Cultura

27

30 novembre 2014

Cants per despertar el «primer amor»
El duet Cor Nou presenta el disc infantil «Cantem amb Jesús!»
Samuel Gutiérrez
Ja fa uns quants anys que l’Anna
Ludevid col·labora activament amb les
catequesis d’infants de la parròquia de
Santa Maria de Cardedeu. Ella i la seva
guitarra són les encarregades d’obrir
aquestes sessions amb vint minuts
de pregària amb cants, ben amarats
de la Paraula de Déu i d’oracions espontànies. Fruit d’aquests moments
«privilegiats» d’intimitat amb Déu al
voltant dels més petits l’Anna ha rebut i ha compost expressament cants
acompanyats de gestos i fins i tot d’alguna dansa. En aquesta experiència
hi ha l’origen del nou disc infantil de
Cor Nou, duet que forma amb el seu
marit, Immanuel Elsgtröm. «Aquest
treball respon a l’impuls interior i a la
crida del Senyor a posar a l’abast de les
comunitats cristianes i de les famílies
cants que siguin catequètics i orants»,
explica l’Anna.
Amb el títol Cantem amb Jesús! el
nou disc vol oferir tot un ventall molt
ampli de cants pensats especialment
per cantar a casa, en família, a
la catequesi, a missa... «Totes
són composicions pròpies de
Cor Nou —assenyala—, amb
melodies senzilles i orants.
Moltes de les cançons vénen
també acompanyades de
gestos i petites coreografies.
Això les fa més atractives i
divertides i reforcen el missatge transmès.»
Aquest segon projecte discogràfic ha sorgit amb molta
naturalitat. «Tractant amb els
nens i pregant amb ells m’he
sentit inspirada —confessa la
cantautora—. Aquestes cançons estan compostes des de
la pregària i amb l’esperit de
transmetre les veritats de la
nostra fe catòlica, transmetre l’amor de Déu, la salvació
de Jesús, la vida en l’Esperit...
l’alegria de viure l’Evangeli.»
«És un disc per als nens i per
a tothom que tingui un cor
de nen! Un disc per cantar i
1. L’Església és una gran família.
pregar alhora!» El nou CD,
L’Església és una gran família,
que ha estat editat en versió
on tots els cristians ens donem les mans.
catalana i també castellana,
L’Església és una gran família.
conté 18 cançons, la majoria
relacionades amb un capítol
Com una mare que ensenya als seus fills,
del catecisme Jesús és el
l’Església ens ensenya la fe
Senyor. També n’hi ha sobre
i també el camí per estimar Déu,
els temps litúrgics més imi als altres com a un mateix.
portants de l’any.

Qui canta prega
dues vegades...

Nova evangelització
Al llarg dels anys i del
servei ofert a la parròquia,
l’Anna Ludevid ha descobert
que la catequesi «és un camí
molt propici per a la trobada
personal amb Jesús». Per això, a la portada del nou disc,
ha posat un dibuix, obra de la
pintora Beatriz Colmenares,
de Jesús envoltat d’infants,
als quals abraça i escolta. «Els
infants, per la seva simplici-

6. Jesús, jo t’adoro. Jesús, jo t’adoro.
Jesús, jo t’adoro amb tot el meu cor.
Tu ets la meva llum.
Tu ets la meva pau.
Jesús, jo t’adoro amb tot el meu cor.
Tu ets la meva força.
Tu ets la meva joia.
Jesús, jo t’adoro amb tot el meu cor.
Tu ets el pa de vida.
Tu ets el meu aliment.
Jesús, jo t’adoro amb tot el meu cor.

tat, són capaços de percebre el nucli
del missatge evangèlic amb rapidesa
i facilitat. No tenen tants prejudicis
com les persones adultes i són capaços d’expressar amb franquesa el que
pensen i senten.»
L’experiència li ha demostrat també
que la música i la dansa «són un mitjà
molt important d’evangelització no
només per als nens sinó també per
a les seves famílies». «El fet que els
infants vinguin a catequesi repercuteix en els pares d’una manera força
directa —afirma l’Anna—. Aquesta
pot ser una de les portes d’entrada
d’un nou posicionament dels membres
de la família davant del fet religiós i
davant de la vida parroquial.» Per això
és important que els infants facin una
bona experiència catequètica. Sense
adonar-se’n, ells mateixos esdevenen
evangelitzadors de les seves famílies:
«A la catequesi de primera comunió
comencen a aprendre les oracions, ja
que molts d’ells no han pregat mai
i comencen a descobrir l’amor de
Jesús, la seva presència, la possibilitat
de relacionar-se amb Ell de manera
senzilla i natural. Ells canten els cants
espontàniament mentre són a casa, al
cotxe o al parc... i això moltes vegades
es converteix per als pares en tot un
primer anunci.»
La música ha estat des de sempre,
per a l’Anna Ludevid, un llenguatge
privilegiat per expressar la seva fe. I
també per al seu marit Immanuel. Junts
han fet un camí preciós de creixement
i de maduració artístico-religiosa fins a
veure clar que el Senyor els demanava
posar els seus dons al servei dels altres.
Fruit d’aquesta convicció van presentar
el mes de maig passat Des de les entranyes, el seu primer disc com a Cor Nou.
Amb un disc per a joves i adults, també

en el marc de la nova evangelització,
iniciaven una aventura musical que ara
es consolida amb Cantem amb Jesús!.

Aires del Carmel
En la decisió d’apostar decididament
per la música i dedicar-s’hi professionalment, hi ha tingut molt a veure
un fet inicialment dramàtic, però que
ha esdevingut providencial. Fa un any
que l’Anna va patir un càncer que la
va tenir uns quants mesos de baixa. Es
va quedar a l’atur i això va suposar un
punt d’inflexió: «Vaig decidir, aleshores, dedicar-me a l’apostolat musical, a
donar als altres tantes coses bones que
jo he rebut.» El seu és un art al servei
de l’evangelització: «Som molt feliços
de poder respondre a la crida que Déu
ens fa. Ens sembla veure cada cop amb
més claredat que ens crida a dedicarnos més i més a l’apostolat musical.»
I afegeix: «Darrerament hem tingut
ocasió d’animar vetlles de pregària, fer
xerrades, concerts-pregària... Cor Nou
té una missió evangelitzadora itinerant
amb el carisma musical i orant. Així
participem en l’empenta de la nova
evangelització que viu l’Església.»
Amb dos discos enregistrats en poc
temps, Cor Nou continua treballant
amb nous projectes. El tercer disc, en
el qual ja treballem, comptarà amb
cants de santa Teresa de Jesús i sant
Joan de la Creu i podria titular-se Aires
del Carmel. La il·lusió d’Anna Ludevid
és que es pogués presentar durant el
2015, coincidint amb el cinquè centenari del naixement de la refundadora
del Carmel. Encara, però, és aviat per
avançar-ho. «Cal anar pas a pas —acaba
dient Anna Ludevid—... si és de Déu, ja
ens obrirà ell les portes que calgui per
fer-ho realitat!»

Més informació sobre el nou disc i futurs concerts
a www.cornou.net

