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Música. La Setmana de Cant Coral de L’Hospitalet celebra 30 anys amb una programació especial de concerts

L’harmonia del cor a la veu
serà el torn de la primera de les corals de la ciutat, l’Elisard Sala, una
entitat històrica de L’H. Diumenge,
19 de maig, actuarà la Coral Belles
Arts de Sabadell, una coral segons
Rocosa “de les més importants i
reconegudes internacionalment”.
Amb quaranta anys d’història, té per
objectiu cultivar i difondre la música
coral catalana i universal de tots els
temps.
El 24 de maig serà la Camerata
Impromptu de Barcelona la que
oferirà el seu repertori. Aquest cor
ha esta guardonat en diversos certàmens i festivals de música coral.
Presentaran un concert de poemes
i música.

40 aniversari de la coral xalesta

Foto cedida per la coral xalesta

M

és de dues-centes corals de tot el món han
passat durant aquests
30 anys per la Setmana
de Cant Coral de L’Hospitalet, que
se celebra del 17 al 26 de maig a
l’Auditori Barradas.
Jesús Rocosa, membre de l’organització, ha destacat la continuïtat d’aquests cicles de concerts de
cant coral que se celebren des de
fa 30 anys a la nostra ciutat i que
“tenen com a objectiu donar a conèixer el treball de les diferents corals catalanes i, alhora, propiciar un
espai de trobada entre cantaires”.
Rocosa ha explicat que “amb
motiu de l’aniversari hem volgut que
en aquesta edició participin les tres
corals que tenim a L’Hospitalet, la
Coral Elisard Sala, la Coral Heura i
la Coral Xalesta”. Aquesta trobada
de cantaires s’ha celebrat sempre a
l’Auditori Barradas, un espai segons
Rocosa “adient per fer concerts
de cant coral i ara que la sala s’ha
reformat la seva acústica encara ha
millorat més”.
Rocosa ha assegurat que “aquest
certamen s’ha guanyat durant
aquests anys un reconeixement i
molt de ressò fora de Catalunya”.
La Setmana de Cant Coral de L’H
comença divendres, 17 de maig,
amb el Cor Voxalba de Barcelona.
Un cor femení de petit format, que
dóna molta importància a la veu, al
seu color i a les textures que s’hi
formen, aprofundint, sobretot, en repertoris del segle XX de tradicions
i estils molt diversos. El 18 de maig

La Coral Xalesta de L’Hospitalet celebra
enguany el seu 40è aniversari. Aquesta entitat va
començar les seves activitats l’any 1973 quan
un petit grup de persones amants de la música
es van animar a formar una coral. Joaquim
Miranda, director de la Coral Xalesta des del
seu inici, ha explicat que “en el primer assaig
érem 8 cantaires i mica en mica la coral va
anar creixent i trobant el seu ideari”. Miranda ha
assenyalat que “des de sempre, la Coral Xalesta
ha tingut com a objectiu acceptar tot tipus de
cantaires tant si saben música com si no. L’únic
requisit, com és lògic, és que afinin, però la

coral és oberta a tothom”. Joaquim Miranda ha
fet un balanç positiu d’aquests 40 anys, perquè
“al llarg d’aquests anys hem passat de fer un
repertori amb cançons senzilles que d’entrada
ens costaven molt a aconseguir fer programes
molt importants amb orquestra i d’alt nivell. S’han
pogut fer obres com el Rèquiem de Mozart,
cantates de Bach o una obra de Häendel a dos
cors”. Miranda ha destacat que “a través dels
assajos s’han creat vincles d’amistat entre els
cantaires, un grup humà important que té uns
valors de comunicació i de transmetre la música
a tot aquell que ens vulgui escoltar”.

Amics de la Música de Bellvitge
inicia nous cursos formatius

L

’escola Amics de la Música de
Bellvitge ha obert fins al mes
de setembre la seva matrícula
per a les classes de solfeig, harmonia, i formes musicals.
L’escola té com a objectiu principal potenciar la formació musical
professional i l’educació en solfeig i
d’instruments per a tots aquells que
tinguin inquietuds sobre aquesta
matèria, independentment de l’edat

que tinguin i la pertinença o no al
barri. Amics de la Música de Bellvitge ha tingut sempre com a objectiu
posar a l’abast de tothom aquests
estudis que, a més de formar, enriqueixen l’esperit de la persona. A
l’escola es fan classes de solfeig
i harmonia, i s’ensenya a tocar els
instruments d’una banda, la majoria
de vent i percussió. Enguany, a més
d’aquests cursos, també s’ha creat

l’escola de cobla per als més petits.
A l’escola de solfeig es poden fer
els cursos de grau elemental, grau
mitjà, harmonia i les classes de sensibilització per a infants.
Emilia Carmona, presidenta de
l’escola Amics de la Música de
Bellvitge, ha destacat que “enguany
es tornen a oferir classes de guitarra, per a alumnes de totes les edats,
que havien desaparegut per motius

Concert d’autors romàntics
El dia 25 serà la Coral Heura
de L’H la que oferirà un concert.
Amb un extens i variat repertori, el
seu projecte de futur és continuar
treballant amb el major entusiasme
per difondre arreu el cant coral,
de llarga tradició a la nostra terra.
El concert estarà dedicat a un repertori variat d’autors romàntics:
Mendelssohn, Schumann i Brahms.
La Setmana de Cant Coral es
clausurarà el diumenge 26 de maig
amb la Coral Xalesta de L’Hospitalet, que celebra enguany els 40
anys d’activitat musical a la nostra
ciutat. El programa del concert
inclou una mostra de peces que
s’han fet al llarg d’aquests anys i
l’estrena a L’H de A Little Jazz Mas
(missa jazz) de Bob Chilcott, amb
acompanyament d'un trio de jazz. y

de pressupost, a més de classes
de cajón flamenco.” Carmona ha
assenyalat que “també tenim previst
formar un grup de batucada”.
Segons Carmona, “estem oberts
als suggeriments dels alumnes de
l’escola, escoltem les seves peticions. De fet, últimament ens han
demanat també la creació d’un grup
d’havaneres”. L’escola Amics de la
Música de Bellvitge compta amb
més de 200 socis i 73 alumnes.
La quota per poder accedir a qualsevol dels cursos és de 120 euros
anuals. y
Classe a Bellvitge
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