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Entrevista a Gabriel de Jesús Frausto Zamora, secretari executiu del Departament
Episcopal de Música Litúrgica
27 Setembre, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Barcelona acollirà, el juliol de 2018, el XLII Congrés Internacional de P攀汥ri Cantores. A
Catalunya hi ha 12 cors q攀汥 pertanyen a aq攀汥sta f汥deració internacional, q攀汥 representen
uns 300 cantaires, d’entr汥 5 i 30 anys. A ﬁnals d’agost es va celebrar, també a Barcelona,
l’assemblea general d’aq攀汥sta f汥deració, en la q攀污l el secretari executiu del Departament
Episcopal de Música Litúrgica de Mèxic, Gabriel de Jesús Frausto Zamora, en va ser escollit
vicepresident per a Amèrica Llatina.
En q攀汩n moment es tr汯ben els P攀汥ri Cantores?
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Des del primer Congrés de la Federació Internacional, convocat a París l’any 1947 per Mons.
Ferdinand Maillet, no s’ha parat de créixer. Actualment la formen 28 països –41, si comptem
els que hi tenen corresponsals. Volem que s’enforteixi aquesta federació com a camí
d’evangelització. Si tenim cor de nens a les eucaristies, el treball evangelitzador serà amb els
petits i també amb les seves famílies i amics.
Quin treball potencieu amb els cors?
Fomentem la formació litúrgica dels nens i les nenes per millorar les celebracions. El treball
per la pau és un altre punt important. Fidels a aquest esperit, al programa de tots els
congressos no hi manca mai la pregària per la pau al món. Posem davant de Déu les
necessitats dels països en guerra i ens hi solidaritzem. Som conscients que molts nens que
voldrien cantar no poden fer-ho.
Quins objectius té la Federació Internacional?
Voldríem que cada 4-5 anys es fes un Congrés General a Roma. Voldríem créixer més també
a Amèrica Llatina, a l’Àsia… Cristianament, és un compromís engrandir la Federació
Internacional a nivell mundial. Cada cor de Pueri Cantores ha de tenir un consiliari o un
assistent eclesiàstic que vetlli per l’espiritualitat del cor. També caldria potenciar la relació
amb les Conferències Episcopals.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del l’1 d’octubre
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