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Una Escolania amb llum pròpia
Els cantaires de Montserrat obren els actes dels 50 anys de la 
Coral Infantil Nova Cervera || Ple a l’església de Santa Maria

MÚSICA EFEMÈRIDE

Els cantaires de l’Escolania de Montserrat, dirigida per Llorenç Castelló, ahir durant el concert.
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❘ CERVERA ❘ L’església de Santa 
Maria de Cervera es va omplir 
ahir a la nit fins a la bandera 
amb el concert que va oferir 
l’Escolania de Montserrat, un 
dels cors de veus blanques més 
antics d’Europa, compost per 
mig centenar de nens d’entre 
9 i 14 anys, dels quals tres són 
de Ponent: el Pau, de Lleida; i 
els germans Ramon i Miquel, 
de Tàrrega. 

Un dels moments més emo-
tius de la vetllada va ser quan 
va pujar a l’escenari –l’altar del 
temple gòtic– el grup de més 

edat de la Coral Infantil Nova 
Cervera, que va interpretar al 
costat dels cantaires del mones-
tir català Nigra Sum, de Pau 
Casals. El concert, que va estar 
emmarcat en la festa major del 
Santíssim Misteri, va servir per 
donar el tret de sortida als ac-

tes de celebració del cinquantè 
aniversari de la coral infantil 
local, que es commemorarà 
durant tot l’any. L’entitat es-
tà formada per 165 cantaires 
d’entre 3 i 17 anys distribuïts 
en set grups corals.

Per la seua part, el director 
de l’Escolania de Montserrat, 
Llorenç Castelló, va agrair al 
públic de Cervera l’assistèn-
cia al concert i va dir que per 
als seus petits intèrprets, en-
cara que canten dos vegades 
al dia, “veure que tanta gent 
aprecia el seu treball els con-
tinua agradant”.

ACCENT LLEIDATÀ

El reconegut cor de veus 
blanques del monestir 
compta amb tres  
nens de Ponent

Koers actuarà al festival Strenes de Girona

❘ GIRONA ❘ El festival Strenes de Girona ha rebatejat enguany 
la seua festa major com la Xefla d’Strenes, que se celebrarà 
a la sala La Mirona el 18 d’abril (entrades a 18 €) i comptarà 
amb els lleidatans Koers, Oques Grasses i Gertrudis.

L’arxiu del Col·legi d’Arquitectes, al descobert

❘ LLEIDA ❘ La delegació lleidatana del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) va inaugurar ahir l’exposició 50 anys de 
l’arxiu històric. Es tracta d’una mostra de gran format que 
exhibirà fins al 31 de març les obres d’un centenar d’arqui-
tectes catalans com Rogent, Domènech i Montaner, Jujol, 
Masó, Bonet Castellana o Solà-Morales. Les obres contri-
bueixen a explicar la història de tot un país.

Futurs artistes lleidatans homenatjaran Brossa

❘ LLEIDA ❘ Els alumnes de les escoles d’art Escola Ondara, a 
Tàrrega, i Leandre Cristòfol, a Lleida, i els de batxillerat 
artístic dels instituts lleidatans Màrius Torres i Col·legi Epis-
copal, exhibiran les seues creacions a la nova mostra Màgia 
Brossa, en homenatge al poeta Joan Brossa, que es podrà 
veure del 14 de febrer al 29 de març entre l’IEI i el vestíbul 
de l’escola Leandre Cristòfol.

Mónica Naranjo, el juliol als Jardins de Pedralbes

❘ BARCELONA ❘ Mónica Naranjo actuarà al festival Jardins de 
Pedralbes de Barcelona amb un concert el 4 de juliol les en-
trades del qual van sortir a la venda ahir. La cantant, que es 
va donar a conèixer amb Mónica Naranjo el 1994, ha venut 
des d’aleshores més de 10 milions de discos. Patti Smith, 
Madness, James Blunt o Manel, altres artistes confirmats.
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