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❘ LLEIDA ❘ El Pirineu de Lleida tor-
narà a convertir-se aquest estiu
en un punt d’atracció per als
amants de la música amb dos
festivals que aguanten bé la cri-
si. Mentre que el veterà Festival
Vila de Rialp repetirà un progra-
ma amb onze concerts de diver-
sos gèneres (vegeu el desglossa-

Pirineumusical a l’estiu
El Festival deMúsicaAntiga dels Pirineus creix amb gairebé 40 concerts en 20municipis, lameitat
dels quals a Lleida || Tercera edició, del 12 de juliol al 24 d’agost, amb 15 formacionsmusicals
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Festes. Gairebé un 13% dels catalans han
visitat alguna vegada l’Aplec del Caragol.
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ment), la tercera edició del Fes-
tival de MúsicaAntiga dels Pi-
rineus ampliarà de 28 a 38 els
concerts en una vintena de mu-
nicipis (sis més que l’any pas-
sat), la meitat dels quals en co-
marques de Lleida i tres aAn-
dorra. El certamen, que es des-
envoluparà del 12 de juliol al 24
d’agost, comptarà amb cites mu-

sicals al Pallars Jussà (Tremp, la
Torre de Capdella i la Pobla de
Segur), l’Alta Ribagorça (el Pont
de Suert), el Pallars Sobirà (Es-
pot, Sort, Esterri d’Àneu i Son),
l’Alt Urgell (la Seu i Estamariu),
la Cerdanya (Puigcerdà iAlp),
el Berguedà (Bagà, Guardiola
de Berguedà,Avià i Berga), el
Principat d’Andorra (Ordino, la

ELCONTRAPUNT

Deumunicipis de Lleida

❚ Recitals a Tremp, la Pobla de Se-
gur, la Torre de Capdella, el Pont
de Suert, Espot, Sort, Esterri, Son,
la Seu d’Urgell i Estamariu.

Inauguració i clausura
❚ Del 12 de juliol (Catedral de la
Seu d’Urgell) al 24 d’agost (Casa
d’Areny-Plandolit d’Ordino).

Concert d’‘altura’
❚ El 20 de juliol, a l’estany Gento,
amb accés del públic amb telefè-
ric.

Massana iAndorra laVella) i,
com a nova comarca participant
aquest any, la Garrotxa (Beu-
da).

El festival s’inaugurarà el 12
de juliol a la Catedral de la Seu
d’Urgell amb una producció prò-
pia del certamen, laMissa Sca-
la Aretina, a càrrec d’una for-
mació de referència en el pano-
rama de la música antiga a Ca-
talunya, La Grande Chapelle,
dirigida perAlbert Recasens. Es
tracta d’una composició barro-
ca amb què el festival vol com-
memorar el 300 aniversari de la
Guerra de Successió.

Una de les novetats més sin-
gulars del programa serà un con-
cert, el 20 de juliol, a la zona de
l’estany Gento, al municipi de
laTorre de Capdella. El públic
que vulgui disfrutar de l’actua-
ció del conjunt espanyolAcca-
demia del Piacere haurà d’acce-
dir a aquest auditori tan espe-
cial amb el telefèric, de manera
que el festival comptarà amb
l’únic concert al món en què cal-
drà viatjar per l’aire per poder
escoltar-lo.Altres formacions
que formaran part del cartell són
l’Orquestra Barroca de la Unió
Europea, el Cor dels Petits Can-
tors Lliures d’Andorra; els grups
Nuevo Sarao, La Ritirata, Xuri-
ach iVespres d’Arnadí; el con-
tratenor Xavier Sabata, o els
conjunts Sabionetta iArs Nova,
procedents del país convidat
d’aquesta edició, Polònia.

D’altra banda, el festival ofe-
rirà estades turístiques amb
allotjament més entrada als con-
certs.
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■ El Festival de MúsicaVila
de Rialp arribarà aquest es-
tiu a la tretzena edició, una
xifra que no espanta l’orga-
nització, Joventuts Musicals
del Pallars Sobirà, que pen-
sa repetir un cartell amb on-
ze concerts a Rialp, Alins,
Surp, Caregue i Salàs de Pa-
llars, a més de la presentació
a Lleida, el 23 de juliol al pa-
ti de l’IEI, amb l’actuació del
quartet de saxos Limnos. El
programa, fins al 26 de se-
tembre, inclourà gèneres di-
versos, com el jazz (Andrea

Motis & Joan Chamorro), la
cançó d’autor (Jaume Sisa),
el cant (Coral Salvé) o la
clàssica amb un grup de l’Or-
questra Julià Carbonell, el
Quartet Gerhard o el quin-
tet de vent liderat pel flau-
tista ClaudiArimany.

Cal destacar l’home-
natge a Pau Casals a càr-
rec del Quartet Alart i
JaumeTorrent, el recital de-
dicat a Salvador Espriu amb
Sílvia Bel i el concert del
prestigiós quartet rus Boro-
din.

ClaudiArimany,AndreaMotis
i Sisa, al Festival ViladeRialp

LESCLAUS

AndreaMotis
& Joan Chamorro.

Cor dels Petits Cantors Lliures d’Andorra.

FEMAP

La Grande Chapelle

Cor dels Petits Cantors Lliures d’Andorra

Cum Cantico

Ensemble Flor de Lis

Accademia del Piacere

Xuriach

European Union Baroque Orchestra

Orquestra Acadèmia 1750

Vespres d’Arnadí & Marta Mathéu

Mercedes Hernández & Fernando Reyes

Sabionetta

Xavier Sabata

Nuevo Sarao

La Ritirata

Ars Nova & Subtilior Ensemble

EL CARTELL DEL FESTIVAL

Quinze formacionsmusicals

❚ El festival comptarà amb 15
formacions musicals, quatre més
que el 2012, que protagonitzaran
un total de 38 concerts.

Xavier Sabata.

Ars Nova & Subtilior Ensemble.

Sabionetta.

La Ritirata.
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Tercera edició del Femap

❚ Tercera edició del festival, amb
10 concerts més que el 2012.

Mercedes
Hernández &

Fernando Reyes.
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