Torna la tercera edició del
Garriguitar Fest, del 28 de
juny al 23 d'agost


Les Garrigues Guitar Festival "Memorial Emili Pujol" farà la tercera
edició amb la satisfacció de sumar concerts i poblacions dins del
territori comarcal de les Garrigues.



Vinaixa, l'Espluga Calba i el Cogul son els pobles que donaren suport
a l'esdeveniment internacional, juntament amb els habituals com La
Granadella, Les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, La Pobla de
Cérvoles i la capital Lleida.



També es realitzarà la segona edició del Curs Internacional de
Guitarra, Llaüt i Viola de mà, després de l’èxit de la primera
convocatòria.

Sota l’organització del Consell Comarcal de les
Garrigues es desenvoluparan 10 concerts entre
els mesos de juny i agost, inclòs un concert dels
participants del curs internacional, on
participaran grans mestres de l'instrument
com Hopkinson Smith, Armando Marrosu,
Feliu Gasull i Àlex Garrobé, juntament amb
guitarrers convidats com Elias Bonet i
Santiago de Cecilia.

com Hopkinson Smith i Rafael Bonavita,
que ens endinsaran en el món musical de 1714
amb l'instrument habitual de l'època, la guitarra
barroca; i amb la guitarra clàssica actual dos
catalans amb reconeixement internacional,
Jaume
Torrent
i
Àlex
Garrobé,
interpretaran obres catalanes en especial
rellevància a la figura de Ferran Sor en el 175
Aniversari de la seva desaparició.

Els concerts inclouen interpretacions d’artistes
consagrats i joves talents, clàssics i
contemporanis en guitarra i també la música
docta que s'escoltava al 1714 a Catalunya, com
a commemoració del Tricentenari, en el pati de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida.

La participació de joves talents també es un dels
objectius d'aquest festival, una mostra de les
noves generacions dins del futur de
l'instrument. François_Xavier Nicolet i
Dario Barroso, aportaran la frescor de
l'actualitat compositiva. Barroso, virtuós
tarragoni i guanyador del segon premi al
Certamen Internacional de Guitarra de
Barcelona "Miquel Llobet" es un dels convidats
especials, pel conveni de col·laboració assolit
entre el festival i el Certamen Llobet.

La Granadella serà el punt de trobada del III
Simposium Emili Pujol, on
tornaran a
retrobar-se antics deixebles i gent que va
conèixer al mestre Pujol. Junts dissertaran
sobre la seva figura i obra.
La inauguració anirà a càrrec de l'Orquestra
de Guitarres de Barcelona, que aquest any
compleixen 25 anys de la seva fundació. Dirigit
pel guitarrista i compositor Sergi Vicente es
realitzarà al Pavelló de l'Oli de Les Borges
Blanques, el dissabte 28 de juny a les 22 hores.
Altres concert comptaran la presència de
mestres consagrats en cordes polsades antigues

També participaran els duets de Maria Ribera
i Jordi Sàbat, destacats intèrprets que
interpretaran obres catalanes per a dos
guitarres; i el duo de cant i viola de mà de Aina
Martín i Alfred Fernández. Alfred,
investigador i estudiós dels antics violistes ens
instruirà amb peces del Renaixement amb la
veu de Aina, habitual cantant de l'especialista
en viola de gamba, Jordi Savall.
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