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VARIS MÚSICA

Lamúsica de
Polònia, al Pirineu
Dos concerts de l’ensemble Sabionetta

TEATRE
Tradicions
El Retaule de Sant Ermengol.

La Seu d’Urgell. Claustre romànic de la Cate-
dral. Tots els dies, fins al diumenge 11. 22.00
h. Preu: 13 € i 15 €.

Representació teatral plena de
música, llum i color que evo-
ca fragments de la vida de sant
Ermengol, bisbe d’Urgell al se-
gle XI i patró de la Seu d’Ur-
gell.

Clàssica
Sabionetta.

Bernui (Sort). Era de Bringué. Dissabte 10.
22.00 h. Preu: de 10 a 16 €

Mont-ros (Torre de Capdella). Església de
Mont-ros. Diumenge 11. 20.00 h. Preu: de 10
a 16 €

Concerts emmarcats en la ter-
cera edició del Festival de Mú-
sica Antiga dels Pirineus (FE-

MAP), en què el grup interpre-
tarà el concert L’edat d’or a Po-
lònia. Els recitals inclouran can-
çons tradicionals d’aquell país,
així com obres de compositors
com Asprilio Pacelli. L’ensem-
ble la integren intèrprets de
l’Acadèmia Musical de Cra-
còvia i la Universitat de Var-
sòvia.

10-11
Ds-Dg

Els raiers
tornen a
solcar el riu a
Coll de Nargó
❘ COLL DE NARGÓ ❘ La 24a edició
de la Baixada de Raiers a Coll
de Nargó començarà aquest
dissabte a les 10.00 h amb
l’Enraiada a Clops de Fígols,
com és habitual. L’inici del
descens està previst al migdia
i l’arribada al pont d’Espia,
al voltant d’una hora després.
A la tarda se celebraran di-
versos actes paral·lels com
ara tallers de rais, una ofrena
floral i una botifarrada popu-
lar.

El Mag Lari, a la festa
major de Preixana.

10DISSA
BTE

GUIMERÀ. CENTRE

Mercat Medieval. Se celebrarà tot
aquest cap de setmana, amb para-
des artesanals i moltes activitats.

PREIXANA. DIVERSOS ESPAIS

Festa major. Activitats per a tots els
gustos, des d’avui i fins diumenge.
Destaca l’actuació del Mag Lari,
avui, a les 22.00 h. La música jove, a
càrrec de Remena Nena i Los Bar-
ranquillos (avui, 00.00 h) i La Terras-
seta i 7 DRock (dia 10, 01.00 h).

EL PONT DE SUERT. DIVERSOS ESPAIS

Festa major. Orquestres, milla ur-
bana, jocs i tornejos fins diumenge
que ve. La tradicional Milla Urbana
(avui, 17.00 h), les xarangues o el
correfoc (dissabte, 22.30 h) són al-
gunes de les activitats.

LA POBLA DE CÉRVOLES, ALBESA. DI-
VERSOS ESPAIS

Festa major. Moltes localitats de
Ponent celebren ac-
tes de festa major.

Tradicional
Mostra de Músiques de Muntanya, TRAMA.

Bellver de Cerdanya. Diversos espais. Del dis-
sabte 10 al dilluns 12. Diferents horaris.

Primera edició del festival.

Pop-Rock
Gerard Quintana.

Esterri d’Àneu. Pavelló de concerts. Dissabte
10. 02.30 h.

Concert de la minigira del can-
tant en el marc de la festa major.

Clàssica
Postgrau Cervera-Jordà.

Lleida. IEI. Divendres 9. 18.30 h.

Lleida. La Seu Vella. Dissabte 10. 20.00 h.

Concerts del seminari de post-
grau Cervera-Jordà, organitzat
perTeresina Jordà.

Rosendo Manrique
Resaltado


