Garriguitar Festival 2015, una experiència
musical entre patrimoni i gastronomia


Les Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol es consolida en la seva quarta
edició amb l’organització de dotze concerts per tota la comarca.



Concerts a Barcelona i Lleida reforçaran la promoció turística de les Garrigues. La
inauguració es realitzarà a l’espai gastronòmic i cultural Garrigues, colors i emocions,
dins del Mercat de la Concepció de Barcelona, amb un tast gastromusical.

Sota l’organització del Consell Comarcal de
les Garrigues, el Festival Internacional de
Guitarra de Les Garrigues es desenvoluparà
entre el 2 de juliol al 29 d’agost. Seran dos
mesos intensos amb 12 experiències
exclusives que inclouran visites, maridatges
gastronòmics i els concerts d’artistes
nacionals i internacionals, de joves
promeses i mestres consagrats.
Aquest esdeveniment es duu a terme en
homenatge al mestre guitarrista, pedagog
i musicòleg garriguenc Emili Pujol, figura
representativa
internacional
de
l'instrument de la guitarra al segle XX. El
festival vol apropar les més altes
manifestacions de la música per a cordes
polsades i impulsar com a expressió
cultural la música culta a tots els racons de
la seva terra natal.
Com en els darrers anys, la guitarra clàssica
en
serà
l’instrument
protagonista
juntament amb la resta de la família (viola
de mà, guitarra barroca i romàntica) i
l’acompanyarà un conjunt de cambra amb
altres instruments com el violí, la flauta, la
percussió, el contrabaix o la veu cantada i
recitada. Oferirà, doncs, tota una varietat
musical enriquida amb un recorregut
estilístic de repertori que va des del clàssic
fins al contemporani.
La inauguració, el dijous 2 de juliol, a les 13
hores, presentarà a Barcelona un breu tast
tast gastromusical que també podran
gaudir les diferents poblacions de la
comarca
durant
l’estiu,
en
què
s’aprofitaran els habituals silencis per

sonoritzar espais patrimonials, com les
esglésies d’Arbeca, Juneda i Vinaixa, el
centre cultural de La Granadella i el Centre
d’Interpretació Pintures Rupestres del
Cogul; el pati de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs o l’Espai Orfeó Lleidatà, i espais
de natura com el Mas Blanch i Jové, la
Vinya dels Vilars, la plaça del Castell de
l’Espluga Calba o els jardins del Terrall de
les Borges Blanques.
Gran figures de la guitarra catalana solista
com Xavier Coll, Carles Trepat i el xilè
establert a Barcelona, Eulogio Dávalos
seran protagonistes indiscutibles d’un
cartell en què també sobresurten joves
promeses catalans com Izan Rubio i Bernat
Padrosa, juntament amb el japonès
Shotaro Hayashi, un dels guanyadors de
l’onzena edició del Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet.
La música per a cambra tindrà també un
espai destacat en aquest Festival.
Comptarà amb duets de luxe com el violí
de la ucraïnesa Ala Voronkova i la guitarra
del barceloní Sergi Vicente; les guitarres
del gironí Josep Manzano i l’anglès Carlos
García, o la proposta literariomusical Passa
cantant! captivada pel cant de la
mezzosoprano Maria Altadill, la paraula de
l’actor Abel Folk i la guitarra del virtuós
finlandès Mikko Ikäheimo. Tancaran el
festival el quartet 22 Strings Quartet,
música des de les 22 cordes de tres
guitarres i un contrabaix, i el grup En clave
de son, mestissatge musical iberoamericà
de clàssics i populars.
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