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El carilló del Palau de la
Generalitat toca
sardanes
El carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya va fer
sonar una desena de sardanes diumenge passat. La
intèrpret Anna Maria Reverté va tocar peces d’Enric Morera,Vicenç Bou i Pau Casals,
entre altres.
El repertori va ser format
per sardanes festives amb influències dels gotjaires i els
caramellaires.
Quaranta-nou campanes de
bronze, amb un pes total de
4.898 quilos, conformen el
carilló del Palau de la Generalitat, que va abastar quatre
octaves cromàtiques. El carilló, construït als Països Baixos,
va ser inaugurat el 21 de desembre del 1976.

‘The Primaveras’
consciencia sobre la
sostenibilitat
Raph Dumas &The Primaveras van mostrar dissabte passat una creació musical sobre
imatges de la pel·lícula Home del francès Yann Arthus
Bertrand. L’actuació va tenir
lloc a la 3a Festa de laTria que
organitza la Comunitat
d’Aglomeració Perpinyà-Mediterrània en el marc de la
Setmana del Desenvolupament Sostenible, que té lloc
fins dimecres.
Durant la tarda de dissabte, la plaça de la República de
Perpinyà va acollir diverses

visió sense fronteres, Jordi Estadella, Pepa Palau i la Xarxa de Televisions Locals
(XTVL).

L’Orquestra de Joves
Intèrprets celebra cinc
anys amb ‘Sardana de
Griselda i Gentil’
L’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans
(OJIPC), que dirigeix Salvador Brotons, celebrarà diumenge el seu cinquè aniversari amb un concert institucional al Palau de la Música
Catalana. Entre el repertori
hi consta Sardana de Griselda i Gentil, de Jaume Pahissa. L’actuació, que començarà
a les nou del vespre, comptarà amb la violinista lleidatana Roser Farré.
La presentació anirà a
càrrec del periodista musical
Xavier Chavarria. El concert,
que comptarà amb la col·laboració del Cor Jove de l’Orfeó Català i del cor basc
Ametsa Gazte, serà emès en
directe per Catalunya Música.

Agenda
BALLADES
Dissabte, 10 d’abril
18.30 h: Cobla Municipal de
Lleida. Lleida, plaça Paeria.
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