El 48è Festival de Cant Coral de Barcelona
converteix la ciutat en capital coral mundial
Concert d’una coral participant al Festival a l’església del Pi,
l’any passat. © www.fcec.cat
Del 7 al 13 de juliol té lloc a Barcelona la 48a edició del Festival Internacional de Cant Coral a Barcelona
(Jornades Internacionals de Cant Coral), que enguany reuneix uns 500 cantaires procedents de Mèxic,
Veneçuela, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca, País Basc, Israel, Itàlia, Eslovènia, la Xina i Catalunya. Diferents
escenaris de la Ciutat Comtal i de les poblacions de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Prats de
Lluçanès, Sabadell, Cervera i Casserres acolliran els concerts i tallers que el Festival ha programat del 8 al
13 de juliol. Un cop més, i durant una setmana, Barcelona esdevé referent mundial del cant coral gràcies a
la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), que organitza l’esdeveniment.
La FCEC aplega 500 corals del país i s’erigeix com la primera federació cultural pel que fa a nombre
d’entitats associades. Entre les seves activitats destaca l’organització d’aquest Festival des de l’any 1968,
un esdeveniment històric que proposa un programa ampli, adreçat a professionals i també als ciutadans i
ciutadanes que vulguin conèixer de més a prop el món coral. En aquest sentit, l’església del Pi acull del 9
al 12 de juliol, a les 21 h, concerts gratuïts i oberts de les diverses corals convidades.
Els tres tallers que es faran seran a càrrec de Panda Van Proosdij (sobre cors de musicals), Jaume Miranda
(sobre cors d’òperes de Wagner) i Poire Vallvé (sobre la seva obra La festa). El programa de treball
culminarà amb el concert de cloenda al Palau de la Música Catalana el dissabte 13 de juliol, a les 21 hores.
Les entrades, a 15 euros i a 10 euros amb el carnet de cantaire de la FCEC, es poden adquirir a través del
portal Telentrada i del web del Palau de la Música. Per a més informació i programa detallat dels
concerts: http://www.fcec.cat/noticies/ProgramaGeneral2013.pdf

