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El Coro Bellas Artes de Xile actua
a la Setmana de Cant Coral
Set polifòniques prendran part en aquest prestigiós esdeveniment que es farà al Barradas
La Setmana de Cant Coral a
L’Hospitalet està a punt de començar. Les corals Heura, Elisard Sala i Xalesta, organitzadores cada any pel mes de maig
d’aquest cicle de concerts de
polifonia, conegut ja arreu i
amb un nom que ‘pesa’ en els
ambients de cant coral, han ultimat
el programa de la vint-i-dosena edició anual consecutiva, que es realitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
La Setmana de Cant Coral tindrà
lloc del 23 al 29 de maig a l’Auditori del Centre Cultural Barradas i té,
entre les novetats més importants,
l’actuació del Coro Bellas Artes de
Xile, dirigit per Víctor Alarcón, “el
millor director actual de corals de
Xile”, segons afirma rotundament
Jesús Rocosa, de la Coral Xalesta i
una de les alma mater de la Setmana de Cant Coral a L’Hospitalet
juntament amb Pere Riera, de la
Coral Heura, i Vicenç Adrubau, de
la Coral Elisard Sala.
Segons Riera, “durant tots aquest
anys ha estat un gran motiu de
satisfacció que la Setmana de Cant
Coral s’hagi consolidat de la manera com ho ha fet. Centralitzar els
concerts a l’Auditori Barradas ha estat un gran encert, amb la qual cosa aconseguim omplir la sala a cada actuació”.
La Setmana de Cant Coral a
L’Hospitalet és l’unic esdeveniment
d’aquestes característiques que es
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Una de les actuacions de l’edició de l’any passat de la Setmana de Cant Coral

dóna a Catalunya. Té ja un equip
consolidat. Els organitzadors, explica Jesús Rocosa, tenen dos prioritats: la qualitat de les corals i la diversitat, de manera que es pugui
fer arribar al públic diferents estils
de cant coral.
Així, durant la setmana del 23 al
29 de maig, amb un preu tan popular com el de sis euros l’entrada,
el públic podrà gaudir de grups de
tant prestigi com el ja anomenat

Coro Bellas Artes de Xile; el grup
gospel Morning Singers In The Fields,
dirigit per Óscar Alberdi; els Lieder
Barbers, amb les cançons de barberia del segle XVI, o bé la Coral Mixta
d’Igualada, dirigida per Alfred Cañamero; el Cor Ciutat de Tarragona,
per Josep Prats; la Coral Roca Blanca de Colera, dirigida per Montserrat Gurri, i l’Agrupació Polifònica de
Vilafranca, amb la direcció de Xavier
Cervera i Gallemí.

Tornant a la principal novetat
d’aquest any, per la seva internacionalitat, el Coro Bellas Artes es presenta a L’Hospitalet en la quarta gira europea, amb un alt nivell interpretatiu, dirigit pel fundador del cor,
el mestre Víctor Alarcón. L’agrupació coral Bellas Artes de Xile, va sorgir com una nova expressió del moviment estudiantil i va centrar el
seu repertori en el cançoner popular llatinoamericà. # CONCHITA GÓMEZ

Dillu n s, d ia 23 d e
maig, a les 21 hores:
Coro Bellas Artes de Xile. Direcció: Víctor Alarcón.
Dimar ts, dia 24 de
maig, a les 21 hores:
Grup gospel Morning
Singers In The Fields.
Direcció: Óscar Alberdi.
Dimecres, dia 25 de
maig, a les 21 hores:
Coral Mixta d’Igualada.
Direcció: Alfred Cañamero.
Dijous, dia 26 de maig,
a les 21 hores: Cor Ciutat
de Tarragona. Direcció:
Josep Prats.
Divendres, dia 27 de
maig, a les 21 hores: Coral Roca Blanca de Colera.
Direcció: Montserrat Gurri.
Dissabte, dia 28 de maig,
a les 21 hores. Lieder
Barbers Cançons de barberia.
Diumenge, dia 29 de
maig, a les 19 hores:
Agrupació Polifònica de Vilafranca. Direcció: Xavier
Cervera i Gallemí.
Els concerts seran al CC
Barradas (rbla. de Just
Oliveras, 56). Preu: 6
euros.

