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Música. Del 20 al 29, les corals Elisard Sala, Heura i Xalesta programen concerts amb sis formacions polifòniques

Maig, mes del cant coral a L’H
É

El programa
yyy 20 de maig, 20.30h
Orfeó Laudate. David Malet
dirigeix ara el cor fundat el 1915
yyy 21 de maig, 19h
Coral Conservatori de Sant
Cugat del Vallès. Dirigida
per Raimon Romaní, neix de
l’Escola Victòria dels Àngels
cedida per setmana de cant coral / ram giner

s una de les referències del
cant coral a Catalunya, la Setmana de Cant Coral de L’Hospitalet, que fa 33 anys que
cita a la ciutat les millors formacions
polifòniques del país i que encara una
nova edició del 20 al 29 de maig.
Sis corals de diferents trajectòries
conformen el cartell d’aquest any a
l’Auditori Barradas, d’entre les quals
el portaveu de la Setmana, Jesús
Rocosa, destaca el cor de cambra
femení Scherzo. “El cor està en un
moment òptim i les referències que
en tenim són molt bones. També
destaca la Coral del Conservatori de
Sant Cugat del Vallès, però és més
jove i encara té molt de camí per
endavant, i The Internacional Sitges
Chorale, que fa un repertori més
popular”.
A banda d’aquestes formacions
també hi intervindran l’Orfeó Laudate, Camerata Impromptu i la Coral
Espígol. Segons Rocosa, “cada any
ens trobem unes 15 formacions que
tenen interès a participar-hi i s’adiuen amb els criteris de la Setmana
de Cant Coral. D’entre aquestes,
els professionals de les tres corals
organitzadores –Heura, Xalesta i Elisard Sala– trien les sis del programa.
De fet se’ns coneix més fora que a
L’Hospitalet. Moltes ens diuen que és

El cor femení Scherzo, dirigit per Jordi Cases, actuarà el 28 de maig a l’Auditori Barradas

La Setmana de Cant
Coral fa taquilla
inversa, entrada
gratuïta al Barradas i
aportació voluntària

un honor participar-hi”, apunta.
Els organitzadors de la trobada
polifònica van instaurar la taquilla
inversa fa tres edicions: entrada lliure
i aportacions voluntàries un cop acabada l’actuació. “Ens funciona molt
bé” –diu Rocosa– “millor que quan
cobràvem entrada”. I és que afirma
que a la ciutat sempre hi ha hagut

molta afició al cant coral. “Molts
casals d’avis tenen corals i també
algunes escoles, encara que no són
professionals. Recordem que al segle passat teníem una gran tradició
d’orfeons, com el de l’Harmonia”. y
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Facebook Setmana de Cant Coral:
https://goo.gl/4Ej0rq

yyy 22 de maig, 19h
Camerata Impromptu. Cant
coral i jazz sota la batuta de
Daniel Antolí
yyy 27 de maig, 20.30h
Coral Espígol. Combina cant,
teatre i la música tradicional,
amb direcció de Quim Manyós
yyy 28 de maig, 19h
Cor de cambra femení
Scherzo. Dirigit per Jordi
Cases, va del romanticisme
alemany a Toldrà
yyy 29 de maig, 19h
The International Sitges
Chorale. William Carney
condueix un cor molt divers

L’Hospitalet fa teatre. La mostra de companyies ‘amateur’ torna a escena els caps de setmana del 3 al 12 de juny

Escenaris
plens de
propostes
Un total de 14 companyies participen enguany a la Mostra de Teatre
Aficionat de L’Hospitalet, que tindrà
lloc durant els dos caps de setmana
del 3 al 12 de juny. Aquesta és una
oportunitat per a les companyies
amateurs de la ciutat de poder mostrar a un públic més ampli la seva
feina. Hi ha propostes per a totes
les edats i preferències: humorístiques, dramàtiques i clàssiques. y
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Més informació: www.l-h.cat/cultura

al teatre
joventut,
als centres
culturals
santa
eulàlia,
la bòbila i
bellvitgegornal i
a l’Auditori
La Torrassa

yyy ‘Trencacontes’. Laboratori Teatral
Patates amb Suc. 3 de juny, 20.30h.
Teatre Joventut. Sala A (c. de la Joventut,
4) Preu: 6€
yyy ‘Juegos prohibidos’. Grup Gornal
Teatre. 3 de juny, 21h. Teatre Joventut.
Sala B. Preu: 6€
yyy ‘Avis... Avis’. Grup de Teatre Banyes. 4 de juny, 20h. Teatre Joventut.
Sala A. Preu: 6€
yyy ‘45+l’Odissea’’. ASSAT50 i Plàudite Teatre. 4 de juny, 20h. Auditori la
Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40).
Preu: 6€
yyy ‘Shakespeare mola’. Platea, Grup
de Teatre. 4 de juny, 19.30h. Centre

Cultural Santa Eulàlia (c. Sta. Eulàlia, 60).
Entrada lliure

Cultural Bellgrup. 11 de juny, 20h. Teatre Joventut. Sala A. Preu: 6€

yyy ‘Ven a mi fiesta’. V de B Teatre. 4 de
juny, 17 i 19.30h. Centre Cultural Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1). Preu: 6€

yyy ‘Quartet’. La Bombeta Companyia
Teatral. 11 de juny, 20.30h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

yyy ‘El malalt imaginari’. Arsènic
Teatre. 4 de juny, 20.30h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

yyy ‘La rulé’. Somnisrevolution (SOMNIS, Associació Catalana de Teatre
de L’H). 12 de juny, 17h. Centre Cultural
la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1). Preu: 5€

yyy ‘Mosseguem un altre cop’. Fugireli
Teatre. 5 de juny, 19h. Teatre Joventut.
Sala B. Preu: 6€
yyy ‘Quatre dones al sol’. Grup Margarida Xirgu. 10 de juny, 21h. Teatre
Joventut. Sala B. Preu: 6€
yyy ‘La tonta del bote’. Associació

yyy ‘El nombre’. Companyia de Teatre
Obert. 12 de juny, 18h. Teatre Joventut.
Sala A. Preu: 6€
yyy ‘El titella pròdig/L’alegria que
passa’, de Santiago Rusiñol. Ela-ela
Teatre. 12 de juny, 18h. Teatre Joventut.
Sala B. 6€

