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Notícies de la Coral
❚  per J. Pijuan

LA CORALENTITATS

SORTIDA A BARCELONA

El diumenge 25 de gener dos autocar
amb cantaires i pares de la coral infantil
(més de 90 comptant amb els qui hi van
anar pel seu compte) van sortir de la
plaça del Mercadal cap a Barcelona per a
assistir al concert familiar Wimoweh (la
màgia de la veu amb els sentits) que
es va fer a l’Auditori.

El concert era de cant coral. El cor, for-
mat per 17 joves, interpretà una quin-
zena de cançons de diferents estils i
èpoques. Va ser un concert molt amè i
apropiat per a la mainada.

TROBADA CANTS DE PAU
El diumenge 8 de febrer, la Coral d’Avui

va participar a la trobada CANTS DE
PAU que es va fer al Pavelló Olímpic de
Badalona.

Cants de Pau fou un espectacle coor-
ganitzat pel Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004 i la Federació
de Cors de Clavé amb la col·laboració ac-
tiva de la Federació Catalana d’Entitats
Corals, Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, Pueri Cantores i Corals de
Joves. Aquest acte s’emmarcava dins les
activitats programades del Prefòrum
amb la voluntat de donar a conèixer el
seu missatge i d’implicar a la societat ci-
vil.

La direcció, coordinació i producció
generals de l’espectacle van anar a càrrec
de l’Àrea de Promoció Local del Fòrum.

La direcció artística a càrrec de Hansel
Cereza, i la composició i direcció musical
fou responsabilitat de Pep Sala.

Aquesta gran trobada coral s’estruc-
turà en tres grans blocs:

1. Interpretació coral conjunta a càrrec
de les corals de Catalunya amb el
repertori següent: El cànon de la Pau (F.
Terral), Muntanyes de Canigó (N. Puig),
L’Empordà (E. Morera), La Dama d’Aragó
(Ll. Millet), L’hereu Riera (J. Cumellas),
El Rossinyol (A. Pérez Moya), El Cant
del Poble (A. Vives) i El Cant dels Ocells
(E. Ribó) interpretada per les corals
infantils SCIC i Pueri Cantores.

2. Interpretació teatral i coral d’una
“suite musical” de Pep Sala a càrrec de
diferents corals i col·lectiu específics.
Direcció dramàtica a càrrec de Hansel Ce-
reza i direcció musical a càrrec de Pep Sala.

3.Interpretació col·lectiva del CANT DE
LA PAU, lletra i música de Pep Sala, diri-
gida per Quim Miranda. ■
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CINE-CLUB
RIELLA

ENTITATS

Ens adrecem un cop mes a vosaltres per introduir-
vos les pel·lícules que el Cine Club Riella

presentarà aquest proper mes de març.
El divendres dia 5 portem una pel·lícula france-

sa, Marie-Jo y sus dos amores. Marie-Jo esta
feliçment casada i, a la vegada, te un amant. Estima
ambdós homes i es troba tràgicament atrapada en-
tre les dues relacions, sense que li sigui possible fer
una tria. La pel·lícula va
ser escollida per a la
secció oficial del Festi-
val de Cannes i per al
Festival de Valladolid,
rebent una gran aco-
llida per part del públic
en ambdós festivals.

El divendres dia 12 hem optat per portar un
clàssic de l’any 1961 que va guanyar cinc Oscars,
West Side Story. La pel·lícula va ser inicialment
concebuda com una versió musical del clàssic de
Shakespeare Romeu i Julieta. West Side Story narra
la història d’amor entre dos immigrants als Estats
Units, un noi polonès (Tony) i una noia de Puerto
Rico (Maria) en un rerafons de dur enfrontament
entre dues bandes, els Jets i els Sharks, que lluiten
per l’hegemonia al West Side de Nova York. Algunes
de les cançons de la pel·lícula, com Amèrica, I feel
pretty, Maria i Tonight arribaren a les llistes de
supervendes de diversos països. Vam creure que era
interessant poder oferir la possibilitat de veure aquest
gran clàssic en una pantalla de cinema.

Finalment, el divendres dia 26 projectarem Todo
o Nada, una producció anglo-francesa dirigida per
Mike Leigh, que ha fet pel·lícules tan interessants
com Secretos y Mentiras. En Todo o Nada s’explica
la relació d’una parella, Phyl i Penny, un taxista i una
caixera de supermercat, que viuen immersos en la
rutina d’un matrimoni que ha perdut l’alegria de
viure. Tanmateix, quan Rony, el fill de la parella, cau
malalt i ha de ser ingressat a l’hospital, els seus pa-
res tornen a unir-se i redescobreixen l’amor que
senten l’un per l’altre. Todo o Nada va presentar-se
amb èxit al Festival de Cannes del 2002 y al Festival
de Donostia del 2003.

Finalment, volem agrair la nombrosa presència
de públic que estem tenint en les projeccions i
volem recordar que estem oberts a qualsevol
tipus de suggeriment que ens vulgueu fer, podeu
enviar-nos un correu electrònic a l’adreça:
cineclubriella@esagramunt.com ■

I I I  SETMANA  MUSICAL
Del 2 al 8 de març de 2004

Aquesta III edició de la setmana musical està dedicada a realitzar
tallers i activitats diverses, totes elles relacionades amb el fet

musical però amb un enfocament més lúdic. D’altra banda, també
hem organitzat uns concerts oberts al públic en general.

Per a la realització d’aquests concerts, comptem amb la col·laboració
de la Fundació Privada Guillem Viladot i de l’Espai Guinovart, a qui,
un cop més, volem donar públicament les gràcies pel seu suport.

Dimarts dia 2 Concert de Joves Intèrprets
20:30h Jordi París -flauta-
Lo Pardal Judit Puigpinós -clarinet-

Sílvia Puigarnau -piano-

Dimecres dia 3 Concert de Joves Intèrprets
20:30h Marta Cama -violoncel-
Lo Pardal Jordi Guixé -clarinet-

Marta Canes -violoncel-

Dijous dia 4 Concert de Joves Intèrprets
20:30h Mireia Puig -flauta-
Lo Pardal Josep Amigó -violí-

Judit Puigpinós -piano-

Divendres dia 5  /  18:00h-20:30h, a l’Espai Guinovart

“Un món de música”
Música Negro-africana

Mambé Dembele – Escola de Música “Orfeó Lleidatà”
Audició comentada sobre el JAZZ

A càrrec de: Poker Brass Band

Dissabte dia 6  /  20:00h, a Lo Pardal

“II Curs de Piano” Concert de cloenda
Júlia Supinova

Dilluns dia 8  /  18:00h, a l’Espai Guinovart

“Un món de música”
Música Sud-americana

Milton Rivera – Escola de Música “Orfeó Lleidatà”

Tots els actes són gratuïts.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Programació març




