HOMENATGE PER LA PAU A UCRAÏNA. CORO DE LOS ESCLAVOS
HEBREOS, ÒPERA NABUCCO.

Enhorabona. Després de 3 anys, aquest és l’acte més multitudinari que
celebrem a la nostra plaça Major.
Gràcies Alfredo, Pau, solistes i músics que ho heu fet possible. A la Coral Sant
Jaume, l'Orquestra Simfònica de Vila-real i en especial al Conjunto Vocal
Contemporáneo Alivu de Madrid, als coralistes de Castelló i Manu Chabrera
Band. Gràcies també als actors, tècnics, músics, pirotècnia, perruqueria,
maquillatge, producció... i tot l’equip, pel vostre treball. També un agraïment
especial als nostres col·laboradors: La Lira, Escola Municipal de Dansa,
Escola Municipal de Teatre i les nostres confraries.
Reitere l’agraïment als patrocinadors que ens han ajudat a fer-ho possible,
Porcelanosa, Facsa, Diputació de Castelló i Generalitat Valenciana.
Abans d’acabar, com els havíem anunciat i en senyal de solidaritat, suport i
estima al poble d’Ucraïna, i com a missatge de condemna ferma a la invasió
russa que ha provocat aquesta guerra, el cor i els solistes interpretaran el que
s’ha convertit en un himne de recolzament al poble d’Ucraïna; una peça de
l’òpera Nabucco, ‘Va, pensiero-Coro de los esclavos Hebreos’, que Verdi va
estrenar el 1842.
Els jueus van ser capturats i enviats a Babilònia, on els van fer esclaus del rei
Nabucodonosor. En aquesta peça coral, els esclaus recorden amb melancolia
el seu país natal.
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El passat 26 de març, corals de tot el món van interpretar aquesta peça en
places i espais públics per a demanar per la pau a Ucraïna i en homenatge a
les víctimes de la guerra
La condemna i el pla d’ajuda als refugiats d’Ucraïna compta amb la unanimitat
de tots els partits polítics que representen a l’Ajuntament de Vila-real, al nostre
poble. Ara, aquest missatge de pau, amor i esperança que representa la
passió, mort i resurrecció del Nostre Senyor Jesucrist, interpretat en Laqvima
Vere serà la veu d’un poble unit, que plora l’agressió i demana el final de la
guerra.

Moltes gràcies.
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