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DISSABTE
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Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra 11

LA TEMPORADA DE LA FUNDACIÓ AMICS DELS ORGUES

Música portuguesa interpretada
per Duarte, al Cicle d’Orgue
q Interpreta avui a
Andorra la Vella obres
de Carreira, Coelho i
Feitas Branco
q Ignasi Ribas farà
l’últim concert al
desembre a l’església
de la capital

+ MIQUEL ADROHER I MIQUELA
Valls faran avui l’aportació cultural a la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada.
El professor del Lycée parlarà sobre ‘La Stòria del Sant Grasal’ versió
catalana de la ‘Queste del Saint
Graal’, i la docent de la Universitat de Perpinyà, sobre l’evolució
de les lletres andorranes.

Muñoz exposarà olis
al Comú d’Encamp
+ LA SALA D’EXPOSICIONS del
Comú d’Encamp serà l’escenari
d’una mostra de pintura de Pere
Muñoz, que s’inaugurarà dimarts
que ve a les vuit del vespre.
Muñoz presentarà una selecció
de les últimes obres, totes realitzades amb la tècnica de l’oli. A
Encamp, però al Complex Sociocultural, continua oberta fins al
dia 29 la mostra de Jobacasén.

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA

l Cicle d’Orgue continua
aquesta nit (a dos quarts de
deu) a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella amb
un concert dedicat íntegrament a la
música portuguesa.
L’intèrpret serà António Duarte i
tancarà el cicle d’aquest mes
d’agost. De fet, només es tornarà a
sentir un concert d’orgue el 26 de
desembre a les dotze del migdia en
aquesta mateixa església a càrrec
d’Ignasi Ribas, que també és el director artístic del cicle que organitza la
Fundació Amics dels Orgues de les
Valls d’Andorra, integrada per la
Fundació Crèdit Andorrà i l’Arxiprestat d’Andorra.
Duarte presentarà aquesta nit un
repertori portuguès que mai no s’ha
escoltat a Andorra, segons va explicar Ribas durant la presentació del
cicle. L’organista presentarà a Sant

Adroher parla del
graal a Prada

E

33 Massimo Nosetti, a l’església de Sant Esteve el dia 3.
Esteve un programa de música portuguesa per a orgue amb obres de
Carreira, Conceiçao, Coelho, Seixas,
Madredeus i Freitas Blanco.
LLARGA TRAJECTÒRIA / Duarte fa concerts regularment a Portugal, les
illes Açores i Madeira i participa en
els principals festivals d’aquest país.

A més, ha fet concerts per tot Europa, el Japó, Mèxic i els Estats Units,
país en el qual ha impartit classes
magistrals i seminaris sobre l’orgue
i la rellevància d’aquest instrument
en la música antiga portuguesa.
Duarte compagina els concerts
amb la docència des de fa anys i ha
enregistrat concerts per a la ràdio

TONY LARA

portuguesa i també per a la francesa. Actualment exerceix de professor
d’orgue al Conservatori Nacional i és
l’organista de la basílica da Estrela, a
Lisboa.
Duarte tancarà un mes de concerts protagonitzats per Massimo
Nosetti, Zsigmond Szatmàry, Benatzi Bilbao i Maria Nacy. H

Subvenció de 9.000
euros per al CCC
+ EL MINISTERI d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i
Recerca ha concedit una subvenció de 9.000 euros al Centre de la
Cultura Catalana (CCC) per organitzar activitats adreçades al món
del jovent. El CCC, que ara presideix Teresa Cabanes, té en marxa
diverses iniciatives d’aquest tipus, com ara la Mostra de Teatre
Jove amb totes les escoles.

ESPECTACLES

La companyia Pallassos Perillosos, al carrer d’Ordino
q Presenten el muntatge
‘Clowns d’urgència’
aquesta tarda
EL PERIÒDIC
ORDINO

El cicle de teatre al carrer continua a
Ordino aquesta tarda amb l’espectacle Clowns d’urgència, a càrrec de la
companyia Pallassos Perillosos. El
muntatge es podrà veure a les sis de
la tarda a la plaça Major d’Ordino (i
si fa mal temps, al Bar Bitlles del
Centre Esportiu), tal com ja és habitual durant l’estiu.

Pallassos Perillosos munta un
equip d’atenció d’urgències mèdiques i, equipats amb una bona llitera i material quirúrgic, es desplacen
al carrer per practicar revisions a
tothom que troben. Així és com defineix el muntatge Clowns d’urgència
la companyia catalana, que ha passejat per festes de carrer de tot Espanya.
Les arts escèniques més lúdiques
tornaran a la plaça d’Ordino dissabte de la setmana que ve amb El Negro y el Flaco, una curiosa parella
que explica que s’han conegut al
metro mentre pidolaven tot i tenir

33 Les Photografiers, el mes passat a Ordino.

JORDI FITER

una carrera de professions «altament qualificades». Els actors i animadors continuen la història amb
una «associació il.legal» i una companyia. «Des de llavors, intenten enganyar la gent fent-los creure que
són actors, això sí, amb una rialla
constant», diu el text de presentació.
La plaça d’Ordino també ha estat
l’escenari aquest estiu d’altres espectacles procedents d’Espanya i de
França. El mes passat va actuar-hi el
grup Les Fotografiers, un duo que va
propiciar la interacció del públic, tal
com la banda McKensy’s Cland
Band. H

