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Torrebesses               
i la Granadella 
recorden        
Emili Pujol

MÚSICA

❘ TORREBESSES ❘ Torrebesses i la 
Granadella acullen aquest 
cap de setmana activitats en 
record del mestre Emili Pu-
jol (1886-1980), en el marc 
de la setena edició del Gar-
rigues Guitar Festival. Així, 
l’església de Sant Salvador 
de Torrebesses serà escenari, 
avui a les 22.00 h, del concert 
del trio de guitarra i sopra-
no 22Strings Quartet. Demà 
(18.30), el Centre Cívic de 
la Granadella projectarà el 
documental sobre el guitar-
rista nascut en aquesta loca-
litat, produït pel músic Artur 
Blasco. I l’església acollirà a 
les 20.30 un concert d’ho-
menatge a Pujol a càrrec del 
prestigiós guitarrista Arnaud 
Dumond.

Els rituals inspiren 
la 21a edició                
de la Fira 
Mediterrània

FESTIVALS

❘ MANRESA ❘ La 21a edició de 
la Fira Mediterrània va ser 
presentada dijous a Man-
resa, localitat que li serveix 
de centre neuràlgic i on se 
celebrarà el certamen del 
4 al 7 d’octubre. Els rituals 
són l’eix conductor d’aquesta 
edició i la font d’inspiració 
per a la creació artística dels 
59 espectacles ja a la carte-
llera. Alguns exemples del 
que més han destacat els 
organitzadors són l’actua-
ció de la ballarina coreana 
Ji Hye-chung, que aborda la 
llibertat d’expressió des del 
moviment, i la trapezista Jú-
lia Ferrero, que fusionarà les 
falles del Pirineu amb la seua 
especialitat.

El Paupaterres arrancava ahir a la nit a Tàrrega amb fusió de ritmes de la Barcelona Ska-Jazz Orquestra.

La zona de concerts al càmping municipal compta amb oferta gastronòmica de ‘food-trucks’.
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❘ TÀRREGA ❘ Centenars de persones 
van omplir ahir a la nit el càm-
ping municipal de Tàrrega per 
assistir a la segona jornada del 
festival Paupaterres –després 
de l’aperitiu musical de la nit de 
dijous–, que aquest any celebra 
la 21a edició amb rècord d’actu-
acions, una vintena de concerts. 
Molts grups d’amics i famílies 
van arribar a última hora de la 
tarda per disfrutar de la músi-
ca de grups com BCN Ska Jazz 
Orquestra o Sense Sal mentre 
sopaven, ja que el recinte acull 
una quinzena de food-trucks, 
amb menjar del món i, com a no-
vetat, productes de proximitat. 
A partir de la mitjanit estaven 
previstes les actuacions de Bu-
hos, el grup local La Terrasseta 
de Preixens i Pupil·les. 

La jornada central arranca-
rà avui amb vermut musical 
a la terrassa de l’Ateneu, el 
Paupakids per als més petits a 
la tarda i concerts a partir de 
les 20.00 hores. Discípulos de 
Otilia són baixa d’última ho-
ra per malaltia d’un dels seus 
integrants. 

El Paupaterres adquireix 
aquest any un vessant solidari ja 
que destinarà els ingressos dels 
vasos de plàstic reutilitzables a 
la creació d’aules de música per 
a nens i joves sense recursos de 
l’Urgell.

El Paupaterres ja sona
El festival de Tàrrega arranca amb una xifra rècord d’actuacions || Avui dissabte, 
jornada central amb vermut musical, activitats infantils i deu concerts
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AGENDA D’AVUI

Vermut musical
z 12.00: terrassa de l’Ateneu.

Paupakids
z 18.00: animació infantil, escu-
ma i altres activitats.

Concerts
z  20.00: Korront zi,  Luar na 
Lubre, Gossos, Lágrimas de 
Sangre, Bemba Saoco i d’altres.


