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12 de novembre del 2007

Les noves veus de la lírica
es donen cita al Barradas
A la mostra que organitza Amics de l’Òpera-Joventuts Musicals de L’H
El Centre Cultural Barradas acull
els dies 1 i 2 de desembre la
tretzena edició de la Mostra
de Noves Veus de L’Hospitalet,
que organitzen Amics de l’Òpe
ra-Joventuts Musicals de L’Hos
pitalet.
La mostra és un concurs adre
çat a cantants de lírica que es tro
ben en la darrera etapa de la seva
formació. És bianual i premia els
guanyadors amb la possibilitat d’ac
tuar l’any següent al cicle de lírica al
Barradas.
El concurs consta d’una prime
ra eliminatòria, que tindrà lloc l’1
de desembre, a partir de les 18
hores. En aquesta eliminatòria hi
participaran la quinzena de cantants
seleccionats entre els 25 presentats
en aquesta edició. El jurat triarà els
cinc millors cantants, que tornaran
a cantar el 2 de desembre. D’entre
aquests participants s’escollirà el
guanyador del jurat i el guanyador
del públic.
Com ja és habitual, el 60% dels
cantants presentats són dones so
pranos. Un 20% són també dones,
però mezzosopranos. La participa
ció masculina, entre baixos, barítons
i tenors, forma el 20% restant. La
majoria de participants són catalans
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Activitat de la Setmana de la Ciència de l’any passat

L’H se suma a la
Setmana de la Ciència
gabriel cazado

El tema central d’enguany és el canvi climàtic
Participant en la dotzena edició de la mostra

o residents a Catalunya. D’aquests,
n’hi ha d’origen hongarès, grec i japo
nès. També s’hi han presentat quatre
valencians. Alguns repeteixen. Fins i
tot la guanyadora de fa tres edicions.
De L’H no n’hi ha representació.
Segons el president dels Amics
de l’Òpera, Joan Piera, “la mostra és
una de les iniciatives que portem a
terme des de la nostra entitat per
donar possibilitats d’actuar als joves
cantants de lírica. De fet, molts dels

participants en els nostres concerts
del cicle del Barradas són joves. En
tre els cantants que han actuat en el
nostre cicle es troben, per exemple,
la guanyadora del concurs de joves
veus dels Països Catalans”.
El nivell de la Mostra és molt alt.
Un exemple és que alguns dels gua
nyadors d’edicions anteriors ara són
artistes consagrats de la lírica, com
Mireia Pinto, Salvador Carbó o l’hos
pitalenc Carles Cosías. # n . toril

El Centre Cultural Sant Josep, la
Xarxa de Biblioteques i l’Ajunta
ment realitzen, del 12 al 16 de
novembre, activitats de la 12a
Setmana de la Ciència, que se
centra en el canvi climàtic.
Les activitats al CC Sant Jo
sep comencen el 12 de novem
bre amb un taller per donar a
conèixer disciplines científiques
com l’arqueologia o la genètica.
El dia 13 es realitzarà un taller
divulgatiu en el qual s’aprendrà a re
conèixer en un crani medieval el sexe
o l’edat. Pel que fa a les activitats
relacionades amb el canvi climàtic, el
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dia 14 es projectarà el film Desafio
total i es presentarà el fons Ciència
de pel·lícula, que a partir d’ara es po
drà consultar a la Biblioteca de Can
Sumarro. El dia 15 hi haurà la xerrada
Crisi climàtica i crisi del petroli; i el
dia 16, Contra el canvi climàtic no
hi ha solució màgica. A la Biblioteca
Central Tecla Sala es pronunciarà el
dia 14 la conferència El canvi climàtic, i jo què puc fer?.
El programa es tanca amb Contes
de la Terra, per als infants, a la Tecla
Sala, i l’exposició de fotografies del
II Concurs de Medi Ambient al CC
Sanfeliu. # r .

