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CULTURES 

La Mostra d’Igualada, que cele-
bra enguany la 25a edició i que es
durà a terme del 24 al 27 d’abril, in-
clourà 49 companyies en la pro-
gramació oficial. És una xifra pràc-
ticament idèntica a la de l’any
passat i també a la del 2012. Així
mateix, és remarcable que més
d’una quarta part de les compa-
nyies (un total de 13) estrenaran el
seu espectacle, cosa que demostra
la importància que té la fira de tea-
tre infantil i juvenil com a apara-
dor per al sector.

Espectacles per a públic jove
La programació, confeccionada a
partir de les 274 propostes rebudes,
aporta la novetat d’espectacles
pensats per a un públic jove. Per
exemple, La gran ilusión, del mag
Antonio Díaz Cascajosa (premiat
a La Mostra 2012 i al FETEN de Gi-
jón del 2014); Entredós, de la com-
panyia de circ Cap i cua (premia-
da a la fira d’Osca); Domini públic
DIWO, innovadora performance
de carrer de Roger Bernat/FFF;
HOP!!!, de Trakatap; i GagsOntrix,

de Punt Moc. També hi ha pro-
postes per als menuts d’Ángeles de
Trapo, Samfaina de Colors o Mini
mumusic. Una altra novetat serà
un espai per a peces de petit for-
mat, com les de Pinotxo en Bici-
cleta, la Cia. d’Espectacles Pa Su-
cat o Alma i la mar de contes. Fi-
nalment, hi haurà espectacles de
companyies reconegudes, com
els igualadins Farrés Brothers i
Cia, que presentaran un nou es-
pectacle dins d’un iglú de vent.
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La Mostra d’Igualada celebrarà els 25 anys
amb una cinquantena de companyies
Més de la quarta part de la programació seran estrenes La fira de teatre infantil i juvenil es farà del 24 al 27 d’abril

LES QUINZE PROPOSTES MUSICALS

Escolania de Montserrat: el cor
de veus blanques, format per més de
50 nois, inaugurarà la quarta edició
del FeMAP el 19 de juny a la catedral
de la Seu, amb un repertori creat per
a l’ocasió. També actuarà a Esterri
d’Àneu i a la Pobla de Segur.
La Grande Chapelle: interpreta-
ran la Missa Scala Aretina a Barcelo-
na, a l’Ateneu d’Avià (27 de juny) i a
Lleida. L’actuació barcelonina
s’emmarca en la programació
musical del Tricentenari.
Solistes del Latvian Radio Chior
La Real Cámara i Raquel Andueza
Magister Petrus
Marta Infante i Manuel Vilas: la
mezzo lleidatana i l’arpista gallec.
Laia Frigolé, María Elena
Medina i Belisana Ruiz
Fortuna d’un gran tempo
Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra i Cor de Cambra Enric
Granados: el territori estarà
representat per la formació dirigida
per Gerard Claret i pel cor lleidatà.
Música Antiga Girona
Barrock’n’roll: el grup de cambra
combina la música antiga amb
l’energia juvenil dels seus integrants.
Acadèmia del 2n curs de Música
Antiga del FeMAP: mostraran el
resultat del curs que es farà del 13
al 16 d’agost a Berga.
Una cosa rara (FeMAP Família)
 L’ensemble de tres clarinetistes
oferirà concerts familiars, que faran
un recorregut per la història musical.

TONI PEÑARROYA

JORDI SAVALL, ANDREW LAWRENCE-KING I FRANK MCGUIRE
Concerts de cloenda a Puigcerdà, la Seu i Sort. El reconegut

violagambista igualadí Jordi Savall, acompanyat d’Andreu Lawrence-King
(arpa barroca) i de Frank mcGuire (bodhran), oferirà un repertori basat en
melodies tradicionals cèltiques d’origen irlandès i escocès. 



IMATGE PROMOCIONAL

FORMA ANTIQVA
El conjunt resident de l’auditori Príncipe Felipe d’Oviedo. Centrada

en els germans Pablo, Daniel i Aarón Zapico, i sota la direcció del darrer, és
una formació de música barroca que ha fet concerts arreu del món. 



El Festival de Música Antiga dels
Pirineus oferirà, en la seva quarta
edició, 15 propostes musicals, que
es traduiran en 37 concerts en 22
municipis. D’aquests municipis, set
són de la Catalunya Central i aco-
lliran el 43% de les actuacions:
un total de 16. El certamen proposa
enguany des de música medieval
fins a obres del segle XVIII. D’altra
banda, s’interpretaran obres co-
negudíssimes de compositors uni-
versals, però també composicions
que s’han recuperat dels arxius i
que es revisitaran.

Al Berguedà, als municipis d’A-
vià, Bagà, Berga i Guardiola, tin-
dran lloc set concerts. A la Seu
d’Urgell, a banda de l’inaugural a
càrrec de l’Escolania de Montser-
rat, es faran cinc actuacions més,
una de les quals a Castellciutat. I a
la Cerdanya, es faran dos con-
certs a Alp, i un dels concerts de
cloenda de l’igualadí Jordi Savall
tindrà lloc a Puigcerdà.

El certamen, que es desenvo-
luparà del 19 de juny al 20 d’agost,

inclourà formacions de renom in-
ternacional, com l’Escolania i Sa-
vall, i també els Solistes del Latvian
Radio Choir, La Grande Chapelle,
Forma Antiqva o La Real Cámara
i Raquel Andueza. També inclou-
rà propostes d’intèrprets desta-
cats de Catalunya i l’estat espa-
nyol. A més, el FeMAP enceta en-
guany una col·laboració amb el
Festival de Música Antiga de Gijón,
programant la jove formació emer-
gent Barrock’n’roll, guanyadora
de l’edició del 2013 del concurs or-
ganitzat pel certamen asturià.

Segon curs a Berga
El FeMAP ha programat concerts
dels alumnes del segon curs del
certamen, enguany dirigit per
Mauricio Molina i dedicat a l’estudi
i interpretació de la monodia me-
dieval. Tornarà a realitzar-se a
l’Escola Municipal de Música de
Berga i les inscripcions són ober-
tes. A causa de la seva especialit-
zació, tindrà un màxim de 8 alum-
nes, que seran escollits en un pro-
cés de selecció.
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La Catalunya Central
acollirà 16 concerts del
festival de música antiga
L’Escolania de Montserrat inaugurarà a la Seu

d’Urgell la quarta edició del certamen pirinenc
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TOTES LES ARTS ESCÈNIQUES per a tots els públics. Els igualadins Farrés Brothers i Cia presentaran «Tripu-
la». Els ballarins i músics de Trakatap. Els valencians Maduixa Teatre oferiran el reconegut espectacle «Dot»3
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Es busquen joves nascuts el 1989
Per celebrar la 25a edició, La
Mostra ha iniciat una campa-

nya per demanar als joves que en-
guany també fan 25 anys que com-
parteixin els records i anècdotes del
certamen de quan hi anaven amb els
pares. Els nascuts el 1989 poden po-
sar-se en contacte a través de prem-
sa@lamostraigualada.cat. La Mostra
també cerca fotos històriques per
fer-ne una exposició virtual.
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