-lo —confessa
Anna Ludevid—. Els nostres cants volen ser un instrument per a la trobada
amb la persona viva de Jesús i el revifament de la fe. Estem convençuts que a
través d’ells es dóna la possibilitat a les
persones que s’obrin a l’experiència de
Déu.» Des de les entranyes és un disc
nascut des de la pregària i concebut
per a la pregària. Aquesta és potser la
seva especificitat, el toc distintiu d’una
música que, amb humilitat i senzillesa, intenta oferir un petit «tast de la
bellesa de la vida celestial».
Tot i que el seu primer treball discogràfic apareix ara, l’aventura musical
de Cor Nou es remunta a anys enrere.
El matrimoni format per l’Anna Ludevid i l’Immanuel Elgström, pares del
David i el Gabriel, fa molts anys que ha
fet de la música un element important
en la seva vida personal i familiar. «Des
del principi de la nostra vida de fe —asseguren— ens hem vist molt acompanyats i ajudats pels cants.» Recorden,
en particular, els cants contemplatius
de Taizé, l’esperit de lloança i intercessió dels grups carismàtics, la litúrgia
cantada de les noves comunitats que
van conèixer a França... «En la nostra
pregària familiar els cants no falten
mai —continuen dient—. Ens ajuden
a pregar i a expressar l’alegria de Jesús
enmig de la nostra llar.»
L’Anna i l’Immanuel estan convençuts que la seva vida de fe ha estat
enriquida a través de la música i el
cant sagrat. Aquest projecte n’és un
bon exemple. Fins i tot la seva vocació matrimonial s’ha vist reforçada:
«Poder servir junts en el ministeri
musical, cantant i preparant aquest
disc és una experiència molt bona
per al nostre matrimoni en aquesta
etapa de la nostra vida.» «En molts
aspectes som complementaris —expliquen contents—, on no arriba l’un
hi arriba l’altre. Anem descobrint la
gràcia que Déu ha concedit a cadascun
i procurem que es desenvolupi per al

«La nostra vida d’intimitat amb Jesús
ens ha anat empenyent a comunicar,
a través de les nostres paraules i cants,
que Jesús és viu»

creixement personal i el millor servei
a l’Església.»

Qualitat musical i espiritual
Els 14 temes que formen el disc Des
de les entranyes són originals de Cor
Nou, tant pel que fa a la música com el
text. Algunes peces ja fa uns quants anys
que acompanyen la pregària d’aquest
matrimoni i altres, en canvi, són ben recents. Han apostat per oferir un disc de
qualitat musical, espiritual i amb prou
contingut. L’enregistrament del CD ha
tingut lloc als estudis AxB, d’Àlex Blanco, i ha comptat amb la col·laboració de
diversos músics, com ara Jordi Benedico,
Vassil Lambrinov o Jaume Joanola. «La
peça clau ha estat Jordi Benedico —reconeixen l’Anna i l’Immanuel—. És un
gran músic, amic i germà en la fe, que
ens ha ajudat moltíssim abans, durant i
després dels dies de l’enregistrament. A
més d’acompanyar-nos amb la guitarra
clàssica i acústica, ens ha ajudat a decidir
la instrumentalització més adient per a
cada cant.»
A les portes de presentar el seu
primer treball discogràfic, Cor Nou té
molt clar que aquest projecte és sobretot un projecte de Déu: «La nostra
vida d’intimitat amb Jesús ens ha anat
empenyent a comunicar, a través de

les nostres paraules i cants, que Jesús
és viu.» «En aquests darrers anys —expliquen— hem tingut ocasió d’animar
i participar en pregàries d’adoració
i vetlles. Els nostres cants neixen de
l’interior i volen ser instruments de
la gràcia de l’Esperit Sant per arribar
als assedegats o ferits. Amb la música
podem expressar l’amor que Déu ens
té, la confiança que podem tenir en
Ell, el do d’una fe renovada o la joia
que brolla d’aquesta experiència, el
perdó que ens guareix...»
Un bon exemple de tot plegat és
el cant Si sabessis com Jesús t’estima,
una peça composta en el racó de pregària que l’Anna anima a la parròquia:
«Estava esperant els nens i mentre
pregava i tocava la guitarra, va anar
sorgint tot sol el cant.» La cançó parla
de l’amor de Jesús, de no tenir por
d’obrir el nostre cor a la seva misericòrdia i de deixar totes les nostres penes
i angoixes als seus peus.
Una altra peça especialment estimada per l’Anna és Adorem, adorem, un
cant en diverses llengües pensat especialment per a l’adoració eucarística.
Va ser compost l’any 2012 en el marc

del Congrés de Nova Evangelització
de Manresa. Tot i que cada cançó té
la seva història, a l’Anna i l’Immanuel
encara se’ls il·luminen els ulls cada
vegada que canten M’agradaria dir-te
que t’estimo. «És una cançó que canta
l’amor de l’esposa a l’espòs, composta
amb motiu d’un aniversari del nostre
casament», confessa l’Anna.

Micromecenatge
Convençuts que es tracta d’un
projecte de Déu, pensat sobretot per
a l’evangelització, els membres de
Cor Nou no s’han deixat intimidar
per la crisi i han decidit emprendre
confiats aquesta aventura. En la seva
recerca d’ajudes i possibles fonts de
finançament, han apostat també pel
micromecenatge, que permet a la gent
implicar-s’hi i participar en el projecte.
Ara com ara, encara no s’han cobert
totes les despeses, però l’experiència
ha estat fins ara molt positiva. «La resta ja ho farà la Divina Providència...»,
acaben dient. Qui vulgui col·laborar-hi
encara pot fer-ho a través de www.
cornou.net.
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