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La catedral de la Seu ‘obre’ 
el Festival dels Pirineus
Concert inaugural a càrrec de l’ensemble Musica Alchemica || 
La consellera Garriga diu que “ja és un referent europeu”
c. SanS
❘ La Seu D’urgeLL ❘ La Catedral de 
Santa Maria de la Seu d’Urgell 
va ser l’escenari ahir del con-
cert inaugural del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus 
(Femap), que aquest any arriba 
a l’onzena edició. El temple, 
que es va omplir d’un públic 
amant de la música del primer 
barroc, va gaudir amb el con-
cert La Bellezza, a càrrec del 
conjunt mallorquí Musica Al-
chemica, amb Lina Tur Bonet 
a la direcció.

La consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, no va voler 
perdre’s el concert inaugural i 
va valorar aquest projecte pel 
seu caràcter de “proximitat i 
com a dinamitzador del ter-
ritori”. Garriga va destacar 
l’aposta que fa el festival “per 
la cultura inclusiva” i va asse-
gurar que s’ha convertit en un 
“referent” europeu. L’alcalde 
de la Seu, Francesc Viaplana, 
va parlar de l’evolució del cer-
tamen com una “taca d’oli”, 
que “va començar a la Seu i 

s’ha acabat estenent per tot el 
Pirineu”. En aquest sentit, la 
programació de la nova edició 
inclou fins a un total de 55 con-
certs en 38 municipis pirinencs 
de Catalunya, Andorra i el sud 
de França. Una mica més de 
la meitat dels recitals (29) se 
celebraran fins al 21 d’agost 
a Ponent, en 21 municipis de 
l’Alt Urgell, els Pallars, Aran, 
l’Alta Ribagorça, Solsonès i 
Cerdanya, amb la incorpora-
ció aquest any de Gerri de la 
Sal i Coll de Nargó.

concert inaugural ahir a la nit del Festival de Música antiga dels Pirineus, a la catedral de la Seu.

c. SanS

Laia PeDróS

una desena de candidats al càsting de La Passió de cervera
❘ cervera ❘ Una desena de per-
sones van participar ahir en el 
càsting de La Passió de Cerve-
ra, que busca nous actors per 
a l’obra. La majoria eren veïns 

de Cervera, Guissona, Tàrrega 
o Castellnou de Seana, mal-
grat que també hi havia un as-
pirant de Terrassa. No tenien 
pensat cap paper en concret a 

excepció d’un, que apostava 
per encarnar Jesucrist. El càs-
ting es va avançar sis mesos per 
tenir més temps per estudiar 
els papers.

amaDo ForroLLa

‘cinema a la Fresca’ al museu de Lleida
❘ LLeiDa ❘ La plaça davant l’entra-
da del Museu de Lleida es va 
convertir ahir a la nit en una 
platea de cine en l’estrena del 
nou cicle Cinema a la Fresca, 
amb la projecció gratuïta de 
la pel·lícula d’animació Brave. 

El programa de cine seguirà 
els pròxims quatre divendres 
amb la projecció de les pel·lí-
cules Hidden Figures, Una 
mujer fantástica, Akelarre i 
Chavalas, totes protagonit-
zades per dones.

La mira

Fotografies de Pilar aymerich a Balaguer
❘ BaLaguer ❘ L’ajuntament de 
Balaguer va inaugurar ahir 
l’exposició Pilar Aymerich: 
Fotografies d’una època, 
retrats amb nom propi, co-
ordinada per Francesc Cano-
sa i Magda Gregori (revista 

digital La Mira), tots dos de 
la capital de la Noguera. La 
mateixa fotoperiodista va 
inaugurar la mostra, oberta 
fins al 28 d’agost, i va comen-
tar al públic una selecció de 
fotos de 50 anys de carrera.

reS non verBa

Fotografies de la Lleida d’ahir i avui
❘ LLeiDa ❘ La sala d’exposicions 
de l’associació cultural Res 
Non Verba de Lleida, al car-
rer Maragall, va inaugurar 
dijous la mostra fotogràfica 
Lleida, 1940-2022. El pú-
blic pot disfrutar d’una se-

lecció de fotos de la ciutat de 
fa més de vuitanta anys, al 
costat d’imatges del mateix 
lloc captades aquest any pel 
fotògraf Ken Goddart (a la 
dreta, amb el fotògraf llei-
datà Josep Porta).
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