
Els veïns i veïnes del districte de les Corts expressen 
la seva visió artística a través de diverses propostes 
de disciplines molt variades, però sembla que d’una 
manera innata tinguin una especial predilecció per 
la música. Dintre de l’àmbit popular, el cant coral 
brilla amb veu pròpia, i en el camp de la música ins-
trumental els conjunts orquestrals, especialment en 
format de banda simfònica, també hi tenen un espai 
específic.

Completen el panorama musical grans propostes com 
el Concurs Internacional de Música CIM-Les Corts, els 
Dijous Jazz a Can Deu, el cicle de concerts d’orgue 
al Remei, el cicle de Clàssica al Centre Cívic Josep M. 
Trias i Peitx, les propostes de Casa Bartomeu...

Dintre d’aquest calendari, el cicle de les veus de 
l’ànima és el més intimista. Cada mes, les parets del 
Monestir de Pedralbes sembla que prenguin vida vi-
brant amb les veus més espectaculars i els programes 
més brillants, que es basen en el lirisme més clàssic. 
El Districte de les Corts us hi convida especialment. 
Amb la cura dels seus intèrprets, cadascuna de les se-
ves propostes us commourà.

Districte de les Corts
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Direcció musical
Ricardo Estrada

VOCE

Gestió
A Tempo, Centre
d’Estudis Musicals

El Monestir de Pedralbes és un entorn
excepcional de Barcelona. La pau que emana

de les seves pedres, la lleugeresa que adopten
els seus arbres, l’amabilitat que sura en

el seu ambient... ens enganxa i ens fa difícil
marxar-ne. És un espai que cal conèixer

i en el qual cal viure experiències, i els cicles
d’activitats que oferim des del Districte

de les Corts ho posa a l’abast.

Places limitades.
Recomanable reserva prèvia

reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
tel. 932 563 427

Dimar ts 22 d’octubre
19 h. OH PÀTRIA MEVA
Lilia Sánchez, soprano 
Òpera i cançó mexicana

Dimecres 20 de novembre 
19 h. DAMUNT DE TU NOMÉS LES FLORS
Laia Prat, soprano
Òpera i cançó catalana

Dimecres 18 de desembre 
19 h. NE POI, KRASAVITZA 
(No cantis, bella) 
Olha Shydkova, mezzosoprano
Òpera i cançó russa i ucraïnesa

Dimecres 22 de gener 
19 h. LASCIA CH’IO PIANGA
(Deixa que plori)
Elise Efremov, soprano
Òpera i música antiga

Dimecres 19 de febrer 
19 h. DE POBLE A POBLE 
Milica Jovicic, soprano
Òpera i cançó sèrbia

Dimecres 18 de març
19 h. ADDIO DEL PASSATO
Edvige Sánchez, soprano
Òpera i cançó espanyola

Dimecres 22 d’abril 
19 h. ROSA D’ABRIL
Laura Brasó, soprano
Guanyadora del Concurs 
Internacional de Música 
de les Corts 2019 
Òpera i cançó catalana

Dimecres 20 de maig
19 h. CANTARES 
Anna Gomà, mezzosoprano
Òpera i sarsuela

Dimecres 17 de juny 
19 h. L’ESTEL DEL MATÍ 
Sara Bañeras, soprano
Òpera i cançó catalana

Dimecres 15 de juliol 
19 h. GRAN GALA D’ÒPERA  

Òpera i esperit
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