EL TESTIMONI
Cors Petits i Mitjans
Concert “El viatge d’Ulises. L’Odissea en cançons”

“Ahir al vespre, per fi, vam arribar a Ítaca!”
Per Aleix Aiken Anderson Jané
Cantaire del Cor Mitjans

Durant els últims mesos, els cors Petits i Mitjans de l’Orfeó hem fet un intercanvi amb
els nens i nenes dels cors de Tiana i Manresa. Ha estat una mica com el viatge d’Ulisses
que hem interpretat! Ens vam conèixer a les colònies i hem passat dies junts, rient,
treballant de valent, aprenent i interpretant amb persistència, com Ulisses durant la seva
tornada a casa, refilant assaig darrere assaig, i sobretot vivint i compartint la nostra
il·lusió per la música... Ha estat una experiència fantàstica!
Pocs dies abans dels dos concerts que hem fet, a Tiana i al nostre Palau, el
perfeccionament ha estat la nostra millor arma contra els possibles vents i tempestes...
Sobretot hem gaudit de debò amb l’escenificació que ens han ensenyat les nostres
professores i els papes que han fet de col·laboradors teatrals. Quina sort que tenim! La
combinació de les cançons amb el teatre, representant les aventures d’Ulisses i els seus
companys, i la bella Penèlope esperant... han donat un nou aire al que estem acostumats
a fer. Hem après com la música pot donar vida a la interpretació, com la força de la
música i el teatre junts poden transportar el públic fins a tenir la sensació de viure dins
el Palau una veritable tempesta. Els grans aplaudiments al final dels dos concerts ho van
dir tot. Ens van posar la pell de gallina.
Jo, com Ulisses, ahir en arribar a la platja d’Ítaca, em sentia exhaust, però d’emoció...
Ara, el Cor Mitjans salpem cap a un nou viatge, aquest cop amb els companys del Cor
Jove de l’Orfeó; quina experiència trepidant! Segur que serà tan intens i apassionant
com aquest últim viatge, un privilegi musical... Us esperem el 16 de juliol al Carmina
Burana!

