
 
 
 

AGENDA DE PREMSA  
Concerts del 20 al 23 de juliol  

 
Lucentum XVI, El Cor de Cambra de la Diputació de 

Girona, La Sonorosa i The Rose Ensemble, aquest cap  
de setmana al FeMAP 

Sala de premsa aquí 
Consulta tota la programació aquí 

 
 

Del divendres 20 al diumenge 23 de juliol , el 
Festival de Música Antiga dels Pirineus 
(FeMAP), acollirà quatre concerts. Obrirà la 
programació del cap de setmana Lucentum XVI 
que amb De vos som amorós, recuperaran 
músiques de dues de les corts més importants 
del regne de València al segle XVI: la cort de 
Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, i la de Pere 
Lluís de Borja i Joan de Borja i Catanei, ducs de 
Gandia. 

 
El dissabte i el diumenge actuaran el Cor de 
Cambra de la Diputació de Girona . De de la 
mà de Pablo Larraz, el cor assumeix el gran 
repte d’interpretar els motets de Johann 
Sebastian Bach, qui sabé reinterpretar-los d’una 
manera magistral, desenvolupà unes obres 
alhora sòlides i imaginatives, amb tractaments 
harmònics i contrapuntístics agosarats i 
extraordinaris. 

 
 
 

També serà el torn de La Sonorosa que 
interpretaran Todos se burlan de mí!, un 
espectacle de caràcter còmic i satíric que 
il·lustra la moda de tocar la guitarra “a lo 
español” en els circuits cortesans francesos de 
principis del segle XVII. La Sonorosa ha creat 
aquest espectacle a partir de la reconstrucció 
estètica i musical del llibre Método mui 
facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo 
español, que va publicar Luis de Briceño a París 
el 1626. 



El diumenge també actuaran The Rose 
Ensemble Il Poverello: Vida i llegat de Sant 
Francesc d'Assís. La formació nord-americana 
presenta Il Poverello, un viatge a través dels 
segles XII-XVI i de les pròsperes regions 
italianes d’Umbria, la Toscana i el Laci, que van 
acollir Sant Francesc d’Assis, el naixement de 
les ordes mendicants i les confraternitats 
laiques, bressol d’una particular renovació 
musical. 

 
En el marc d’aquests quatre concerts, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles . 
D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar els concerts amb una visita guiada al 
castell de La Seu d’Urgell, a la Presó-Museu de Sort, a l’antiga canònica de Santa Maria 
d’Organyà i al Museu Municipal de Llívia entre moltes d’altres propostes. 

 

CONCERTS  

 
Lucentum XVI. De vos som amorós 

 
20/07 · 21.00 h · La Seu d’Urgell · Hotel El Castell 
21/07 · 21.00 h · Berga · Santuari de Queralt 

Cor de Cambra de la Diputació de Girona. Motets de J. S. Bach 

21/07 · 22.00 h · Sort · Església de Sant Feliu 
22/07 · 21.00 h · Organyà · Església de Santa Maria 

 
La Sonorosa. Todos se burlan de mí! 

 
22/07 · 20.00 h · Tremp · Espai Cultural La Lira 
23/07 · 20.00 h · Avià · Ateneu 

 
The Rose Ensemble. II Poverello: Vida i llegat de S ant Francesc d'Assís 

 
23/07 · 18.00 h · Llívia · Església de la Mare de Déu dels Àngels 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES  

 
20/07 · 19.30 h · Visita guiada al Castell de Ciutat: de palau comtal a fortalesa moderna · La 
Seu d’Urgell 
21/07 · 19.30 h · Terra de càtars i templers. El testament de Guillem de Berguedà a Queralt · 
Berga 
21/07 · 19.00 h · Presó-Museu camí de la llibertat · Sort 
22/07 · 18.30 h · Visita guiada a l’antiga canònica de Santa Maria i al Nucli Medieval · Organyà 
22/07 · de 17.00 h a 20.00 h · Visita lliure a l’Epicentre · Tremp 
23/07 · 17.30 h · Excursió a peu guiada a Santa Maria d’Avià 
23/07 · de 10.00 h a 19.30 h · Visita lliure al Museu Municipal de Llívia 

 

 
Per gestionar entrevistes o la cobertura d’algun dels concerts, podeu escriure a 

nolive@comedianet.com o trucar al 691 836 408 (Núria Olivé) 



SERVEI DE PREMSA 
 
 

PREMSA LOCAL 
Aida Morales 
M. 680 54 29 51 
aida@femap.cat 
www.femap.cat 

 
PREMSA NACIONAL 
Núria Olivé (Comèdia) 
T. 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
M. 691 836 408· nolive@comedianet.com 
www.comedia.cat l @fescomedia 


