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Amb la voluntat de crear vin-
cles entre Peralada i Vilanova de
la Muga, el cicle de concerts
Claustre Sant Domènec oferirà,
l’1 dagost, el recital El Verger de
l’Amat amb la rapsoda Montse
Germán i el guitarrista Ferran
Pisà. L’actuació a l’església romà-
nica del poble pren com a punt de
partida el llibre d’Amic i Amat de
Ramon Llull. No serà l’únic ho-
menatge que es farà. El cicle, que
comença el 10 de juliol i es clou el
19 d’agost, també inclou concerts
en record dels compositors Puc-
cini i Granados.

La nova directora del cicle, l’ar-
pista Abigail Prat, que ha substi-
tuït Lídia Blànquez després
 d’anys coordinant-lo, destacà,
durant la presentació, l’acord as-
solit amb el conservatori superior
de música del Liceu de Barcelo-
na gràcies al qual alguns dels seus
alumnes més brillants actuaran
dins el cicle. Remarcà el concert
que oferiran el duo integrat per
les germanes pianistes Misaki i
Asami Pascual Maruyana. “Són
molt joves i espectaculars”, co-
menta Prat. L’altre concert vin-
culat al Liceu serà el recital líric
dedicat a Puccini, que es farà un
dels dos dies que es representa
l’òpera Turandot a l’auditori del
Festival de Peralada. Aquest re-
cital permetrà escoltar la sopra-
no Anna Niebla i la pianista Olga

Karitonina.
El cicle arranca, però, amb l’ac-

tuació del Quartet Mèlt, guanya-
dors d’Oh Happy Day! 2015. El
seu concert, on presenten el disc
Maletes, servirà per recollir fons
per l’ONG Pallapupas. Aquest
concert serà, doncs, de paga-
ment, com el darrer que es farà,
el de Cesk Freixas, que serà a Pe-
ralada dins la seva gira protesta.

Agraïments i records
Completen el cartell els perala-
dencs Crossing; els veterans
Gumbo Jass Band amb el seu jazz
de Nova Orleans i les havaneres
de Neus Mar. El director del Fes-
tival de Peralada, Oriol Aguilà,
elogià l’encert de la programació
i l’estret vincle entre Peralada i el
Festival. Per la seva part, l’alcal-
de, Pere Torrent, va qualificar el
cicle “de molt compensat i equi-
librat” i va voler destacar com
s’engegà de la mà de Luis Polan-
co, tot agraint els anys de dedica-
ció de l’anterior directora.

PERALADA | CRISTINA VILÀ

La música apropa Peralada 
i Vilanova de la Muga

AQUESTA 21A EDICIÓ LA DIRIGEIX ABIGAIL PRAT

El cicle de concerts Claustre Sant Domènec, que inclou vuit actuacions,
homenatja els compositors Granados i Puccini i a l’escriptor Ramon Llull
�

Pere Torrent, Abigail Prat, Rosa Cortada i Oriol Aguilà. CRISTINA VILÀ

21È CICLE DE CONCERTS CLAUSTRE
SANT DOMÈNEC DE PERALADA
� Claustre Sant Domènec de Perala-
da. � Del 10 de juliol al 19 d’agost.

L’ACTE

DIUMENGE 10 DE JULIOL
� Quartet Mèlt. � Auditori

del Claustre St Domènec. � 22.00 h.
DIVENDRES 15 DE JULIOL
� Duo Misaki & Asami.

� Auditori del Claustre. � 19.30 ho-
res.

DIUMENGE 24 DE JULIOL
� Crossing en acústic. � Ter -

rassa del Claustre. � 22.00 hores.
DILLUNS 1 D’AGOST
� German-Pisà. � Església

de Vilanova de la Muga. � 19.30 h.
DIVENDRES 5 D’AGOST
� Gumbo Jass Band. � Ter -

rasa del Claustre. � 22.00 hores.
DILLUNS 8 D’AGOST
� Anna Niebla i O. Karitoni-

na. � Auditori del Claustre.� 19.30.
DIJOUS 11 D’AGOST
� Neus Mar. � Terrassa del

Claustre. � 22.00 hores.
DIVENDRES 19 D’AGOST
� Cesk Freixas. � Terrassa

del Claustre. � 22.00 hores.
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LA PROGRAMACIÓ

La Fira internacional de màgia
Fimag de Torroella de Montgrí
enceta, aquest dissabte, la seva
cinquena edició amb una gran
gala, que es repetirà diumenge, al
Teatre Espai Ter que aplegarà
vuit professionals arribats des de
Taiwan fins a Sèrbia passant per
Itàlia, França o Portugal. La gala,
presentada per Isaac Jurado,
dóna el tret de sortida a un cen-
tenar de propostes, bona part de
les quals són gratuïtes.  

Els vuit mags que protagonit-
zaran aquesta gran gala són pri-

meres figures en els seus països i
han rebut nombrosos guardons.
Per a alguns és la primera actua-
ció a l’Estat espanyol i hi realit-
zaran números de màgia dife-
rents ja sigui còmica, grans il·lu-
sions o manipulació. Es tracta
d’Anson Lee (Taiwan); Ta Na
Manga (Portugal); Igor Trifunov
(Sèrbia); Disguido (Itàlia); Pe-
dro Volta (Madrid); Cia. Mag Ed-
gard (Barcelona) i D’Albérniz
(Vitoria-Gasteiz).

Fimag té molts apartats com
La Màgia de nit amb la màgia
golfa i hipnosis de Woody Aragon
i Mario López, dos dels millors
mags del món en les especialitats
de màgia de prop, cartomàgia i
micromàgia. També  actuaran el
català Isaac Jurado amb màgia i
humor, i un dels millors hipno-
tistes europeus, Jeff Toussaint.

TORROELLA DE MONTGRÍ | REDACCIÓ

Una gala amb vuit mags 
de prestigi internacional
enceta dissabte el Fimag 

Es tracta de la Fira
Internacional de Màgia de
Torroella de Montgrí i que
enguany compta amb 
un centenar d’actuacions 

�

Una imatge de la presentació oficial del Fimag a Barcelona. 

Llibres Low Cost de Figueres
impulsa, dijous i divendres a les
8 del vespre, dues presentacions
de novetats literàries ben dife-

rents. Sebastià Roig i Joan Ma-
nuel Soldevilla presenten, al ma-
teix espai de la llibreria, la reco-
pilació de vuit històries de Fabi i
Fedó de Carles Roman, mentre
que Pau Riba arriba amb La re-
volució que ara toca. El presenta
al Cafè dels Tints. REDACCIÓ | FIGUERES

DIJOUS I DIVENDRES A FIGUERES

Presentació de llibres de
Carles Roman i Pau Riba 

Una setantena d’artistes de dis-
ciplines diferents participaran en
la setena edició del Tramunta-
nart, la mostra d’art contempo-
rani del Port de la Selva que s’ins-
pira en l’indomable vent del nord.
Dissabte s’inaugura aquesta ma-

nifestació artística obrint les por-
tes dues exposicions, una de fo-
tografia de paisatges de tramun-
tana i postes de sol i una d’artis-
tes locals. Diumenge es farà l’ha-
bitual recorregut per totes les
 obres que, enguany, es podran
veure a espais expositius a l’aire
lliure com la Platja d’Aquí de sota,
el Passeig del Mil·lenari i espais
interiors com la Mar d’Amunt,
Cal Nin i la Confraria de Pesca-
dors. La mostra es podrà admirar
fins al 12 de juny.

El Tramuntanart, que parteix
d’un treball d’experimentació i
investigació sobre l’actuació del vent i les conseqüències que pro-

voca sobre el paisatge i l’ésser
humà, és una iniciativa promo-
guda per l’Ajuntament i l’asso-
ciació de restauració i comerç i
compta amb col·laboracions
d’entitats locals com la Confraria
de Pescadors  i d’artistes de la ga-
leria Pilar Pineda, així com la co-
operativa de Garriguella.

EL PORT DE LA SELVA | REDACCIÓ

El Tramuntanart de Port
de la Selva incorpora
nous espais expositius 

Dissabte s’inaugura
la seva setena edició
amb dues exposicions i
diumenge es farà 
un recorregut conjunt

�

Enguany seran una setantena d’artistes els que participaran. TRAMUNTANART

MOSTRA D’ART CONTEMPORANI
«TRAMUNTANART» � Platja d’Aquí,
Passeig i espais interiors del Port de
la Selva. � Del 4 al 12 de juny.

L’ACTE

L’Institut Ramon Muntaner de
Figueres acollirà, aquest dissab-
te a les 12 del migdia, un acte en
record a l’escriptor i filòsof figue-
renc Pep Subirós traspassat re-
centment a l’edat de 69 anys. Du-
rant l’acte, que es farà a la sala
d’actes del centre i que promou la
delegació de la Fundació Catalu-
nya Europa a l’Empordà junt
amb l’institut, parlaran el direc-
tor del centre, Francesc Canet;
l’exalcalde de Figueres, Joan Ar-
mangué, i el periodista Jaume
Guillamet. L’acte es clourà amb
la projecció del pregó de les Fires
de Figueres que Subirós va pro-
nunciar l’any 1996.
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Figueres fa un acte
dissabte per recordar
l’escriptor i filòsof
Josep Subirós Puig
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