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J.B.
❘ LA SEUD’URGELL ❘ Un espectacle de
música antiga i dansa històrica
a càrrec del grup basc Diatessa-
ron va inaugurar ahir a la nit, al
claustre de la catedral de la Seu
d’Urgell, la segona edició del Fes-
tival de MúsicaAntiga dels Piri-
neus.Abans de l’estrena musi-
cal, el president de la Genera-
litat,Artur Mas, va presidir a
l’ajuntament un acte oficial en
què va felicitar els 14 municipis
participants aquest any en el cer-
tamen, cinc més que el 2011,
“per la seua capacitat de col·la-
borar en moments difícils i cre-
ar així un festival que reforça-
rà la visibilitat pirinenca i po-

tenciarà el turisme a la zona”.
També va incidir en la impor-
tància d’aquest certamen des del
punt de vista de l’oferta turís-
tica l’alcalde de la Seu,Albert
Batalla. Per la seua part, el pre-
sident de la Diputació de Llei-
da, Joan Reñé, va destacar “el
potencial de la música i la cul-
tura com a elements d’unió en-
tre poblacions i d’aquest festival
per al territori lleidatà”.

El certamen oferirà 28 con-
certs a càrrec d’una desena de
formacions fins al 25 d’agost als
mateixos escenaris que l’any pas-
sat (la Seu, Esterri d’Àneu,Vie-
lha,Tremp, la Pobla de Segur, el
Pont de Suert, Escalarre, laTor-
re de Capdella i Estamariu), als
quals se sumaran Puigcerdà,Ber-
ga, Ribes de Freser,Avià i Or-
dino, aAndorra.

Precisament, el ministre de
Cultura del Principat,Albert Es-
teve, va afirmar que “Andorra
no ha dubtat a participar en una
proposta que reflecteix a la per-
fecció la imatge que el Pirineu
vol projectar al món i que, sens
subte, ajudarà a potenciar el tu-
risme cultural pirinenc”.

També va participar en l’acte
la consellera de Cultura del Go-
vern basc, Blanca Urgell, que va
agrair en un discurs parcialment
en català que el festival oferís
a Euskadi l’oportunitat de con-
vertir-se en el primer país con-
vidat, amb la presència del grup
Diatessaron i el grup de dansa
Erregelak.

El ritme dels Pirineus
El president Mas inaugura a la Seu d’Urgell el Festival de Música Antiga dels Pirineus, aposta de
turisme cultural || Una trentena de concerts en 14municipis de Lleida, Girona i Andorra

MÚSICACERTAMEN

Els grups bascos demúsica i dansa Diatessaron i Erregelak van inaugurar ahir el festival a la Seu.

FEMAP

EUSKADI, PAÍS CONVIDAT

La consellera de Cultura
basca va agrair que Euskadi
sigui el primer país
convidat del festival

Natura. Camp de treball juvenil a la
Mitjana per difondre els recursos naturals.
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Patrimoni. El Museu Hidroelèctric de
Capdella inaugura demà nous espais.
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PAERIA

El Festival Vila de Rialp,
amb onze concerts entre
el juliol i el setembre

PRESENTACIÓ

El Quartet Prysma va oferir a l’IEI un avançmusical del festival.

❘LLEIDA ❘ El Festival de Música de
laVila de Rialp va presentar
ahir, a l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, un aperitiu de la pròxi-
ma edició, que se celebrarà del
27 de juliol al 26 de setembre,
amb un concert del Quartet
Prysma de músics de l’Orques-
tra Julià Carbonell. L’impulsor
del certamen, Josep Sabarich
(de Joventuts Musicals del Pa-
llars Sobirà), va avançar un car-
tell amb onze concerts, cinc a
Rialp i sis a Salàs de Pallars,
Sort, Gerri de la Sal, Carague,
Surp i Son, i va destacar el
caràcter itinerant per les co-
marques del Pallars d’aquest
festival, que arriba a la 12a edi-
ció. El pianista cubà Ivón Fron-
tela obrirà una programació
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molt variada, amb la presència
del Cor del Patriarcat de Mos-
cou, un quintet de la Fil-
harmònica de Berlín, una or-
questra de cambra austríaca i
una de polonesa, el flautista
ClaudiArimany, la Cobla Jo-
venívola de Sabadell i l’excan-
tant de Sopa de Cabra Gerard
Quintana, que oferirà, el 14
d’agost a la plaça de Dalt de
Rialp, amb Jordi Batiste, el seu

particular homenatge a Bob
Dylan. L’alcalde de Rialp, Ge-
rard Sabarich, va afirmar que
el festival posa aquesta loca-
litat en el punt de mira musi-
cal de Catalunya, i la vicepre-
sidenta de l’IEI, Rosa Pujol, va
afegir que “el certamen és tot
un referent”. El pressupost és
de 60.000 euros, el 24% dels
quals procedeixen d’ajudes pú-
bliques (10.000 euros de l’IEI).

PRIMERSCONCERTS

EnsembleDiatessaron
❚ 13 i 14 de juliol: L’espectacle
que va estrenar el festival ahir a
la nit a la Seu es podrà veure avui
al Teatre Municipal de Berga i, de-
mà, a La Lira de Tremp.

Cor de Cambra Caterva

❚ 15 i 22 de juliol: A la sala Sant
Domènec de la Seu d’Urgell (15)
i a l’església parroquial de la Po-
bla de Segur (22), amb un pro-
grama de música renaixentista.

Recital coral

❚ 19, 20 i 21 de juliol: Recital del
cor infantil Amics de la Unió, Cor
Vivaldi i l’Orquestra de Cambra
de Granollers a l’església de Sant
Vicenç d’Esterri d’Àneu (19), al
claustre de la catedral de la Seu
(20) i a l’Ateneu d’Avià (21).

OrquestraBarrocade laUE

❚ 24 i 25 de juliol: A les esglési-
es de Puigcerdà i Ribes de Freser.

OrquestraBarroca Catalana

❚ 26 i 27 de juliol: A Sant Domè-
nec de la Seu i Santa Maria
d’Àneu (Escalarre).

PRIMERESCITES

Salàs dePallars
❚ 27 de juliol: El pianista cubà
Ivón Frontela inaugurarà el fes-
tival a l’església parroquial amb
música de Bach, Chopin, Grana-
dos i Albéniz.

Sort

❚ 4 d’agost: Cor del Patriarcat
de Moscou a l’església parro-
quial.

Rialp

❚ 8 d’agost: Philharmonisches
Streichquintett Berlin.
❚ 11 d’agost:Wiener Residen-
zorchester.

Rosendo Manrique
Resaltado


