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TRADICIONS

Ordino acull la tradicional Trobada de
buners, que celebra el desè aniversari
L’aplec reunirà aquest cap de setmana grups d’Espanya, Portugal, França, Anglaterra i Andorra
bondia

anna burgstaller
ordino

Ordino celebra aquest cap de
setmana una nova edició de la
tradicional Trobada de buners
d’Ordino, que enguany celebra el desè aniversari. L’aplec
comptarà amb una quinzena de
grups provinents de diferents
indrets d’Espanya, França,
Portugal i Anglaterra. Cal esmentar, però, que una de les
grans novetats de la trobada és
que per primera vegada hi participarà un grup andorrà, Os
Gaiteros, format per membres
de la Casa de Galícia.
L’edició d’aquest any ha
convidat també els Goodacre
Brothers, encarregats de fer el
concert de cloenda diumenge.
A més, el cap de setmana es
farà una exposició dedicada a
la gaita asturiana, presentada
per Iñaki Sánchez Santianes.
La trobada començarà demà
amb el concert d’Os Gaiteros
d’Andorra, que tindrà lloc a

El concert de cloenda
anirà a càrrec del grup
Goodacre Brothers i
tindrà lloc diumenge
les deu del matí a la plaça Major d’Ordino. Tot seguit es farà
la cercavila amb els grups Los
Gaiteros de Tafalla (Navarra),
Dazkarieh (Portugal), Goodacre Brothers (Anglaterra),
Matta-Rouch (França), Malzapatu (Astúries) i Neirela
(Catalunya). El recorregut de la
cercavila sortirà de la plaça Major i passarà pel centre esportiu
d’Ordino, la cruïlla d’Ordino i
la carretera general número 3,
per tornar a la plaça Major. Un
cop finalitzada la cercavila, al
migdia, tindrà lloc el concert de
Mielotxin & Oinarin, un grup
del País Basc.
Els concerts es reprendran a
les quatre de la tarda amb l’ac-

Una edició passada de la tradicional Trobada de buners a Ordino.

tuació dels Gaiteros de Tafalla,
provinents de Navarra, el Duo
Matta Rouch, que actuarà a les
17.30 hores, i el grup català Neirela, que tocarà a les set del
vespre, també a la Festa Major.
A partir de les deu de la
nit tindran lloc els concerts

nocturns, que es faran tots a
l’Andorra Congress Center
d’Ordino. Aquests concerts
comptaran amb les actuacions
dels asturians Malzapatu, els
lusitans Dazkarieh, els gallecs
Anxo Lorenzo Band i la fusió de
grups Taverna Folk, que clou-

cicle internacional

vallnord

Enrico Viccardi apropa els
sons italians amb l’orgue
a. b.

. escaldes-engordany
Després del concert inaugural
del 9è Cicle internacional d’orgue, que es va celebrar dimarts
a l’església de Sant Esteve, el
certamen proposa demà una
nova cita. Es tracta d’un concert
a càrrec de l’organista Enrico
Viccardi, que aproparà a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany l’esplendor de la
música italiana per a orgue del
segle XVI al XVIII. L’organista
italià interpretarà composicions
de música italiana de prestigiosos compositors com Traquino
Merula, Giovanni Picchi i Do-

menico Scalatti, entre d’altres. A
més al concert es podrà gaudir
de la peça Concerto en re menor
BWV 596 de Vivaldi, amb transcripció de Johann Sebastian
Bach.
El concert començarà a les
21.30 hores i serà, com sempre,
gratuït. El certamen està organitzat per la Fundació Amics dels
Orgues de les Valls d’Andorra,
integrada per l’Arxiprestat
d’Andorra i la Fundació Crèdit
Andorrà. Dilluns que ve es farà
una sessió de música per a orgue
i percussió a càrrec de Juan de la
Rubia a l’orgue i Santi Molas i
Joan Torras a la percussió.

ran les actuacions a la una.
Diumenge se celebrarà la
tradicional missa solemne a
les onze del matí, amb l’actuació de l’organista Xuan Carlos
Castro, el gaiter Xosé Sancho i
el tarotaire Félix Jurado. A les
11.45 hores serà el moment en
què se celebri el concert de cloenda a la plaça Major, a càrrec
de Goodacre Brothers.
Pel que fa a l’exposició titulada La gaita asturiana: el procés de fabricació, el gaiter Iñaki
Sánchez Santianes serà l’encarregat de presentar-la. Sánchez
ha rebut una gran quantitat de
premis en diversos concursos
i ha assistit a classes magistrals amb mestres de la talla de
Jean Baron, Christian Anneix,
Patrick Moalrd i José Manuel
Tejedor. En aquesta mostra es
podrà veure pas per pas tot el
procés de fabricació de l’instrument, i a més hi haurà uns plafons explicatius sobre la gaita
asturiana.

t. m.

El circ arriba a
Pal de la mà de
la Compagnie
du Mirador
Redacció
la massana

El primer concert del cicle, dimarts passat a Escaldes-Engordany.

La Compagnie du Mirador
presentarà demà l’espectacle
Isseo. Ho farà al sector Pal de
Vallnord a partir de les dotze
del migdia. És un espectacle
de dansa aèria, acrobàcies i
malabars que es presenta sobre un remolc transformat en
escenari i que ha estat guardonat a Bèlgica amb el Premi
International Straattheater de
Gent. La companyia està formada per Ingrid Swaelens i
Régis Leroy.

