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GENT DE L’H

CARLES COSÍAS és una jove promesa del cant líric

“En l’òpera no tot és divisme”
PILAR GONZALO
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Com va començar en aquest món de la
música i l’òpera?
Poc abans de marxar a la mili, per fer
una mica de calés,
vaig treballar en un
supermercat i al matí em posava
a cantar. Un dia, va baixar una dona i va dir: “¿quién canta?”. Era la
dona que vivia justament a sobre
del ‘super’. Jo pensava “uf Carles,
et cau un rapapolvo!”. “Soy yo, perdone”, vaig respondre. “No, si lo
haces muy bien. Es que yo canto
en el coro del Liceu y creo que tienes buena voz para la lírica, ¿no
te gustaría?”, em va preguntar. A
mi sí que m’agradava però era una
cosa que veia molt lluny. Vaig marxar a la mili i en tornar vaig començar a fer classes.

Carles Cosías és un jove i
prometedor cantant d’òpera de la nostra ciutat. És
membre de la junta directiva dels Amics de l’Òpera i
guanyador de l’edició de
1996 de la Mostra de Noves Veus que aquesta entitat organitza cada any. Ja
de petit li agradava cantar,
però el primer entrebanc el
va tenir a l’escola, quan el
van treure del cor perquè
no tenia la veu més apropiada.
Carles viu al carrer Aigües des que va néixer.
“Em trobo molt bé a L’Hospitalet. He vist com era la
ciutat abans i com ha evolucionat. Ara és un municipi amb cara i ulls i representatiu de la província de
Barcelona”.

JUAN VALGAÑÓN

De quan ençà et dediques a cantar
professionalment?
Des de 1996. Vaig fer un parell de
papers amb els Amics de l’Òpera
de Sabadell, La vida breve de Falla, fent la veu de la forja i a l’octubre l’Anna Bolena, en un paper
curt i fent de dolent. Ara estic preparant tres obres pel Teatre Principal de Barcelona, Don Pasquale,
El matrimoni secret i El giravolt de
maig d’Eduard Toldrà. També em
van seleccionar per gravar una
ària a un disc compacte, Les nostres veus per al 2000, que ja és a
la venda.

Nova veu
de la ciutat

Carles Cosías en un moment de l’assaig de Don Pasquale
anem al teatre és per escoltar a
un Carreras, un Pavarotti o un Domingo o per veure els macroconcerts, així ens fa la sensació errònia que tot és divisme, i el teatre
és molt diferent.

S’acaba algun dia d’estudiar?
Mai, és una carrera que mai no
acabes. És com un actor, un paper sempre és diferent a un altre i
l’has d’enfocar d’una altra mane-

És molt complicat fer-se un forat en el món
de l’òpera?
Molt, perquè estem educats d’una
manera que ens pensem que si

ra. Vocalment tampoc acabes mai
perquè la veu també va fent les seves evolucions.

Quina o quines òperes t’agradaria cantar?
Les meves preferides son Il Trovatore i Tosca.

Això vol dir que amb el pas dels anys ha
de deixar de cantar alguns personatges?
Sí, perquè vas canviant el registre. Quan ets jove la veu és més
tova i hi ha papers que van amb
aquestes característiques. Al voltant dels 40 la veu es torna fosca i
pots fer papers més dramàtics.

I el seu cantant preferit?
Dir un cantant només es fa una
mica difícil. Podríem intentar fer un
còctel amb tots ells posant l’entrega de Carreras, el poderío de
Domingo, la facilitat de Pavarotti,
la seguretat de Kraus i la meravellosa veu de Jaume Aragall.

La foto

La solidaritat
de Collblancla Torrassa,
en un plànol

notícia

Un total de 739 niños de casi 300
familias hospitalenses se han beneficiado de la campaña Hi vols jugar? que la Cruz Roja ha organizado este año junto con diversas
entidades ciudadanas para que
ningún niño de L’Hospitalet se quedara sin juguetes la noche de Reyes. Para organizar la campaña Hi
vols jugar?, la Cruz Roja ha dedicado 110 voluntarios y un técnico
que han invertido más de 3.000
horas.

FERIA SOLID’ART 1997
La recaudación se
destina a medicinas
Más de medio millón de pesetas
se han recaudado este año en la
feria de arte Solid’Art 97 que se
han destinado a la compra de una
tonelada de medicamentos para el
centro de salud de Bouaké, que,
según la Fundación Akwaba, serán suficientes para atender a más
de 10.000 personas durante un
año. Una parte de estos medicamentos saldrán hacia Costa de
Marfil a mediados de este mes.

CAMINANTE INCANSABLE
Un jienense da a pie
5 vueltas a Europa
Más de 200.000 kilómetros ha caminado Miguel Torres Beteta, un
albañil de 48 años que desde hace
doce ha dado cinco veces la vuelta a Europa y parte de Asia. Natural de Mancha Real (Jaen), Torres
comenzó su periplo debido a una
promesa. Camina 60 km diarios
para los que invierte 10 horas y ya
sólo le queda llegar hasta Jaen
para cumplir su objetivo. Torres pasó por L’Hospitalet el 21 de enero.

SEMINARIOS EN BELLVITGE
Depresión en la vejez y
atención domiciliaria
La Ciutat Sanitària i Universitària
de Bellvitge ha organizado dos seminarios destinados al personal facultativo, uno sobre atención domiciliaria desde el hospital y otro
sobre la depresión en la tercera
edad. En el primero se han analizado experiencias en casa de pacientes, bajo la vigilancia del hospital. En el segundo se ha observado si las depresiones tienen otros
síntomas en personas más jóvenes y que los provocan.

P. G.

CAMPAÑA SOLIDARIA
Recogida de botellas
y gafas en Bellvitge
JUAN VALGAÑÓN

La Fundació Akwaba elaborarà un
plànol de Collblanc-la Torrassa que
reflectirà la imatge d’un barri solidari i sensibilitzat contra el racisme, la injustícia i les desigualtats
socials i en favor de la convivència. La iniciativa es fa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Regidoria del Districte. El
projecte s’anomenarà Un barri solidari i incitarà a la col·laboració
amb els països més necessitats.
El plànol recollirà la situació
dels carrers del barri i dels diferents
serveis ubicats a la zona. També
es podran veure les futures actuacions urbanístiques municipals
com ara el parc de la Torrassa.
Els integrants de les entitats
que van participar en el curs d’Aproximació a les Cultures del Sud,
celebrat el passat mes de novembre, seran els encarregats d’elaborar els missatges solidaris.

CAMPAÑA DE REYES
La Cruz Roja hace
un balance positivo

Reelegida la junta del Casino

. La asamblea de socios del Casino del Centre reelegió por unanimidad a su junta directiva, que será la encargada de llevar a cabo los actos de celebración del 125 aniversario la entidad, la más antigua de L’Hospitalet. La junta directiva, reelegida el día 25,
continuará presidida por Antoni Riera. La única incorporación es la del vocal Vicenç Andrubau que sustituirá
a Lluís Cardona. El mandato de esta junta es de un año.

Las parroquias Mare de Déu de
Bellvitge, Santa Maria del Gornal
y San Juan Evangelista han realizado una campaña de recogida de
botellas de cava y gafas. Las 500
gafas donadas se enviarán a El
Salvador y las 6.000 botellas de
cava se venderán a los empresarios del sector de Sant Sadurní
d’Anoia. Los fondos que se obtengan se destinarán a organizar vacaciones de verano para niños con
problemas familiares de la ciudad.

