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Camerata lloa la humanitat de la Verge Maria amb el concert del Monestir
L'agrupació PAX-Cor de Cambra de Sabadell ha interpretat
aquest divendres al Monestir el concert 'Maria. Un viatge per
la música mariana', una actuació que ha servit per posar en
valor aquest personatge com a font d'inspiració per a artistes i
compositors al llarg dels segles. Aquest concert, que ha aplegat
45 persones, ha posat el punt final al segon cicle de música
sacra coral, organitzat per Camerata Sant Cugat i que destina
els beneficis a Càritas.

Sota la direcció d'Esteve Costa, el cor sabadellenc ha presentat un programa amb peces anònimes en llatí de
l'edat medieval, de Rheinberger i altres de compositors contemporanis, com Javier Busto i David Azurza, entre
d'altres.
Així, el repertori ha fet un recorregut per la història d'Europa a través d'un punt en comú: la devoció a la Verge
Maria. A partir d'aquest eix temàtic, el públic ha pogut sentir sentir músiques molt diverses, però que mostren
com ha evolucionat el cant coral al llarg dels segles. Costa ha definit aquesta música com a dolça, excepte
quan parlen del moment de la crucifixió.
Esteve Costa: Aquesta música és dolça. Maria era un personatge molt amorós. En el moment de la
crucifixió del seu fill, això sí, es nota la vessant de patiment.
De la seva banda, el director de Camerata Sant Cugat, Xavier Baulies, ha explicat que el concert també és un
homenatge a la vessant més humana de Maria.
Xavier Baulies: Maria és la mare terra. Aquesta manera de venerar la maternitat i la feminitat és
universal.
Com és habitual, el concert ha tingut lloc al Monestir i destinarà els beneficis recaptats a Càritas. En aquesta
ocasió, 45 persones han assistit a l'acte de Camerata Sant Cugat.
Aquest concert ha posat el punt final al segon cicle de música sacra coral. Baulies s'ha felicitat per la fidelitat
del públic i ha anunciat que el tercer cicle tindrà la participació de l'agrupació Música Reservata de Barcelona
i el cor femení AuditexAudi.
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