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Veus gironines en el Simposi
Mundial de Música Coral
a La Coral Nit de Juny de Palafrugell actuarà demà en un multitudinari concert
a la Sagrada Família a Professors de la UdG hi han presentat una ponència
Xavier Castillón
BARCELONA / PALAFRUGELL

Barcelona és la seu, entre
dissabte passat i dissabte
vinent, de l’onzè Simposi
Mundial de Música Coral
(WSCM, és la sigla en anglès), que reuneix unes
2.500 cantaires i especialistes en la matèria provinents de tot el món. L’activitat central del simposi és
una espècie d’olimpíada
mundial del cant coral, en
què participaran 24 cors
–seleccionats entre 146
formacions de 47 països–,
inclosos els catalans Cor
Infantil Amics de la Unió,
de Granollers, i Cor Vivaldi
Petits Cantors de Catalunya, de Barcelona. Amb el
lema Els colors de la pau,
el simposi inclou un atapeït programa de concerts,
seminaris, tallers, conferències, taules rodones,
exhibicions, sessions de
lectura coral i classes magistrals.
Només a Barcelona
s’han programat una cinquantena de concerts en
diferents escenaris, des de
l’Auditori, el Palau de la
Música, el Conservatori
del Liceu i el CaixaForum,

Ellerhein Girls’ Choir, durant el seu concert de diumenge a Palafrugell ■ ARNOLDO QUINTANILLA

fins a diferents esglésies,
com ara Santa Maria del
Pi. Demà al vespre tindrà
lloc a la Sagrada Família
un multitudinari concert
de música sacra catalana
en què participaran una
trentena de cors i corals de
tot el país, entre els quals
Nit de Juny, de Palafrugell,
dirigida per Rita Ferrer,
que forma part també de
l’organització del simposi.
De fet, Palafrugell ha estat l’única localitat de les
comarques gironines on
s’ha programat un dels
concerts del simposi organitzats fora de Barcelona.
Concretament, diumenge
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hi va actuar la formació estoniana Ellerhein Girls’
Choir, a l’església parroquial de Sant Martí, sota la
direcció d’Ingrid Kõrvits.
Entre els cors amfitrions del simposi hi ha el
Cor Juvenil Gaia, d’Olot,
dirigit per Joan Asin.
Cant coral i valors
Un grup de professors de la
Universitat de Girona,
membres del grup de recerca en educació, patrimoni i arts intermèdia de
la Facultat d’Educació i
Psicologia, han presentat
en el simposi una ponència
titulada Pintant els va-

lors, cantant els colors,
que exposen en dues sessions, ahir i avui al matí, a
la sala Oriol Martorell de
l’Auditori de Barcelona.
Els professors Rita Ferrer,
Ivet Farrés, Joan de la
Creu Godoy, Anna Ribera i
Miquel Alsina proposen el
cant coral com “una estratègia d’aprenentatge en si
mateixa que permet a les
persones descobrir i conrear la sensibilitat musical”. A més, també aquests
investigadors consideren
que la pràctica coral afavoreix certs valors i millora
“les habilitats socials i de
comunicació”. ■
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CASO PALAU

Millet
desconoce el
paradero de 10
millones

El expresidente del Palau de la
Música Fèlix Millet aseguró desconocer el paradero de los 10 millones
desviados de la institución: “Mucha
gente cobraba en negro”. “Si lo
supiera ya lo habría dicho”, afirmó 
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