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Les corals de Mollet s’uneixen per crear un cicle
estable de cant coral a la ciutat
Les cinc entitats de cant coral de Mollet, amb la col·laboració de
l’Associació Musical Pau Casals i l’Ajuntament, s’han unit per donar llum
a un cicle estable de cant coral amb el nom “Mollet canta”.
Fruit de diverses trobades entre l’Ajuntament i les formacions corals de la
ciutat, va sorgir la proposta de crear un cicle estable de concerts corals amb
l’objectiu de donar més ressò a aquesta disciplina musical i afavorir
l’assistència de públic als concerts. D’aquesta manera, les corals El Clavell,
Ampacanta, Estoc de Veus, Capella de Música de Santa Maria i Companyia de
Sarsuela, juntament amb l’Associació Musical Pau Casals (banda musical), han
format el projecte “Mollet canta”.
“A Mollet passen moltes coses, tenim una gran riquesa cultural i
associativa, però a vegades sembla que la ciutat no la conegui. Aquest
projecte sorgeix amb la idea d’aglutinar aquesta vitalitat”. L’alcalde de la
ciutat, Josep Monràs, explicava d’aquesta manera l’objectiu de “Mollet canta”.
“Mollet canta” ens proposa un cicle estable de concerts, el darrer diumenge de
cada mes, en el mateix horari (6 de la tarda) i el mateix lloc (l’Església de Sant
Vicenç). Cada una de les corals molletanes oferirà un concert per separat, de
desembre a abril, i el de cloenda, el 31 de maig, comptarà amb totes les
formacions i l’acompanyament de l’Associació Musical Pau Casals. “El cicle
neix amb la voluntat de repetir-se anualment. Creiem que serà una bona
manera que el públic de Mollet estigui assabentat dels concerts que fan
les diferents formacions corals amb què comptem”, afirmava la regidora
d’Arts Escèniques, Mercè Bertran.
El primer concert de “Mollet canta” serà el diumenge 28 de desembre i anirà a
càrrec d’Estoc de Veus. El seu president, Guillem Costa, ha explicat que
preparen un concert de Nadal, però molt original “amb una primera part que
és una missa formada per peces de jazz, bossa nova, swing i soul i una
segona part en la qual ens acompanyaran els Stockids, fills i filles dels
nostres cantaires, amb un repertori de nadales”.
De cara al concert de cloenda, previst pel 31 de maig, cada una de les corals
actuarà separadament i, al final, s’interpretaran dues peces conjuntament.
Bartolomé García-Plata, codirector de l’Associació Musical Pau Casals, ha
explicat com serà la seva participació: “Acompanyarem cada coral sense

interferir en el seu estil, adaptant-nos-hi, i, per finalitzar, farem dues peces
tots junts”.
Adjuntem fotografia.
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