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El Rèquiem de Mozart s’interpretarà a l’església de Sant
Vicenç de Mollet del Vallès
El Cor de la Federació Catalana d’Entitats Corals del Vallès acompanyats
per un conjunt instrumental interpretaran el Rèquiem de Mozart, el
divendres 30 de març, a les 10 de la nit, a l’església de Sant Vicenç de
Mollet.
Joan Martínez Colàs dirigirà la interpretació del Rèquiem de Mozart, una de les
obres clàssiques més conegudes arreu del món. El Cor de la Federació
Catalana d’Entitats Corals (FCEC) del Vallès està format per 60 persones
procedents de 23 corals diverses del Vallès i, concretament, les veus principals
que interpretaran aquest clàssic seran la soprano Roser Ferrer-Morató, la
contralt Mercè Handrich, el tenor Emili Gisper i el baix Rafael Montaner..
L’acte està organitzat per la FCEC del Vallès, les esglésies de Sant Vicenç de
Mollet del Vallès i de Sant Pere de Terrassa, l’Associació de Veïns de Sant
Pere de Terrassa i el Casal de Sant Pere de Terrassa. Aquesta obra es tornarà
a interpretar el dissabte 7 de juliol a les 21 h. al Palau de la Música de
Barcelona en el marc del concert de cloenda del 47è Festival Internacional de
Cant Coral de Barcelona
Mozart va escriure el Rèquiem el 1791. Va ser la seva darrera obra abans de
morir i la va deixar inacabada. És l’única missa de difunts que va fer i li va ser
encarregada a partir d’un anònim. L’obra es va estrenar a Viena, el 2 de gener
de 1793, en un concert en benefici de la vídua del músic i compositor austríac.
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC)
Es tracta d’una entitat que té per finalitats impulsar i coordinar les activitats
corals tipus col·lectiu de les entitats federades, fomentar la formació de
cantaires i directors i l'assessorament i l'orientació a les agrupacions adherides,
amb l’objectiu de millorar la qualitat del cant coral i aconseguir la seva difusió,
al servei de la cultura i del nostre país. LA FCEC està reconeguda per
l’Associació Coral Europea – Europa Cantat, per la Federació Internacional per
a la Música Coral (IFCM) i pel Consell Europeu de la Música. Actualment hi ha
500 entitats corals federades, una seixantena de les qual són del Vallès.
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