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La Coral Sant
Jordi actua a la
25a Setmana
de Cant Coral
La Coral Sant Jordi estrenarà la vint-i-cinquena edició de
la Setmana de Can Coral de
L’Hospitalet que se celebrarà
al Centre Cultural Barradas, del
20 al 25 de maig.
És un inici important amb
una coral que té seixanta anys
d’activitat ininterrompuda i que va
néixer d’un grup d’amics, animats
per la figura d’Oriol Martorell. Ara
continua fidel a la seva orientació
inicial de transmetre el patrimoni de
la música coral amb el màxim rigor
tècnic i artístic a un públic tan ampli
com sigui possible. Actuarà el 20 de
maig, a les 20h, sota la direcció de
Lluís Vila i Casañas.
El dimecres, 21 de maig, a les
21h el Barradas acollirà el Cor de
Nois de l’Orfeó Català, que es va
fundar l’any 2000. La primera part
serà de peces d’arreu del món i a
la segona hi incorporaran les tra-
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dicionals catalanes Muntanyes del
Canigó i el Cant dels ocells. La Coral
Cantiga, del Casal Barceloní dels
Lluïsos de Gràcia oferirà una primera
part amb els madrigals de Claudio
Monteverdi i a la segona, polifonia
catalana i cançoner popular.
Divendres, a les 21h, cantarà la
Polifònica de Puig-reig, dirigida per
Ramon Noguera, al piano Josep M.
Conangla, i baix Josep Vall. En aquest
grup li va ser atorgada la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat l’any 1993. A la
primera part interpretaran obres de
Schubert, Weber, Rutter i Salvador
Brotons i a la segona, sardanes, Nabucco de Verdi i gospel.
Dissabte, a les 21h, pujarà a l’escenari del Centre Cultural Barradas,
la Camerata Coral Sant Cugat i el
Conjunt Instrumental Camerata. El
repertori que presenten inclou peces del renaixement anglès, de l’antologia coral catalana i polifonies

gabriel cazado

Del 20 al 25 de maig al CC Barradas

Actuació d’una de les corals que va participar en l’edició de l’any passat

La Setmana de Cant Coral de
L’Hospitalet és una entitat
constituïda per les corals
Heura, Xalesta i Elisard
Sala. L’any 2007 va estar
guardonada amb un premi
Ciutat de L’Hospitalet

nord-americanes i europees clàssiques del segle XX. En aquest sentit
ofereixen el concert Waternight.
El diumenge, a les 19h, amb el
Cor Vivaldi (petits cantors de Cata
lunya) es podrà anar al cinema en
companyia d’Òscar Boada, fundador
i director d’aquest cor. Entre les músiques de pel·lícules interpretades
hi ha West Side Story, Chitty Chitty
Bang Bang, Pinocchio, Mary Poppins, Aladdin o Peter Pan.

La Setmana de Cant Coral de
L’Hospitalet és una entitat constituï
da per la Coral Heura, la Coral Elisard Sala i la Coral Xalesta, totes tres
de la ciutat.
L’entitats va estar guardonada
amb el Premi Ciutat de L’Hospitalet
de les Arts i la Cultura 2007. Segons
el seu coordinador, Jesús Rocosa,
“l’objectiu és que L’Hospitalet sigui
un punt de referència de màxim nivell en el cant coral”. # marga solé

