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❘ LA SEU D’URGELL ❘ La setena edició 
del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus (Femap) comença-
rà l’1 de juliol a la Seu d’Urgell 
amb un espectacle de cançons 
i danses del Llibre vermell de 
Montserrat, un còdex del 1399 
conservat a l’abadia de Mont-
serrat que conté la que ha es-
tat considerada com la primera 
anotació coreogràfica de la qual 
es té notícia al món. El concert 
estarà protagonitzat pel Cor 
de Cambra Francesc Valls i el 
conjunt de música antiga Ma-
gister Petrus, amb la col·labo-
ració de l’Esbart Dansaire de 
Rubí. Aquest serà el primer del 
mig centenar de concerts que ha 
previst aquest any el festival en 
trenta-sis municipis, la meitat 
dels quals (divuit) seran a les 
comarques de Lleida, tres més 
que el 2016. En aquesta oca-
sió, a Lleida s’han sumat com a 
nous escenaris de concerts les 
localitats de Tavascan (municipi 
de Lladorre, al Pallars Sobirà), 
Ceuró (Castellar de Ribera, al 
Solsonès) i Castell de Mur (Pa-
llars Jussà).

La programació, que es pre-
sentarà pròximament, inclou-
rà trenta-dos concerts entre els 
mesos de juliol i agost (del total 
de quaranta-nou previstos) a 
dinou localitats de les comar-
ques pirinenques de Lleida. La 
Seu d’Urgell –un dels màxims 

‘El Llibre Vermell de Montserrat’ 
obrirà el Festival dels Pirineus
L’1 de juliol a la Seu d’Urgell, i hi haurà concerts en divuit municipis de Lleida
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impulsors del festival– acollirà 
fins a set concerts, seguida de 
Tremp, amb tres; Sort, amb dos 
(i un més a Montardit de Dalt, 
un nucli de la capital del Pallars 
Sobirà), a més de la Pobla de 
Segur, Organyà i Riner, també 
amb dos concerts. Completa-
rà el cartell musical una altra 
dotzena de concerts a València 

d’Àneu, Vilaller, Escalarre (mu-
nicipi de la Guingueta d’Àneu), 
Bossòst, Salàs de Pallars, Esterri 
d’Àneu, la Vall de Boí, Estama-
riu, Tavascan (Lladorre), Ceuró 
(Castellar de Ribera), Castell 
de Mur (últim concert del Fe-
map, el 27 d’agost) i, novament, 
el singular recital (30 de juliol) 
al refugi de l’estany Gento (la 

Torre de Capdella), escenari 
al qual s’arriba amb l’ajuda del 
telefèric de la Vall Fosca. Val a 
recordar que el festival inclou 
també concerts a les comarques 
de la Cerdanya, el Berguedà i el 
Ripollès; el Principat d’Andorra 
(Ordino i Encamp), i la localitat 
francesa de la Guingueta d’Ix, 
al costat de Puigcerdà.

LES CLAUS

Al juliol i l’agost
z Setena edició del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus, de 
l’1 de juliol (inauguració a la Seu 
d’Urgell) al 27 d’agost (última ci-
ta a Castell de Mur).

Mig centenar de concerts
z La programació del certamen 
inclou un total de 49 concerts, 
32 a les comarques de Lleida.

Municipis
z El festival arribarà aquest estiu 
a 36 municipis del Pirineu cata-
là, francès i d’Andorra, la meitat 
dels quals, divuit, a les comar-
ques de Lleida.

Tres cites noves a Lleida
z Les localitats de Tavascan (al 
municipi de Lladorre), Ceuró 
(Castellar de Ribera) i Castell 
de Mur s’estrenaran aquest any 
com a escenaris de concerts. Concert inaugural del festival el 2016 a la catedral de la Seu.

FEMAP

❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis Iler-
dencs de Lleida va acollir ahir la 
presentació de la quarta edició 
del cicle Mènsula d’espectacles 
escènics de petit format, que se 
celebrarà del 3 al 18 de juny a 
sis localitats de les comarques 
lleidatanes. Es tracta d’un pro-
jecte ja consolidat entre l’oferta 
teatral a comarques, que pretén 
atansar les arts escèniques a tot 
el territori i que compta amb la 
col·laboració dels ajuntaments 
d’Esterri d’Àneu, Artesa de 
Lleida, Bellaguarda, Sidamon, 
Foradada i Alàs i Cerc. La di-
recció artística és a càrrec de 
la productora musical La Gata 
Roja i de Teatre de Butxaca. El 
responsable d’aquesta compa-
nyia, l’actor Jaume Jovells, va 
destacar que “Mènsula s’ha 
programat de manera que els 
espectacles, amb grups lleida-
tans, es representen en espais 

Teatre de petit format de gira per Lleida
Presenten a l’IEI la quarta edició del cicle ‘Mènsula’, amb una programació de sis 
espectacles del 3 al 18 de juny en mitja dotzena de localitats de les comarques lleidatanes

ARTS ESCÈNIQUES OFERTA CULTURAL

Jaume Jovells i Montse Macià van presentar ahir el cicle ‘Mènsula’.

IEI

que tenen un valor arquitectònic 
i patrimonial”. Teatre de Butxa-
ca obrirà el cicle el 3 de juny, a 
Esterri d’Àneu, amb l’obra After 
play. El dia 4, Artesa de Lleida 

acollirà La serva padrona, de 
La Gata Roja. El 10 serà el torn 
de la companyia Crisi Perpè-
tua, que portarà Escamot Mix a 
Bellaguarda. El dia 11, LesMus 

representarà Crisi existenci-
al a Sidamon. El 17, Lacetània 
Teatre posarà en escena L’em-
premta a Foradada, i, finalment, 
el Mag Bala oferirà el dia 18, a 
Alàs i Cerc, l’obra Toca’m. Per 
la seua banda, la directora de 
l’IEI, Montse Macià, va assenya-
lar que “aquest cicle porta les 
activitats culturals a llocs en els 
quals no s’acostuma a represen-
tar aquest tipus de format, amb 
la voluntat de l’IEI d’atansar la 
cultura musical i teatral a tot el 
territori i sense que això repre-
senti una gran despesa per al 
municipi”.

El Petit de Cal Eril, 
al Primavera 
Sound

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ Joan Pons, El Petit 
de Cal Eril, actuarà el pròxim 
1 de juny a la tarda al festi-
val Primavera Sound, en un 
dels escenaris del certamen 
que hi haurà al Parc del Fò-
rum de Barcelona. L’artista 
de Guissona, acompanyat de 
la seua banda, hi presentarà 
els temes del seu últim tre-
ball discogràfic, La força, un 
àlbum en el qual se submer-
geix en un univers atempo-
ral, sense cap altre referent 
que les persones i la natura. 
És el quart disc d’aquest can-
tant després del debut l’any 
2009 amb I les sargantanes 
al sol, un treball al qual van 
seguir Vol i dol el 2010 i La 
figura del buit el 2013.

Joaquim Molas i 
les avantguardes, 
a Barcelona

EXPOSICIÓ

❘ BARCELONA ❘ La mirada del 
professor, historiador, crític 
i impulsor editorial Joaquim 
Molas (1930-2015) sobre les 
avantguardes literàries i ar-
tístiques catalanes del segle 
XX protagonitza l’exposició 
Enemic de gàbies. Joaquim 
Molas i les avantguardes, 
que obrirà avui al públic al 
Palau Robert de Barcelona 
i podrà visitar-se fins al 27 
d’agost. El comissari, Enric 
Bou, va destacar ahir que la 
mostra recorre les aportaci-
ons de Molas des del 1962 
fins al 2010 i indaga en la 
seua intervenció en el des-
cobriment i en l’estudi de les 
avantguardes.

Àlbum il·lustrat 
per a nens sobre 
els Ramones

LLIBRES

❘ BARCELONA ❘ La firma editorial 
Reservoir Books ha publicat 
Ramones, de Soledad Rome-
ro i Joe Padilla, un àlbum il-
lustrat sobre la cèlebre ban-
da de punk rock amb la qual 
dóna inici a una nova línia 
d’obres infantils, Reservoir 
Kids, pensada per atansar 
a aquest públic l’esperit del 
segell: “Música, contracul-
tura i consum pop.” L’àlbum 
repassa des dels inicis dels 
Ramones fins a la seua con-
sagració, amb la història de 
quatre joves de Queens que 
es van convertir en llegendes 
de la música. El segon títol, 
al novembre, estarà dedicat 
a Metallica.

La notícia, a 
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


