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mb el cartell d’entrades ex-
haurides, la Sala Simfònica de
l’Auditori es va emplenar de

cares joves desitjoses d’escoltar, en di-
recte, als famosos i cinematogràfics
Chicos del Coro (Les Choristes), que
en la vida real són Les Petits Chanteurs
de Saint Marc, el cor de la basílica de
Fourvière de Lió.

Dirigits pel seu fundador, Nicolas
Porte, i acompanyats al piano per Do-
minic Faricier van oferir un concert
que, en la primera part, va estar dedicat
sobretot a diversos temes de la cançó
popular i de la cançó religiosa per a
veus blanques, a més dels esperats te-
mes de la pel·lícula de Christophe Bar-
ratier que els va fer famosos. Així es
van poder escoltar temes tan coneguts
com ara Panis Angèlicus de César
Frank, l’Ave Maria de Caccini i la na-
dala Adeste Fideles, els quals van do-
nar la mesura justa del nivell del cor
francès.

Des del començament, doncs, es va
poder comprovar la notable qualitat dels
joves intèrprets (nens i nenes d’entre 10
i 15 anys). Van mostrar, com a cor, unes

A

veus ben empastades i amb una sonori-
tat plena, sobretot en el registre mig. Els
solistes van mostrar unes boniques
veus, van evidenciar diferents qualitats
en la tècnica i en la projecció sonora, i
van oferir boniques versions de les pe-
ces del repertori escollit.

Però en un concert de Les Petits
Chanteurs de Saint Marc de Lió, no hi
podien faltar les cançons que Bruno
Coulais va escriure per a la pel·lícula.
De fet, el concert va estar emmarcat per
aquest repertori. Si per obrir el recital la
peça programada va ser Vois sur ton
chemin, per tancar-lo, com a colofó, es
va optar per oferir un medley amb els te-
mes més coneguts. En aquest repertori
és on els petits cantors semblaven tro-
bar-se més còmodes i distesos.

El públic, totalment entregat, va ob-
sequiar els intèrprets amb llargs i calo-
rosos aplaudiments i ells, en agraïment,
van oferir dues propines: Cielito lindo i
El cant dels ocells. Aquesta última molt
aplaudida pel públic.

Seria bo, però, que la total entrega
que el públic gironí va mostrar als petits
cantors francesos es pogués manifestar
també als cors infantils de casa nostra,
com ara el Vivaldi o l’Escolania de
Montserrat que, malgrat no ser tan me-
diàtics, ofereixen un nivell interpretatiu
comparable al de Les Petits Chanteurs
de Saint Marc de Lió.

música | «los chicos del coro»

L’atracció dels nois del cor
� Intèrprets: Les Petits Chanteurs de

Saint Marc, de Lió.

Lloc i dia: Auditori de Girona, 1 de

desembre del 2007.

JOSEP JOFRÉ

Una imatge del cor infantil i juvenil francès, a l’Auditori de Girona. / EUDALD PICAS

� L’Associació Gironina
de Teatre (AGT) va atreu-
re gairebé 5.000 persones
a la vela de titelles de fires,
situada a la Devesa, la qual
cosa suposa un augment
d’aproximadament el 30%
respecte a l’edició ante-
rior. En l’experiència tam-
bé hi van participar un to-
tal de disset centres educa-
tius de les comarques de
Girona, la qual cosa va
permetre que 1.400 alum-

nes gaudissin dels especta-
cles. Set companyies cata-
lanes i una d’andalusa van
presentar un total de vuit
espectacles.

D’altra banda, l’AGT
també va ser responsable
dels espectacles de butxa-
ca que es van presentar en
la primera mostra d’espec-
tacles d’aquest format, en
el marc del Giroscopi Cul-
tural de la Casa de Cultura
de Girona. En els dos dies
que va durar l’experiència,

el primer es va omplir del
tot la sala, mentre que el
segon dia l’índex d’assis-
tència va ser del 85%. La
mostra va ser útil per tal
que molts programadors
d’espais reduïts, com ara
biblioteques o centres cul-
turals, veiessin un total de
vint-i-dos espectacles que
van presentar una vintena
de companyies. L’AGT
també va ser la responsa-
ble, a final de novembre,
de la Festa dels Actors.

L’AGT va atreure gairebé 5.000
persones a la vela de titelles

DANI CHICANO / Girona


