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El Curs Internacional de Cant distingeix Mar Jordana com a alumna més destacada
El 6è Curs Internacional de Cant organitzat per Camerata
Sant Cugat ha clos aquest dissabte amb un concert al Claustre
on els alumnes han pogut demostrar el què han après durant
sis dies de classes magistrals. L'acte, que ha aplegat un
centenar de persones, també ha servit per premiar l'alumne
més destacat del curs, que ha recaigut en la soprano Mar
Jordana.

Sopranos, barítons i tenors han pujat a l'escenari del Claustre del Monestir per posar en pràctica les lliçons dels
darrers dies. Un total de 32 alumnes provinents de tot l'Estat espanyol han demostrat davant un públic
nombrós les seves dots. I l'experiència ha tingut recompensa. La soprano Mar Jornada ha rebut el Premi
Camerata Sant Cugat com alumne més destacada, dotat en 1.000 euros. A més s'han entregat les beques Jaume
Aragall, que enguany han tornat a premiar a Armando Andreu i Pedro Calavia. El Premi de participació en
l'Òpera de Sabadell i el de participació en concerts benèfics de la Fundació Clarós ha estat pel baríton Joan
Garcia.
La professora i membre del jurat, Ana Belén Gómez, fa balanç del curs.
Ana Belén López: Hi ha una gran feina per part dels alumnes com dels mestres. Hi ha una gran evolució
dels alumnes.
El concert de cloenda ha comptat amb l'artista convidada, Yasuko Sato, guanyadora de l'edició anterior. Sato
ha interpretat la cançó catalana 'Quan et mirava' que va ser estrenada divendres passat al Teatre-Auditori al
concert benèfic 'Sopranos'.
El director de Camerata Sant Cugat, Xavier Baulies, s'ha mostrat satisfet d'aquest nova edició del curs.
Xavier Baulies: Hem clos el 6è Curs de Cant. Ha estat molt intents, amb molts alumnes i hem gaudit
d'un concert molt atractiu.
El Curs Internacional de Cant està organitzat per Camerata Sant Cugat i compta amb el suport de
l'Ajuntament, l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, la Fundació Clarós i la Fundació Jaume
Aragall.
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