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DIMARTS
26 DE DESEMBRE DEL 2006

16 Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra

TONY LARA

MÚSICA

ARXIU HISTÒRIC

Ribas interpreta
Brahms a Sant
Esteve

Projecte
d’exposició
virtual amb el
fons de Feda

b Tanca el Cicle
d’Orgue, organitzat
per l’Arxiprestat de les
Valls i Crèdit Andorrà

L’Arxiu Històric Nacional preveu
per a la tardor de l’any que ve
una exposició virtual del fons fotogràfic de Feda, un dels més importants a l’hora de mostrar la
transformació d’Andorra rural en
un país turístic.
Segons les previsions del Ministeri de Cultura, la mostra es farà
a través de la web de l’Arxiu
Històric Nacional i les dates aproximades són entre el setembre i
el novembre de l’any que ve.
L’Arxiu Històric té importants
fons fotogràfics cedits per particulars o institucions i s’ocupa de
catalogar-los, conservar-los i
també de difondre’ls. Per això, cada any organitza diverses exposicions de fotografia que tenen un
alt valor documental. Fins ara ha
mostrat els fons de Francesc Pantebre, Josep Alsina i Fèlix Peig, entre d’altres.
Entre els projectes per a l’any
que ve també hi ha una mostra
del fons del naturalista Henry
Gaussen, que es farà el mes de
març vinent en col.laboració amb
l’Ambaixada de França. H

EL PERIÒDIC*
ANDORRA LA VELLA

ot i que el gruix del Cicle Internacional d’Orgue va tenir
lloc el mes d’agost passat,
aquest migdia Ignacio Ribas
interpretarà peces de Brahms per a
aquest instrument. El concert es fa
coincidir amb la missa de dotze a
l’església de Sant Esteve i, tal com
tots els concerts del cicle d’orgue, és
d’accés gratuït.
El valencià Ignacio Ribas Talens, a
més d’intèrpret i organista oficial
dels Petits Cantors, és el director
artístic del Cicle d’Orgue Principat
d’Andorra que organitzen l’Arxiprestat de les Valls i la Fundació
Crèdit Andorrà. Per al concert final,
Ribas, divulgador de l’orgue a Andorra des de fa anys, ha elegit peces
entre el repertori de Brahms per a
orgue.

T
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b El concert es fa
coincidir amb la missa
a l’església de la
capital
El Cicle d’aquest any s’ha repartit
entre l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, la de Sant Pere Màrtir
d’Escaldes i l’església de la Massana.
Aquestes esglésies han estat escenari
de concerts com el del libanès Naji
Hakim, organista titular de l’església Trinité de París i prestigiós
compositor, que va interpretar Bach
i peces pròpies. El segon concert del
Cicle, el va protagonitzar Marie-Ange Leurent, acompanyada a l’arpa
per Catherine Perret-Klein, que van
oferir un concert titulat L’esplendor
de l’harmonia.
El portuguès Antonio Manuel Esterireiro va interpretar música religiosa sota el títol Ave amirs stella i el
duo d’orgue i oboè format per José
Luis Echechipía i Pedro María Ruiz,
que van interpretar música dels segles XVI i XVII. H
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33 Ignacio Ribas, al fons, en un concert.

