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DIMECRES
23 D’AGOST DEL 2006

Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra 15

ARXIU

7a EDICIÓ DEL CERTAMEN MUSICAL

Echechipía i
Ruiz visiten avui
el Cicle d’Orgue
b Ofereixen el concert
‘De cañas y biseles’
a l’església parroquial
de la Massana
EL PERIÒDIC*
LA MASSANA

església parroquial de la
Massana serà aquesta nit
l’escenari d’un altre concert del Cicle Internacional d’Orgue del Principat d’Andorra,
organitzat per l’Arxiprestat d’Andorra i Crèdit Andorrà. El recital començarà a dos quarts de deu de la
nit i hi participaran José Luis Echechipía, orgue, i Pedro María Ruiz,
oboè, que oferiran un programa titulat De cañas y biseles. El repertori
està format per diverses obres del
Renaixement musical, amb autors
com ara Sanmartini, Cabezón, Sandrin o Correa de Arauxo.
Echechipía va guanyar el segon
premi del concurs Joventuts Musicals d’Espanya del 1990. Com a solista, ha participat en nombrosos festivals d’orgue a Espanya, Portugal,
França, Italia, la República Txeca o
Suïssa, on ha actuat amb diversos
grups de cambra. També ha impartit cursos d’orgue amb el suport de
diverses entitats de Navarra i ha participat en diversos programes de ràdio. Així mateix, també ha exercit
com a assessor tècnic en la restauració d’instruments antics i en la construcció de nous orgues.
Pel que fa a Pedro María Ruiz, va
completar la formació musical als
conservatoris de Pamplona i Bayona
i va finalitzar els estudis superiors
amb excel.lent i medalla d’or en l’especialitat d’oboè i música de cambra. Col.labora habitualment amb
diverses agrupacions orquestrals. H
*cultura@andorra.elperiodico.com

L’

ESPECTACLE INFANTIL

‘Pallassos’
arriba aquesta
tarda a la
Massana
EL PERIÒDIC
LA MASSANA

El parc del Prat del Colat de la Massana acollirà avui a les sis de la tarda
l’espectacle infantil Pallassos, a
càrrec de Produccions Trapa. L’espectacle és un homenatge als pallassos de represa, uns personatges que
entraven en escena per fer més entretinguda l’estona entre les actuacions. Pallassos representa una altra
proposta del Comú de la Massana
per potenciar el món del circ, ja que
és un espectacle d’una gran versatilitat i amb capacitat per arribar a
tothom. H

b El programa està
format per obres de
diversos autors del
Renaixement musical

33 L’interior de l’església parroquial de la Massana.

