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Durant els darrers anys, una vintena de localitats del Pirineu participen en una manifestació 
musical extraordinària: un Festival dedicat a la Música antiga (FeMAP), les fronteres temporals 
de la qual s’estenen des de l’Edat Mitjana fins a mitjans del segle XVIII.
Una possible forma de definir el FeMAP seria dient que es tracta d’una mostra itinerant que, 
en lloc d’exhibir peces d’art estàtiques, el que exhibeix són peces de naturalesa efímera que 
transcorren en el temps. Per tal de poder existir, aquestes necessiten algú –l’intèrpret- i alguna 
cosa –l’instrument musical- que les faci possibles, i sense els quals la música està mancada 
d’existència física, encara que una bona part es guardi per escrit.

Com en tota mostra, es precisa un marc 
adequat que permeti presentar al públic 
aquells materials que la integren. En aquest 
cas, es tracta de fràgils partitures musicals 
interpretades en directe (les més recents 
compten amb gairebé tres segles d’antiguitat) 
que reclamen unes condicions especials per 
poder-se “exhibir” amb el màxim rigor. Una 
bona acústica és imprescindible. L’absència 

d’elements que entorpeixin l’audició també 
ho és, i no hi ha indrets que reuneixin millor 
ambdues condicions que els vells edificis 
històrics, ja siguin civils o eclesiàstics, al 
marge dels moderns auditoris.
Difícilment es trobaria en cap altre lloc 
d’Europa un conjunt d’esglésies romàniques 
tan boniques com les que esquitxen el Pirineu, 
algunes temporalment transformades en 
sales d’aquesta mostra sonora itinerant que 
és el FeMAP, a les quals s’hi sumen altres 
espais excepcionals com santuaris, castells, 
museus, teatres municipals i ateneus que 
hi aporten el seu sabor local. Sales que cal 
recórrer a poc a poc ja que temps n’hi ha 
durant els dos mesos en què les portes del 
Festival romanen obertes. Si ve de gust, 
es poden visitar fins a dues i tres vegades, 
perquè moltes de les peces que avui sonen 
en un espai, l’endemà o uns dies després 
sonen en un altre. Són els avantatges de la 
música, que no essent present enlloc pot ser 
a diversos indrets al mateix temps.
Hi ha una mica de tot a la nostra mostra 
musical, sempre cenyida a la Música 
històrica antiga. L’elecció queda en mans 
dels intèrprets que, guiats pel seu propi gust, 

la seva especialitat i els recursos que tenen 
a mà, trien d’exposar –llegeixi’s d’interpretar- 
en públic unes peces en comptes d’altres. 
El fons a partir del qual fer la tria és gairebé 
infinit, i d’això en resulta una atractiva varietat 
capaç de satisfer a tot aquell qui s’interessi 
per l’art musical. En uns espais hi haurà 
ocasió d’admirar els vells artificis polifònics 
del mestre Perotín, il·lustre representant 
de l’Escola parisenca de Notre Dame (ca. 
1200); en d’altres, els arabescos que tan 
sols un geni del barroc com Antonio Vivaldi 
fou capaç d’arrencar del violí; una mica 
més enllà, ens sorprendrà la solidesa de les 
textures musicals d’un contemporani seu, 
Georg Friedrich Händel; per tal de reposar, 
sempre podrem escollir les fines línies de la 
polifonia renaixentista d’Orlando de Lasso 
o tal vegada la de William Byrd. Si ens ve 
de gust meditar, res millor que la música 
intimista dels mestres de la viola de mà 
del segle XVI, Lluis Milà, Alonso Mudarra 
i Enríquez de Valderrábano. I ja que som al 
terreny de la música hispànica, què millor 
que admirar la peça mestra del barroc català, 
la polèmica Missa Scala Aretina escrita cap 
al 1702 per aquell qui fou mestre de capella 
de la catedral de Barcelona, Francesc 
Valls. A aquestes propostes cal sumar-n’hi 
d’altres igualment atractives, algunes tan 
innovadores com la que planteja l’audició 
d’obres recentment recuperades de dos dels 
mestres de capella de la catedral de Girona al 
segle XVIII, Josep Gaz i Emmanuel Gònima.
Com en tota bona mostra, sempre hi haurà 
obres que, ja sigui per la seva importància 
o pel seu significat, atreguin més que 
d’altres, però això no vol dir que les peces 
menors d’oblidats mestres no constitueixin 
autèntiques joies capaces de delectar l’oïda 
més exigent. Unes joies que cal descobrir i 
que cal buscar amb interès al llarg del nostre 
personal recorregut pel FeMAP, la qual cosa 
constitueix un més dels seus molts i variats 
al·licients.  

Maricarmen Gómez Muntané
Universitat Autònoma de Barcelona

Difícilment es trobaria en cap altre 
lloc d’Europa un conjunt d’esglésies 
romàniques tan boniques com les 
que esquitxen el Pirineu, algunes 
temporalment transformades en 
sales d’aquesta mostra sonora 
itinerant que és el FeMAP

Una mostra itinerant de música històrica als Pirineus
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ALCALDES DE LES ENTITATS 
ORGANITZADORES

Ramon Moliner, Alcalde d’Alp
Josep Miquel Rosell, Alcalde d’Alt Àneu
Llorenç Altozano, Alcalde d’Avià
Nicolás Viso, Alcalde de Bagà
Juli Gendrau, Alcalde de Berga
Lluís Guinó, Alcalde de Besalú
Josep Serra, Alcalde de Beuda
Francisco Rodríguez, Alcalde de Bossòst
Agustí Perot, Alcalde d’Espot
Pere Navinés, Alcalde d’Estamariu
Ramon Villuendas, Alcalde d’Esterri 
d’Àneu
Montserrat Ribera, Alcaldessa Guardiola 
de Berguedà
Lluís Bellera, Alcalde de la Pobla de 
Segur
Albert Alins, Alcalde del Pont de Suert
Albert Piñeira, Alcalde de Puigcerdà
Jordi Munell, Alcalde de Ripoll
Albert Batalla, Alcalde de la Seu d’Urgell
Llàtzer Sivís, Alcalde de Sort
Josep M. Dalmau, Alcalde de la Torre de 
Capdella
Víctor Orrit, Alcalde de Tremp

GOVERN D’ANDORRA
Albert Esteve, Ministre de Cultura

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ FeMAP
Miquel Colom, President
Ferran Rella, Secretari
Carlos Cortina, Tresorer

EQUIP ORGANITZADOR
Josep Maria Dutrèn, direcció artística i 
executiva: jmdutren@femap.cat
Violeta Amargant, coordinació general: 
violeta@femap.cat
Patrícia Márquez, ticketing i noves 
tecnologies: patricia@femap.cat

PRODUCCIÓ TÈCNICA
La Sonsònia

IMATGE
Salvador Vinyes, dissenyador del cartell
Cooking Room Dsign

CONSELL ASSESOR
Màrius Bernadó, president
Albert Villaró, Andorra
Lluís Obiols, Alt Urgell
Ferran Rella, Pallars Sobirà
Miquel Sitjar, Ripollès
Josep Ensenyat, Pallars Jussà
Pere Cascante, Berguedà
Erola Simon, Cerdanya

TRADUCCIONS
Sandra Canals
Mercè Dolcet
Marta Taboada
Montse Pedarrós

COL·LABORADORS TERRITORIALS

ALP
Fàtima Zanbot, Regidora de Cultura
 
ANDORRA
Montserrat Planelles, Directora de 
Promoció Cultural i Política Lingüística
Carme Tomàs
Ivan Sansa
Montserrat Cardelús, Consellera 
delegada de Molines Patrimonis
Pati Molné, Cap de comunicació de 
Molines Patrimonis
 
AVIÀ
Elisenda Martí, Regidora de Cultura
 
BAGÀ
Pilar Perdigó
 
BERGA
Queralt Calderer, Regidora de Cultura
Alba Perarnau
 
BESALÚ
Mercè Balateu, Regidora de Cultura
Mari Fauró
 
BEUDA
Margarita Pujol, 2a. Tinent d’Alcalde i 
Regidora de Cultura
 
BOSSÒST
Amador Marqués, Regidor de Cultura

ESTAMARIU
Eulàlia Planes
Joan Planes
Pere Planes
 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Josep Lara, 1r. Tinent d’Alcalde i 
President de Nits Musicals
 
LA POBLA DE SEGUR
Assumpció Civís, Regidora de Cultura
Núria Solé
 
EL PONT DE SUERT
José Ramón Pueyo, Regidor de Cultura
Cristina Clemente
 
PUIGCERDÀ
Xavier Piguillem, Regidor de Cultura
Montse Dolcet, Regidora de Turisme
Maria José Barragán
Neus Crispí
 
RIPOLL
Joan Colomer
 
LA SEU D’URGELL 
Jordi Martín, Regidor de Cultura
Andreu Campillo
Montse Ferrer
Albert Galindo
Carmen Galindo
Ramon Gasch
Anna Llobet
 
SORT
Rosendo Manrique
Francesc Carbó
 
LA TORRE DE CAPDELLA 
Pilar Juanmartí, Regidora de Cultura
Sílvia Coll
 
TREMP
Sílvia Romero, Regidora de Cultura
Anna Potau
Judit Sopena
 
VALLS D’ÀNEU
Noemí Ruich
Laura Grimau

BOSSÒST

ALT ÀNEU

ESPOT

SORT
PUIGCERDÀ

ORDINO

FRANCE

ANDORRA

CATALUNYA

ESPAÑA

ANDORRA LA VELLA

ESTAMARIU
ALP

RIPOLL
BEUDA

BESALÚ

BAGÀ

BERGA
AVIÀ

TREMP

ESTERRI
D’ÀNEU

LA TORRE DE 
CAPDELLA

EL PONT 
DE SUERT

LA POBLA 
DE SEGUR

LA SEU
D’URGELL

GUARDIOLA
DE BERGUEDÀ
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Mil anys de música a Montserrat

Intèrprets:
Escolania de Montserrat
Bernat Vivancos, direcció
Vicenç Prunés, orgue

Programa:
Cants del Llibre Vermell de Montserrat i obres de Joan 
Cererols, Benet Julià, Narcís Casanoves, Àngel Rodami-
lans i Bernat Vivancos, entre d’altres.

FeMAP CONCERTS

ESCOLANIA DE MONTSERRAT

Punt de pelegrinatge religiós i símbol nacional, Montserrat ha estat també, des dels seus inicis, un espai especialment 
abocat al cultiu de les arts. Un lloc en el què la música, element essencial de l’activitat litúrgica monàstica, ha ocupat 
un lloc preeminent al llarg dels segles. En aquesta programa, dissenyat especialment per al FeMAP, l’Escolania repassa 
deu segles de música al Monestir de Santa Maria de Montserrat, des del gregorià i els cants del Llibre Vermell medievals, 
fins a obres de Bernat Vivancos, antic escolà i actual director de la formació, passant pels grans mestres dels segles 
XVII i XVIII. Un concert que vol retre homenatge als músics que durant segles han mantingut viva una de les institucions 
musicals més antigues i prestigioses del món.

Entrades tarifa A

de 16€ a 25€

· La Seu d’Urgell · Catedral de Santa Maria d’Urgell · 21.00h
· Esterri d’Àneu · Església de Sant Vicenç · 20.30h
· La Pobla de Segur · Església P. M. de Déu de Ribera · 18.00h

19/06
20/06
21/06

Entrada+Hotel des de 49,60€
www.packsturisticsfemap.cat

Emissió en 
directe per



CATEDRAL DE STA. MARIA D’URGELL
Cruïlla de camins

L’estratègica cruïlla de camins on s’ubica la Seu d’Urgell 
és clau en les comunicacions del Pirineu. Segurament 
per aquest motiu va ser aquí on es va instal·lar la capital 
del bisbat d’Urgell, documentat des del segle VI.
Les guerres i el pas del temps van provocar la ruïna 
dels successius edificis que feien les funcions de 
catedral fins que al segle XII, sota l’impuls del bisbe 
Sant Ot, es van iniciar les obres de l’imponent temple 
que ha arribat fins als nostres dies. Es tracta d’un 
gran edifici de granit, amb tres naus i un creuer molt 
prolongat, que presenta una verticalitat sorprenent i 
que s’allunya de les proporcions més aviat modestes 
del romànic del país.
La catedral, però, no està acabada. L’any 1196 un 
saqueig encapçalat pel comte de Foix va aturar les 
obres, que mai més serien acabades de la manera que 
s’havien projectat inicialment. Al llarg dels segles la 
catedral s’aniria enriquint amb nombroses obres d’art, 
d’acord amb les modes estètiques de cada moment, i 
no poques vegades va ser modificada per a convertir-
la en una veritable fortalesa.
Arribat el segle XX, en un moment de revalorització 
de l’art romànic, tots els afegits de la catedral van 
ser desmantellats en diferents fases de restauració, 
i bona part van ser destruïts durant la guerra civil. 
Avui, malgrat aquestes pèrdues, podem gaudir de 
l’extraordinària puresa de línies que presenta la única 
catedral romànica que es conserva íntegrament a tot 
Catalunya.

Lluís Obiols Perearnau
Arxiver municipal de la Seu d’Urgell

PACKS TURÍSTICS ESCOLANIA DE MONTSERRAT

Vine a veure l’Escolania amb els packs del FeMAP!

ENTRADA al concert+ALLOTJAMENT

a partir

 de

49,60 €
Més informació i reserves a www.packsturisticsfemap.cat | 936 366 680
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Entrades tarifa A

de 16€ a 25€

Missa Scala Aretina de Francesc Valls 

FeMAP CONCERTS

LA GRANDE CHAPELLE

Intèrprets:
La Grande Chapelle
Albert Recasens, direcció

Programa:
Missa Scala Aretina i motets, seqüències, villancets i 
responsoris de Francesc Valls. 

La Grande Chapelle, dirigida per Albert Recasens, revisita la Missa Scala Aretina de Francesc Valls (ca. 1665 – 1747), una 
de les obres més emblemàtiques i polèmiques de la història de la música catalana pel seu lligam amb els fets de 1714. 
Els atreviments harmònics que caracteritzen aquesta partitura varen fer que l’obra transcendís fronteres i varen costar a 
Valls, declarat partidari de l’arxiduc Carles d’Àustria, el seu càrrec com a Mestre de Capella de la Catedral de Barcelona. 
Partint del manuscrit original conservat a la Biblioteca de Catalunya, la Grande Chapelle ens proposa una nova versió 
de l’obra de Valls, fidel als criteris historicistes. Una oportunitat única per escoltar aquesta missa, de gran intensitat 
expressiva, tal com va sonar per primera vegada, molt probablement amb motiu de la clausura de les Corts Catalanes, 
sota la presidència del futur Felip V.

Producció pròpia 
del FeMAP 2013

· Avià · Ateneu · 21.30h27/06

Amb el suport de:

Entrada+Hotel des de 34,70€
www.packsturisticsfemap.cat
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FeMAP CONCERTS

Albinoni i Caldara: noves músiques a la cort de l’Arxiduc Carles

Intèrprets:
Raquel Andueza, soprano
La Real Cámara
Emilio Moreno, violí i mestre de concert

Programa:
Obres de Tomaso Albinoni, Antonio Caldara, Francesc 
Valls, Jaume Casellas i Tomàs Milans, entre d’altres.

FeMAP CONCERTS

LA REAL CÁMARA I RAQUEL ANDUEZA

L’arribada de l’Arxiduc Carles a Catalunya a principis del segle XVIII suposà un revulsiu per a la vida musical del nostre país. 
Carles d’Àustria portà de la seva Viena natal un nou estil musical italianitzant, d’enorme originalitat, que contrastà amb la 
tradició musical espanyola, ancorada al passat gloriós de Victoria, Morales i Guerrero. L’Arxiduc vingué acompanyat de 
músics com Caldara, Albinoni, Bononcini o Porsile, l’estil dels quals va fondre’s amb el de grandíssims músics locals com 
Francesc Valls i els seus deixebles. Raquel Andueza, Emilio Moreno i La Real Cámara presenten un programa de concert 
que busca recrear l’ambient musical d’aquest període i dibuixar així, una imatge precisa de com sonava la música sacra 
i profana de la Catalunya de les primeres dècades de 1700.

Entrades tarifa C

de 10€ a 16€

· Berga · Santuari de Queralt · 20.30h
· La Seu d’Urgell · Capella de Sant Miquel · 22.00h
· Ordino · Auditori Nacional · 22.00h

11/07
12/07
13/07

Entrada+Hotel des de 32,70€
www.packsturisticsfemap.cat

Concert 
enregistrat per



Dominant tot el baix Berguedà com un niu d’àligues s’alça com 
un balcó obert a la comarca, el Santuari de Nostra Senyora de 
Queralt (Quer alt o roca alta). Reedificat i destruït varies vegades 
constitueix l’orgull dels habitants del Berguedà. El seu origen 
es remunta al segle XIV quan es va construir un santuari per a 
la verge “Matrona” trobada a la cova, on segons diu la llegenda, 
un dels bous que pasturaven a prop es va sentir atret per una 
força que el va portar a la cinglera on va trobar mig amagada, 
la verge de Queralt. Agenollat davant seu, el pastor l’agafà i se 
l’emportà fins a Vilaformiu per ensenyar-la als companys. En veure 
que no hi era es va  interpretar com un senyal de que no es volia 
moure i es volia quedar allà. El primer santuari el va construir el 
mercader Francesc Garreta al 1386 al lloc on hi havia hagut el 
Castell Berguedà, residència del trobador Guillem de Berguedà, 
del qual només en queden uns escassos vestigis. L’edifici actual 
es va bastir al 1783 amb estil barroc pels arquitectes Francesc 
Morató i Brugueroles i Josep Julià i amb un altar de l’escultor Pere 
Costa. Malauradament avui no en queda res d’aquest retaule, 
que va ser destruït durant la guerra civil. El retaule actual va ser 
fet a posteriori per l’escultor vigatà Jaume Sugranyes. En motiu 
del cinquantenari de la coronació de la verge de Queralt (1966) 
es restaurà la façana i construir un campanar damunt de la roca 
més propera a l’església. L’interior va ser completament restaurant 
l’any 1990. La verge constitueix una bonica talla de fusta en estil 
gòtic restaurada al 1916. Esta assentada damunt d’un tron amb un 
dolç somriure, en una mà sosté el llibre i l’altra hi té el nen Jesús. 
Al damunt hi ha l’oreneta que constitueix el símbol de Queralt, que 
amb els seus peus aixada una mostela, símbol del mal. Queralt 
és un dels punts més concorreguts de la comarca per les seves 
panoràmiques i la seva màgia.

Pere Cascante i Torrella
Arqueòleg i tècnic en patrimoni

SANTUARI DE QUERALT
Un balcó obert a la comarca
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Ausente de tus ojos

MARTA INFANTE I MANUEL VILAS

Intèrprets:
Marta Infante, mezzosoprano
Manuel Vilas, arpa

Programa:
Obres de Francesc Valls, Diego Fernández de Huete, Giulio Caccini, 
Giovanni Felice Sances, Tarquinio Merula, entre d’altres.

Marta Infante i Manuel Vilas ens proposen un viatge musical pel sud de l’Europa del barroc. El repertori d’aquest 
concert ens parla de la trobada entre música sacra i profana a Itàlia i a Espanya, dues penínsules mediterrànies en 
permanent contacte especialment durant el segle XVII. Les sinergies i intercanvis entre ambdós territoris foren constants, 
especialment en els àmbits polític i cultural. No obstant això, la música d’aquests dos països mostra com, malgrat el 
diàleg, tots dos territoris van saber conservar un estil propi. Personalitats musicals contrastades que es manifesten en 
l’obra de músics com Francesc Valls, Giulio Caccini, Fernández de Huete o Tarquinio Merula.

Entrades tarifa D

de 8€ a 12€

· La Seu d’Urgell · Capella de Sant Miquel · 22.00h
· Sorre (Sort) · Església de Sant Esteve · 22.00h
· Bossòst · Església Romànica de la Purificació · 22.00h

17/07
18/07
19/07

FeMAP CONCERTS

Entrada+Hotel des de 34,60€
www.packsturisticsfemap.cat

Informació sobre les trobades a la pàgina 31.

Concert 
enregistrat  per



14

“Tempora tempore tempera”: del Siglo de Oro espanyol al Settecento italià

Intèrprets:
Moisés Maroto, flauta de bec
Olga Rodón, flauta de bec
Alberto Campanero, violoncel barroc
Sara Johnson, clavicèmbal

Concert en col·laboració amb:

Programa:
Obres de Joan Baptista Cabanilles, Andrea Falconieri, 
Arcangelo Corelli, Tarquinio Merula, Girolamo Frescobaldi i 
Maurizio Cazzati, entre d’altres.

BARROCK’N’ROLL

La jove formació Barrock’n’roll, guanyadors del concurs del Festival de Música Antiga de Gijón 2013, presenta un 
repertori que combina la música del Settecento italià amb versos dels grans poetes del Siglo de Oro. Un repertori que 
parla de batalles, de festes cortesanes i populars, de l’amor, la religió... emmarcant aquestes temàtiques clàssiques en 
un dels principals tòpics del pensament de l’època i en definitiva, una de les preocupacions universals de l’ésser humà: 
el “tempora tempore tempera” o la necessitat d’aprofitar el temps de forma oportuna i esprémer fins a l’última gota la 
vitalitat que caracteritza les èpoques de joventut.

Entrades tarifa D

de 8€ a 12€

· La Torre de Capdella · Estany Gento · 12.00h i 17.00h
· El Pont de Suert · Església Vella · 19.00h

19/07
20/07

FeMAP CONCERTS

Entrada+Hotel des de 41,20€
www.packsturisticsfemap.cat
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FeMAP CONCERTS

Les quatre estacions

FORMA ANTIQVA

Considerada com una de les formacions més rellevants i prometedores de la música antiga a la península, Forma Antiqva 
torna al FeMAP per a presentar la seva personal visió de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi, una versió d’aquest 
clàssic de la història de la música, que ha valgut a l’ensemble un gran nombre de premis i lloances tan del públic com de 
la crítica. Per a aquest projecte, Forma Antiqva compta amb la col·laboració de Benjamín Scherer Quesada, reconegut i 
multi-premiat violinista que actua regularment amb prestigioses formacions especialitzades en música antiga com Les 
Arts Florissants, Al Ayre Español o Les Paladins, entre d’altres.

Entrades tarifa B

de 12€ a 20€

· Berga · Teatre Municipal · 21.00h
· Puigcerdà · Església de Sant Domènec · 21.30h

23/07
24/07

Entrada+Hotel des de 34,70€
www.packsturisticsfemap.cat

Intèrprets:
Ensemble Forma Antiqva
Aarón Zapico, clavicèmbal i direcció
Benjamín Scherer Quesada, violí

Programa:
Obres d’Antonio Vivaldi i Georg Philipp Telemann. 

Concert 
enregistrat per
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Música litúrgica del renaixement als nostres dies

FeMAP CONCERTS

SOLISTES DEL LATVIAN RADIO CHOIR

Intèrprets:
Solistes del Latvian Radio Choir
Sigvards Kļava, direcció

Programa:
Obres d’Arvo Pärt, Orlando di Lassus, William Byrd, Bernat 
Vivancos, David Lang, Ramon Humet o Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, entre d’altres.

La calidesa de les seves veus, una extraordinària tècnica vocal i la visió musical del seu director, Sigvards Klava, han 
convertit el Latvian Radio Choir en un dels millors cors de cambra del món. Vuit dels seus solistes visiten els Pirineus per 
presentar una selecció de música del renaixement –Lassus, Byrd, Tomkins o Palestrina– en diàleg amb obres actuals que 
mantenen punts de contacte amb la música antiga –Pärt, Lang, Humet o Vivancos–.
El Latvian Radio Choir ha rebut nombrosos premis internacionals i reconeixements de crítica i públic i és cofundador, 
juntament amb cors com el RIAS Kammerchor o el cor de cambra Accentus, de la xarxa de cors professionals TENSO. 
A més, recentment ha estat premiat amb un Grammy a la millor interpretació coral pel disc “Pärt: Adam’s Lament”, 
enregistrat per al prestigiós segell ECM.

Entrades tarifa C

de 10€ a 16€

· Castellciutat (La Seu d’Urgell) · Castell de Castellciutat · 22.00h
· Bagà · Església de Sant Esteve  · 22.00h

24/07
25/07

Amb el suport de:

Entrada+Hotel des de 46,10€
www.packsturisticsfemap.cat

Emissió en 
directe per
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Cupido rere els murs

Intèrprets:
José Pizarro, veu
Irantzu Zuasti, fídula
Pepe Morales Luna, cítola
Cristina Alís Raurich, orgue portatiu i arpa
Mauricio Molina, alduf, pandero i guimbarda

Programa:
Obres de Perotin, Philippe Chancelier, Pierre de Blois 
i anònims de manuscrits de la Biblioteca Vaticana, de 
Cambridge i de l’Staatsbibliothek de Munich.

FeMAP CONCERTS

MAGISTER PETRUS

Un dels temes principals de les cançons seculars 
compostes per clergues i monjos durant l’Edat Mitjana 
era el de l’amor humà, tan platònic com carnal. Als 
textos d’aquestes composicions es fa palès com per 
a l’home religiós, l’amor era quelcom desitjat i temut al 
mateix temps: l’amor era generador de les emocions 
més plaents a la vegada que destructor del pensament 
intel·lectual. 

L’ensemble Magister Petrus, dirigit per Mauricio Molina, 
presenta en aquest programa una col·lecció de cançons 
medievals en llatí compostes a diverses escoles 
catedralícies, universitats i monestirs dels segles XII i XIII 
en les quals s’expressa aquesta dualitat de sentiments 
envers l’atractiva imatge de l’amor platònic i eròtic.

Entrades tarifa C

de 10€ a 16€

LA ROUREDA DE LA MARGINEDA
Un viatge al cor de l’Andorra medieval

L’any 2007 van començar les excavacions al conjunt de 
la Roureda de la Margineda: un jaciment de 1500 m2 que 
ha tret a la llum uns vestigis d’excepcional importància 
per comprendre un dels períodes essencials per a la 
formació d’Andorra. Les set campanyes d’excavació 
han recuperat les restes del que els especialistes 
creuen va ser la força de Sant Vicenç, una vila closa 
fundada pel vescomte Arnau de Castellbò a partir 
del 1190, i que hauria estat enderrocada en virtud de 
l’aplicació de la primera clàusula del Segon Pariatge 
d’Andorra, del 1288. Les restes ens mostren un conjunt 
urbà singular, amb diverses estances i murs que ens 
parlen dels modes de vida de la muntanya pirinenca 
de fa vuit segles, gràcies a la recuperació de molts 
elements de la seva cultura material. Tot i que els nivells 
medievals són els principals, hi ha vestigis del Bronze 
Antic i també d’estructures agràries tardoromanes i 
altomedievals. Els treballs arqueològics, que encara no 
han acabat, han estat finançats per Molines Patrimonis, 
l’empresa propietària del terreny. Des del 2012 la gestió 
del jaciment compta amb la col·laboració del Govern 
d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella.

Albert Villaró
Historiador

· Andorra la Vella · Jaciment de la Roureda de la Margineda · 22.00h
· Espot · Església de Santa Llogaia · 20.30h

25/07
26/07

Amb el patrocini de:

Entrada+Hotel des de 39,40€
www.packsturisticsfemap.cat

Concert 
enregistrat per
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Fantasiant, Amor

Intèrprets:
Marc Guerris, contratenor
William Waters, viola de mà i viola d’arc
Xavier Alern, viola de mà i llaüt

Programa:
Obres de Lluís del Milà, Joan Brudieu, Juan Vásquez, 
Enríquez de Valderrábano i Alonso Mudarra, entre 
d’altres.

ENSEMBLE FORTUNA D’UN GRAN TEMPO

L’amor fou una de les principals fonts d’inspiració dels 
autors del renaixement: l’amor cortès, el concupiscent i 
l’espiritual es troben en el seguit de villancets, madrigals 
i cançons que conformen el repertori d’aquest concert. 
Un programa de música hispànica del segle XVI escrita 
en llengües diverses, sobre textos de poetes com 
Ausiàs March, Joan Boscà, Jacopo Sannazzaro o Jorge 
Manrique.

El contratenor Marc Guerris s’uneix en aquesta ocasió 
al duo format per William Waters i Xavier Alern, dos 
reconeguts intèrprets que des de 2011 duen a terme un 
treball conjunt de recuperació i interpretació del repertori 
per a corda pinçada del renaixement i el barroc.

Entrades tarifa D

de 8€ a 12€

· Ripoll · Claustre del Monestir de Santa Maria · 22.00h
· La Seu d’Urgell · Capella de la Immaculada · 22.00h
· Andorra la Vella · Casa Museu d’Areny-Plandolit  · 22.00h

06/08
07/08
08/08

FeMAP CONCERTS

Entrada+Hotel des de 39,30€
www.packsturisticsfemap.cat

MONESTIR DE RIPOLL
Renovat referent de la música antiga

El monestir de Ripoll, panteó comtal, va ser fundat l’any 
879 pel comte Guifré el Pilós, fundador de la primera 
dinastia comtal catalana. 
Arnulf (948-970) i  Oliba (1008-1046), abats i  també  
bisbes de Girona i Vic, van impulsar un  Scriptorium 
per produir llibres de totes les ciències i les bíblies 
il·lustrades romàniques.  L’escultura de la Portada 
romànica del monestir, que celebra la victòria del 
cristianisme, és candidata a la declaració de Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco.
L’anarquia de la guerra carlina en fa una ruïna espoliada 
fins que la renaixença i el catalanisme, atenta als valors 
simbòlics, n’inicia la reconstrucció.
El bisbe de Vic, Josep Morgades, va encarregar a 
l’arquitecte Elies Rogent el nou monestir de Ripoll, 
d’estil neoromànic, integrant l’antiga portada i claustre.
Aquest nou monestir (1893) és parròquia, símbol 
nacional català, i un recurs turístic, que, amb un nou 
orgue, vol tornar a ser un referent de la música antiga. 
 
Miquel Sitjar i Serra
Guia turístic i filòleg
Camp d’ Aprenentatge del Ripollès (Planoles) 





El barroc català desconegut: Josep Gaz i Manuel Gònima

MÚSICA ANTIGA GIRONA

Intèrprets:
Clara Valero i Maria Altadill, sopranos
Òscar Bonany, contratenor
Roger Junyent i Albert Bosch, violins
Maike Burgdorf, tiorba
Mercè Miró i Aleix Tarrés, traversos
Dani Regincós, violoncel

Programa:
Obres de Josep Gaz i Manuel Gònima.

Des de l’any 2000, l’ensemble Música Antiga Girona duu a terme una valuosíssima tasca de recuperació i divulgació 
dels tresors conservats a l’arxiu musical de la Catedral de Girona. Part de les obres de Josep Gaz (1690 – 1713) i Manuel 
Gònima (1735 – 1774), dos compositors poc coneguts del barroc català i mestres de capella d’aquesta catedral, es 
conserven al seu arxiu. Gaz és un dels compositors més importants de l’etapa de plenitud del barroc català. La seva 
música s’obre als influxos napolitans arribats per via marítima a Barcelona. L’obra de Gònima, tampoc aliena a les 
novetats musicals arribades d’Itàlia, busca l’equilibri i defuig el virtuosisme característic del barroc.

FeMAP CONCERTS

· Bernui (Sort) · Era de Bringué · 22.00h
· Beuda · Església de Sant Feliu · 20.00h

09/08
10/08

Entrades tarifa C

de 10€ a 16€

Entrada+Hotel des de 45,50€
www.packsturisticsfemap.cat

Informació sobre les trobades a la pàgina 31.
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Intèrprets:
Laia Frigolé, soprano
María Elena Medina, viola da gamba
Belisana Ruiz, tiorba
Albert Recasens, concepció musical

Programa:
Solos, motets i tonos per a veu solista de Francesc Valls.

Francesc Valls (1671?-1747) va patir una de les èpoques 
més tràgiques de la nostra història. Mestre de capella de 
Santa Maria del Mar de Barcelona i responsable del ma-
gisteri de la catedral barcelonina del 1706  al 1726, Valls 
ha passat a la història per la polèmica generada per la 
seva Missa Scala Aretina, però el seu estil agosarat basat 
en models italians i austríacs i defensat al seu tractat mu-
sical Mapa Armónico Práctico, es fa especialment palès 
a les obres per a solista, tan religioses (en llatí i en llengua 
romanç) com profanes. L’estètica barroca, on l’expres-
sió de la paraula ocupa el lloc central, impregna els seus 
motets i tonos, un gènere vinculat al teatre però que va 
acabar penetrant a l’església, el qual Valls va portar a un 
grau de desenvolupament màxim. 

Entrades tarifa D

de 8€ a 12€

Francesc Valls, músic de la Guerra de Successió

LAIA FRIGOLÉ, MARÍA ELENA MEDINA 
I BELISANA RUIZ

Amb el suport de:

ESGLÉSIA DE SANT JOAN D’ISIL
Natura, patrimoni, tradició i música

L’aigua escumejant de la Noguera Pallaresa que estotja 
tants paisatges i tantes emocions assenyala, a voltes 
discretament, de vegades bravament en època de 
desgel, però sempre amb decisió i reverència que el 
visitant es troba davant d’un dels conjunts patrimonials 
emblemàtics de l’alta muntanya pirinenca. Amb quina 
senzillesa de línies agermana el romànic superb de la 
portalada amb els finestrals gòtics que enllumenen les 
voltes i espais interiors i li proporcionen elegància i 
un pessic d’esveltesa. A fora, al cementiri, la tradició 
dorm encarada a sol ixent esperant la vetlla de Sant 
Joan, amb obligada paciència, el rebombori fallaire. 
Prometeus intrèpids de rostres encesos  capaços de 
robar el sol als déus per a gaudi comunitari. Natura, 
patrimoni i tradició, ara, harmoniosament dialogants 
amb el Festival de Musica Antiga dels Pirineus en una 
simfonia perfecta.

Ferran Rella
Consell Cultural de les Valls d’Àneu

· Alp · Església de Sant Pere · 21.30h
· Estamariu · Església de Sant Vicenç · 21.00h
· Alt Àneu · Església de Sant Joan d’Isil · 20.30h

14/08
15/08
16/08

Entrada+Hotel des de 45,10€
www.packsturisticsfemap.cat

FeMAP CONCERTS

Concert enregistrat per



Que en Monssarat fez a Virgen. Les cantigues montserratines d’Alfons X “el Savi” 

ACADÈMIA DEL CURS DE MÚSICA 
MEDIEVAL DEL FeMAP

Intèrprets:
Acadèmia del Curs de Música Medieval del FeMAP
Dr. Mauricio Molina, direcció
Cristina Alís, assistent de direcció

Programa:
Cantigues montserratines d’Alfons X “el Savi”.

Les Cantigues de Santa Maria són una col·lecció de més de quatre-centes cançons monofòniques dedicades a la Verge, 
compostes i recopilades al segle XIII a la cort d’Alfons X “el Savi”. Els seus textos, escrits en galaico-portuguès, narren 
diversos miracles realitzats per la Verge arreu del món. Entre aquestes composicions hi ha un grup de peces dedicades 
als miracles obrats per Santa Maria de Montserrat. Un grup de composicions que han estat descrites pel musicòleg 
català Higini Anglès com “les cantigues montserratines”. Tot i haver estat escrites a la cort d’Alfons X, els estudiosos 
suggereixen que els textos d’aquestes “cantigues montserratines” podrien provenir de la literatura clerical o de la tradició 
oral catalana. Dirigits per Mauricio Molina, l’Acadèmia del Curs de Música Medieval del FeMAP presenta aquest recull de 
cançons nascudes en un període de gran intercanvi artístic i cultural entre els regnes peninsulars. 

· Berga · Església de Sant Joan · 21.00h
· La Torre de Capdella · Església d’Astell · 20.00h

16/08
17/08

Entrades tarifa D

de 8€ a 12€

Entrada+Hotel des de 31,70€
www.packsturisticsfemap.cat

FeMAP CONCERTS
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Intèrprets:
Jordi Savall, viola de gamba soprano de Nicolas Chappuy (París 1750) i  
lyra-viol (viola de gamba baixa) de Barak Norman (Londres 1697)
Andrew Lawrence-King, arpa irlandesa i psalteri
Frank McGuire, bodhran

Programa:
Músiques tradicionals d’Irlanda i Escòcia.

Jordi Savall revisita la música tradicional d’Irlanda i Escòcia en aquest projecte a cavall entre la música antiga i les 
anomenades “músiques del món”. Acompanyat d’Andrew Lawrence-King a l’arpa barroca i de Frank McGuire al bodhran, 
el mestre Jordi Savall presentarà la seva personal visió del repertori celta, una visió innovadora alhora que respectuosa 
amb el context històric. La recuperació d’aquestes bellíssimes melodies tradicionals és una mostra més de la inestimable 
tasca del violagambista català per redescobrir i revalorar repertoris tan específics com universals de les músiques 
d’Europa, de la Mediterrània i del món sencer.

La viola cèltica

JORDI SAVALL Entrades tarifa A

de 16€ a 25€

· Puigcerdà · Església de Sant Domènec · 21.30h
· La Seu d’Urgell · Catedral de Santa Maria d’Urgell · 21.00h
· Sort · Església de Sant Feliu · 22.00h

18/08
19/08
20/08

Entrada+Hotel des de 50,10€
www.packsturisticsfemap.cat

FeMAP CONCERTS



Vine, viu i escolta els Pirineus
ENTRADA AL CONCERT+HOTEL

PACKS TURÍSTICS

La viola cèltica, música 
tradicional d’Irlanda i Escòcia

20 D’AGOST
SORT

Jordi Savall

54,60€

Noves músiques a la cort 
de l’Arxiduc Carles

13 DE JULIOL
ORDINO

La Real Cámara i 
Raquel Andueza

40,30€

Les quatre estacions de 
Vivaldi

23 DE JULIOL
BERGA

Forma Antiqva

34,70€

Cupido rere els murs, l ’amor 
a la música medieval 

26 DE JULIOL
ESPOT

Magister Petrus

39,40€

Els solistes d’un dels 
millors cors del món

24 DE JULIOL
LA SEU D’URGELL

Solistes del Latvian 
Radio Choir

46,10€

El barroc català més 
desconegut

10 D’AGOST
BESALÚ

Música Antiga 
Girona

45,50€

Reserves a www.packsturisticsfemap.cat
936 366 680
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Entrades tarifa B

de 12€ a 20€

El Te Deum de 1714

ORQUESTRA NACIONAL CLÀSSICA D’ANDORRA I 
COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI ENRIC GRANADOS 
DE LLEIDA

Intèrprets:
Jordi Domènech, contratenor
Josep Ramon Olivé, baríton
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
Xavier Puig, direcció

Programa:
Obres de Georg Friedrich Händel.

L’any 1714, recent arribat d’Alemanya, Händel intentava sobreviure i fer-se un lloc al Regne Unit, aprenent la nova llengua 
i sobretot estudiant la manera de posar-la en música a través de l’obra de Purcell. Aquell 1714 havia mort la reina Anna, 
i el seu cosí, l’elector de Hannover, pujava al tron com a Jordi I sense les vicissituds que va generar la successió al tron 
espanyol. Amb la voluntat de guanyar-se el favor del nou monarca, Händel va pensar a fer-li un regal musical. L’ocasió 
va arribar al setembre: mentre Barcelona era assetjada, la filla del nou rei i princesa de Gal·les, Carolina, va arribar 
d’Alemanya a Londres i va ser rebuda amb gran celebració. En la missa en honor seu que tingué lloc a la capella reial 
de St. James’ Palace el 26 de setembre de 1714, es va estrenar el nou Te Deum de Händel, una petita joia musical que 
aquestes dues formacions presentaran al costat d’altres obres d’aquest geni del barroc.

En col·laboració amb:

· Tremp · Espai Cultural La Lira · 20.00h
· Guardiola de Berguedà · Centre Cívic · 19.00h

02/08
03/08

Entrada+Hotel des de 39€
www.packsturisticsfemap.cat

Informació sobre les trobades a la pàgina 31.

FeMAP LOCAL
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Concert
FAMILIAR!

Entrades tarifa E

de 3€ a 5€
Clarinetàrium 

ENSEMBLE UNA COSA RARA

Intèrprets:
Oriol García, chalumeau, corno di basseto, clarinet 
barroc i clarinets
Naüm Monterde, chalumeau, corno di basseto, clarinet 
barroc i clarinets
Joan Plaja, chalumeau, corno di basseto, clarinet barroc 
i clarinets

Els doctors d’Una Cosa Rara, ens conviden a endinsar-
nos en un laboratori equipat amb la última tecnologia: 
una màquina del temps per trobar els primers clarinets 
de la història, eines de tot tipus per mesurar, reparar, 
reproduir i construir els instruments més improbables 
i una biblioteca carregada d’històries de clarinetistes i 
dels seus secrets més ben guardats. 

Després d’anys d’investigacions, aquests tres músics 
aficionats a la ciència i la història, arriben carregats 
de clarinets moderns i dels seus avantpassats i 
parents llunyans, de músiques antigues i modernes, 
d’instruments grans i de petits... Obriu bé el ulls, 
destapeu-vos les orelles i prepareu-vos per entrar al... 
CLARINETÀRIUM! 

· Tremp · Espai Cultural la Lira · 19.00h
· Berga · Espai el Casino – Teatre Municipal · 11.30h
· Besalú · Antic Hospital de Sant Julià · 18.00h

28/06
29/06
29/06

PATRIMONI MEDIEVAL DE BESALÚ
Un indret on les pedres parlen

L’hospital de Sant Julià, va ser fundat pels comtes 
de Besalú i construït per a atendre les persones que 
venien en pelegrinatge, però els monjos del cenobi 
de Sant Pere en posseïen la jurisdicció exclusiva. 
Els benedictins atenien els caminants i els pobres 
que passaven per la vila, activitat  intrínseca de la 
regla de Sant Benet. Besalú en aquells moments, 
per la importància com a Vila comtal, era lloc de pas 
de pelegrins que seguien els monestirs propers als 
Pirineus. La façana romànica de Sant Julià és una de 
les més boniques que es conserven i està dedicada a 
la decisió de l’home entre el bé i el mal.
Tal com diu Josep Pla “...el que hi ha a Besalú, en la 
totalitat de la població, és un esperit difús, l’esperit del 
romànic, en el sentit més general del mot.” I és que 
el que ofereix Besalú és una mirada al romànic català, 
auster i alhora elegant, un indret on les pedres parlen. 

Maria Fauró Mañà 
Tècnica del Pla de Barris
Ajuntament de Besalú

FeMAP FAMILIAR
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Entrades

de 5€ a 7€

El Festival de Música Antiga dels Pirineus ens proposa revisionar un dels 
films més sensibles de les darreres dècades. Una pel·lícula d’Alain Corneau 
ambientada a la França del segle XVII, amb magnifica banda sonora original 
de Jordi Savall, que narra la història del mestre de la viola da gamba Monsieur 
de Sainte-Colombe i la seva relació amb el jove Marin Marais, un aprenent de 
músic de la cort de Lluís XIV. 
Una delicada joia cinematogràfica que ens convida a reflexionar sobre l’art, la 
música i l’amor. Íntimes vetllades de bon cinema a la fresca maridades amb 
degustacions de productes locals. 

Benvinguts al FeMAP Cinema!

TOUS LES MATINS DU MONDE
Any: 1991

Durada: 115 min.

País: França

Director: Alain Corneau

BSO: Jordi Savall

TOUS LES MATINS DU MONDE

· Puigcerdà · Jardins del Restaurant L’Estany · 21.30h (Col·labora Hotel Villa Paulita)
· La Seu d’Urgell · Pati de La Punxa · 21.30h (Col·labora Formatgeria Mas d’Eroles)
· Sort · Era del Celler Batlliu · 21.30h (Col·labora Celler Batlliu i Formatgeria Tros de Sort)
· Tremp · Celler Vila Corona · 20.00h (Col·labora Celler Vila Corona)

03/07
04/07
05/07
06/07

En col·laboració amb:

Maridatges de pel·lícula

FeMAP CINEMA
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FeMAP CATEDRA

Les cantigues montserratines d’Alfons X “el Savi”

II CURS DEL FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGA DELS PIRINEUS

Professorat:
Dr. Mauricio Molina, direcció
Cristina Alís, assistent de direcció i orgue portatiu

El curs del FeMAP 2014 estarà dedicat a l’estudi i interpretació de la monodia medieval. En aquesta edició s’explorarà 
el repertori de les anomenades “Cantigues montserratines”: un grup de dotze cantigues de Santa Maria d’Alfons X “el 
Savi” en què es narren miracles realitzats a Catalunya per Santa Maria de Montserrat. El curs proposa una interpretació 
adequada d’aquestes peces a través de l’estudi de la seva notació, el llenguatge i els elements retòrics, l’ús d’una afinació, 
un fraseig i una ornamentació apropiades, de l’anàlisi de fonts literàries i iconogràfiques directament relacionades amb el 
repertori, i de la consulta d’estudis musicològics recents.
Consulta els concerts de l’Acadèmia del Curs de Música Medieval del FeMAP a la pàgina 25. 

Més informació i inscripcions a www.femap.cat.

· Berga · Escola Municipal de MúsicaDel 13 al 16 d’agost 

Com sonava Europa el 1714? Un recorregut per l’Europa musical dels inicis del segle XVIII

XXII UNIVERSITAT D’ESTIU de la Universitat de Lleida

Professorat:
Màrius Bernadó, professor d’Història de la música, UdL
Joan Vives, redactor de Catalunya Música i divulgador musical

Aprofitant la celebració del tricentenari, aquest curs coordinat per Màrius Bernadó i Joan Vives, es planteja oferir un 
recorregut pels principals escenaris musicals europeus entorn la data de 1714. S’abordaran els principals estils, espais 
i actors del panorama musical dels primers anys del segle XVIII i la seva influència en l’adveniment dels canvis en els 
gustos musicals que es produiran durant la darrera meitat del segle XVIII en el pas del model musical del barroc al 
classicisme. El curs es proposa incidir en algunes de les figures dominants en el panorama musical europeu i alhora, 
explicar els seus condicionants socials, polítics i culturals en una època en què els conflictes dinàstics europeus estan 
decidint la configuració política i les identitats culturals del continent en els anys a venir.

Més informació a www.femap.cat.

Del 16 al 18 de juliol

En col·laboració amb:

· La Seu d’Urgell · Institut Joan Brudieu

En col·laboració amb:



FeMAP CATEDRA

Converses informals amb els intèrprets, xerrades i conferències de la mà d’historiadors i musicòlegs recuperadors del 
patrimoni musical de casa nostra, trobades amb directors de cors i orquestres, assaigs oberts…. Per primera vegada, el
festival amplia els horitzons del FeMAP Catedra per oferir al públic l’oportunitat de conèixer de primera mà els vertaders
protagonistes del certamen i viure així d’aprop l’experiència de la música antiga.

Enguany les trobades del FeMAP inclouran una conversa de sobretaula amb la mezzosoprano Marta Infante i l’arpista 
Manuel Vilas, moderada pel professor de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó i una xerrada amb Xavier Puig, director 
del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida que ens parlarà del Te Deum que Händel va estrenar l’any 1714. 

Dues atractives propostes per acostar-se a la música antiga, als repertoris de concert i als seus protagonistes.

· Un cafè amb Marta Infante i Manuel Vilas · La Seu d’Urgell · Restaurant Paisatges · 16.30h
· Xerrada amb Xavier Puig · Tremp · Espai Cultural La Lira · 17.15h

17/07
02/08

TROBADES AMB...
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ESPAÑOL

 ESCOLANIA DE MONTSERRAT 
Mil años de música en Montserrat

19, 20 y 21 de junio

La Escolania repasa diez siglos de 
música en el Monasterio de Montser-
rat, desde el gregoriano y los cantos 
del Llibre Vermell hasta obras de Vi-
vancos, actual director de la forma-
ción, pasando por los grandes maes-
tros de los siglos XVII y XVIII. 

LA GRANDE CHAPELLE 
Misa Scala Aretina de Francesc 
Valls
27 de junio

Una de las obras más emblemáticas 
y polémicas de la historia de la mú-
sica catalana por su vínculo con los 
hechos de 1714. Una obra de gran 
intensidad expresiva que trascendió 
fronteras.

ENSEMBLE UNA COSA RARA
Clarinetàrium

28 y 29 de junio

La divertida historia del clarinete y 
del repertorio escrito para este ins-
trumento contada por tres músicos 
aficionados a la ciencia. Un concierto 
para toda la familia. 

LA REAL CÁMARA Y RAQUEL 
ANDUEZA
Albinoni y Caldara
11, 12 y 13 de julio

La llegada del Archiduque Carlos a 
Cataluña y de sus músicos de corte 
revolucionó el panorama musical ca-
talán. El programa busca recrear este 
intenso período de intercambios de 
principios de 1700.

MARTA INFANTE Y MANUEL 
VILAS
Ausente de tus ojos
17, 18 y 19 de julio

El dúo nos propone un íntimo viaje 
por el sur de la Europa del barroco. 
Música sacra y profana de Italia y Es-
paña, dos territorios en permanente 
contacto pero con personalidades 
musicales contrastadas. 

BARROCK’N’ROLL
Del Siglo de Oro al Settecento
italiano
19 y 20 de julio

Música del Settecento combinada 
con poesía del Siglo de Oro. Este es 
la propuesta de los jóvenes integran-
tes de Barrock’n’roll, ganadores del 
Concurso del Festival de Música de 
Gijón 2013.

FORMA ANTIQVA 
Las cuatro estaciones

23 y 24 de julio

Una de las formaciones más relevan-
tes y prometedoras del panorama de 
la música antigua en España presen-
ta su personal y alabada versión del 
clásico de Vivaldi.

SOLISTAS LATVIAN RADIO CHOIR
Música litúrgica del renacimiento 
a nuestros días
24 y 25 de julio

Ocho solistas de uno de los mejores 
coros de cámara del mundo ofrecen 
un repertorio basado en el diálogo 
entre la música litúrgica renacentista 
y la de nuestros días. 

MAGISTER PETRUS
Cupido tras los muros

25 y 26 de julio

Una delicada colección de canciones 
de amor (en sus vertientes platónica 
y carnal) compuestas en distintas es-
cuelas catedralicias, universidades y 
monasterios durante los siglos XII y 
XIII. 

ONCA Y CORO ENRIC GRANA-
DOS
El Te Deum de 1714
2 y 3 de agosto

Las dos formaciones se unen para 
presentar esta joya musical que 
Händel escribió y estrenó en Lon-
dres, en el año 1714, en motivo de la 
llegada al Reino Unido de Carolina, 
hija de Jorge I y princesa de Gales.

ENSEMBLE FORTUNA D’UN 
GRAN TEMPO 
Fantasiant, Amor
6, 7 y 8 de agosto

El amor en sus distintas facetas fue 
una de las principales inspiraciones 
de los artistas renacentistas. Prueba 
de ello es esta compilación de villan-
cicos, madrigales y canciones de la 
España del siglo XVI.

FRIGOLÉ, MEDINA Y RUIZ
Francesc Valls, músico de la Guer-
ra de Sucesión
14, 15 y 16 de agosto

Valls pasó a la historia como autor de 
la polémica Misa Scala Aretina pero 
el estilo atrevido que generó contro-
versias internacionalmente se hace 
evidente en obras para voz solista 
como las que recoge este programa. 

JORDI SAVALL
La viola celta

18, 19 y 20 de agosto

El maestro de la viola da gamba pre-
senta su personal visión de la músi-
ca tradicional de Irlanda y Escocia, 
siempre innovadora pero siempre 
respetuosa con el contexto histórico. 

ACADEMIA DEL FeMAP
Las cantigas montserratinas de 
Alfonso X
16 y 17 de agosto

La Academia del Curso de Música 
Medieval del FeMAP presenta este 
conjunto de cantigas de Alfonso X “el 
Sabio” escritas en galaico-portugués 
y dedicadas a Santa Maria de Mont-
serrat.

MÚSICA ANTIGA GIRONA
El barroco catalán desconocido: 
Gaz y Gònima
9 y 10 de agosto

Esta formación recupera y así reivin-
dica obras de Josep Gaz y Manuel 
Gònima, dos maestros del barroco 
catalán cuya música ha quedado olvi-
dada junto con muchos otros tesoros 
en el archivo de la catedral de Girona.
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ARANÈS

 ESCOLANIA DE MONTSERRAT 
Mil ans de musica en Montserrat

19, 20 e 21 de junh

Era Escolania repasse dètz sègles de  
musica en Monastèri de Montserrat, 
des deth gregorian e es cants deth 
Libre Vermelh enquia òbres de Vivan-
cos, actuau director dera formacion, 
en tot passar pes grani mèstres des 
sègles XVII e XVIII.

LA GRANDE CHAPELLE 
Misa Scala Aretina de Francesc 
Valls
27 de junh

Ua des òbres mès emblematiques 
e polemiques dera istòria dera mu-
sica catalana pr’amor deth sòn vin-
cul damb es hèts de 1714. Ua òbra 
de grana intensitat expressiva que 
trauessèc termières. 

ENSEMBLE UNA COSA RARA
Clarinetàrium

28 e 29 de junh 

Era divertida istòria deth clarinet e 
deth repertòri escrit entad aguest es-
turment condada per tres musics afi-
cionats ara sciéncia. Un concèrt entà 
tota era familha.

LA REAL CÁMARA E RAQUEL 
ANDUEZA
Albioni e Caldara
11, 12 e 13 de junhsèga

Era arribada der Archiduc Carlos en 
Catalonha e des sòns musics de còrt 
revolucionèc eth panorama musicau 
catalan. Eth programa cerque de re-
crear aguest intens periòde d’escam-
bis de prumèrs de 1700.

MARTA INFANTE E MANUEL 
VILAS
Ausente de tus ojos
17, 18 e 19 de junhsèga

Un viatge musicau peth sud dera 
Euròpa deth barròc. Musica sacra e 
profana d’Itàlia e Espanha, dus ter-
ritòris en permanent contacte mès 
damb estils disparièrs.

BARROCK’N’ROLL
Deth Sègle d’Òr ath Settecento 
italian
19 e 20 de junhsèga

Musica deth Settecento combinada 
damb poesia deth Sègle d’Òr. Agues-
ta qu’ei era propòsta des joeni inte-
grants de Barròck´n´ròll, guanhadors 
deth Concors deth Hestivau de Musi-
ca de Gijon 2013.

FORMA ANTIQVA 
Es quate sasons

23 e 24 de junhsèga

Ua des formacions mès suberges-
sentes e prometedores deth pano-
rama dera musica antica en Espanha 
presente era sua personau e laudada 
version deth classic de Vivaldi.

SOLISTES LATVIAN RADIO CHOIR
Musica liturgica dera reneishença 
as nòsti dies
24 e 25 de junhs

Ueit solistes d’un des melhors còrs 
de camera deth mon aufrissen un re-
pertòri basat en dialòg entre era mu-
sica liturgica reneishentista e era des 
nòsti dies.

MAGISTER PETRUS
Cupido darrèr des murs

25 e 26 de junhsèga

Ua delicada colleccion de cançons 
d’amor (enes sues vessants platonica 
e carnau) compausades en diuèrses 
escòles catedralícies, universitats e 
monastèris pendent es sègles XII e 
XIII.

ONCA E COR ENRIC GRANADOS
Eth Te Deum de 1714

2 e 3 d’agost

Es dues formacions s’amassen entà 
presentar aguesta jòia musicau que 
Händel escriuec e estreèc en Lon-
dres, en an 1714, pr’amor dera arriba-
da en Règne Unit de Carolina, hilha 
de Jòrdi I e princesa de Galles.

FORTUNA D’UN GRAN TEMPO 
Fantasiant, Amor

6, 7 e 8 d’agost

Er amor enes sues diuèrses cares si-
guec ua des principaus inspiracions 
des artistes reneishentistes. Pròva 
d’açò n’ei aguest recuelh de nadalets, 
madrigals e cançons dera Espanha 
deth sègle XVI.

FRIGOLÉ, MEDINA E RUIZ 
Francesc Valls, music dera Guèrra 
de Succession
14, 15 e 16 d’agost 

Valls passèc tara istòria coma autor 
dera polemica Missa Scala Aretina, 
mès er estil gosat que generèc con-
trovèrsies internacionaument se hè 
evident en òbres entà votz solista 
coma es que recuelh aguest progra-
ma.

JORDI SAVALL
Era vriòla cèlta

18, 19 e 20 d’agost

Eth mèstre dera vriòla de gamba 
presente era sua personau vision 
dera musica tradicionau d’Irlanda e 
Escòssia, tostemp innovadora, mès 
tostemp respectuosa damb eth con-
tèxte istoric.

ACADÈMIA DETH FeMAP 
Es cantigues montserratines 
d’Alfòns X
16 e 17 d’agost

Era Acadèmia deth Cors de Musi-
ca Medievau deth FeMAP presente 
aguest amàs de cantigues d’Alfòns X 
“eth Sabent” (el Sabio) escrites en ga-
laicoportugués e dedicades a Santa 
Maria de Montserrat.

MÚSICA ANTIGA GIRONA
Eth barròc catalan desconeishut: 
Gaz e Gònima
9 e 10 d’agost

Aguesta formacion recupère e atau 
reivindique òbres de Josep Gaz e 
Manuel Gònima, dus mèstres deth 
barròc catalan qu’era sua musica a 
demorat desbrembada amassa damb 
fòrça d’auti tresòrs en archiu dera ca-
tedrau de Girona.
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FRANÇAIS

 ESCOLANIA DE MONTSERRAT 
Mille années de musique à 
Montserrat
Le 19, 20 et 21 juin

La Escolania révise dix siècles de mu-
sique au Monastère de Montserrat, 
du grégorien et les chants du Llibre 
Vermell jusqu’aux œuvres de Vivan-
cos,  actuel directeur de la formation, 
en passant par les grands maîtres du 
XVIIème et XVIIIème siècle.

LA GRANDE CHAPELLE 
Messe Scala Aretina de Francesc 
Valls
Le 27 juin

Une des œuvres plus emblématiques 
et polémiques de l’histoire de la mu-
sique catalane par son lien avec les 
évènements de 1714. Une oeuvre 
d’une grande intensité expressive 
qui s’est propagée au-delà des fron-
tières.

ENSEMBLE UNA COSA RARA
Clarinetàrium

Le 28 et 29 juin

L’amusante histoire de la clarinette 
et du répertoire écrit pour cet instru-
ment racontée par trois musiciens 
amateurs de la science.  Un concert 
pour toute la famille.

LA REAL CÁMARA ET RAQUEL 
ANDUEZA
Albinoni et Caldara
Le 11,12 et 13 juillet

L’arrivée de l’Archiduc Charles en Ca-
talogne et des musiciens de la court 
bouleversa le panorama musical 
catalan. Le programme propose la 
récréation  de cette intense période 
d’échanges des premières années 
de 1700.

MARTA INFANTE ET MANUEL 
VILAS
Ausente de tus ojos
Le 17,18 et 19 juillet

Un voyage musical dans le sud de 
l’Europe du Baroque. Musique sacre 
et profane de l’Italie et de l’Espagne, 
deux territoires en permanent contact 
mais avec des styles musicaux diffé-
rents. 

BARROCK’N’ROLL
Du Siècle d’Or au Settecento 
italien
Le 19 et 20 juillet

Musique du Settecento combiné avec 
de la poésie du Siècle d’Or. Ce spec-
tacle est la proposition des jeunes 
membres de Barrock’n’roll gagnants 
du Concours du Festival de Musique 
de Gijón 2013.

FORMA ANTIQVA 
Les quatre saisons

Le 23 et 24 juillet

Une des formations plus éminente et 
prometteuses du panorama de la mu-
sique ancienne en Espagne présente 
sa personnelle et louée version du 
classique de Vivaldi.

SOLISTES LATVIAN RADIO CHOIR
Musique liturgique de la Renais-
sance à l’actualité
Le 24 et 25 juillet

Huit solistes de l’un des meilleurs 
chœurs de chambre du monde offre 
un répertoire basé sur le dialogue 
entre la musique liturgique de la re-
naissance et celle de nos jours.

MAGISTER PETRUS
Cupidon derrière les murs

Le 25 et 26 juillet

Une délicate collection de chansons 
d’amour (dans leur aspect platonique 
et charnel) composées en plusieurs 
écoles de cathédrales, universités 
et monastères pendant le XIIème et 
XIIIème siècle.

ONCA ET CHŒUR ENRIC 
GRANADOS 
Le Te Deum du 1714
Le 2 et 3 août

Les deux formations se réunissent 
pour présenter ce joyau musical que 
Händel a écrit et qui eut la première 
à Londres, en 1714, à l’occasion de 
l’arrivée au Royaume-Uni de Caro-
line, fille de Georges I et la Princesse 
de Gales.

ENSEMBLE FORTUNA D’UN 
GRAN TEMPO 
Fantasiant, Amor
Le 6,7 et 8 août

L’amour dans ses différentes facettes 
fut l’une des principales inspirations 
des artistes de la Renaissance. 
Preuve de cela cette compilation de 
madrigaux et chansons de l’Espagne 
du  XVIème siècle. 

FRIGOLÉ, MEDINA ET RUIZ
Francesc Valls, musique de la 
Guerre de Succession
Le 14,15 et 16 août

Valls est passé à l’histoire comme au-
teur de la polémique Misa Scala Areti-
na mais le style audacieux qui généra 
controverse internationalement est 
évident dans les œuvres pour voix 
soliste comme celles que recueille ce 
programme. 

JORDI SAVALL
La viole celtique

Le 18,19 et 20 août

Le maître de la viole da gamba pré-
sente sa personnelle vision de la 
musique traditionnelle de l’Irlande 
et de l’Écosse, toujours innovatrice 
mais toujours respectueuse avec le 
contexte historique.

ACADEMIA FeMAP
Les cantigues montserratines 
d’Alfonso X
Le 16 et 17 août

L’Académie du Cours de Musique 
Médiévale du FeMAP présente cet 
ensemble de cantigues d’Alfonso X 
«le Sage» écrits en galicien-portugais 
et consacrés à Santa Maria de Mont-
serrat.

MÚSICA ANTIGA GIRONA
Le baroque catalan inconnu : Gaz 
et Gònima
Le 9 et 10 août

Cette formation récupère et ainsi re-
vendique les œuvres de Josep Gaz 
et Manuel Gònima, deux maîtres du 
baroque catalan la musique desquels 
a été oubliée avec d’autres grands 
trésors dans l’archive de la cathédrale 
de Girona.
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ENGLISH

 ESCOLANIA DE MONTSERRAT 
A thousand years of music in 
Montserrat
19th, 20th and 21st of June

The choir goes over ten centuries of 
music in the Montserrat Monastery, 
from the Gregorian and the chants 
of the Llibre Vermell to music by Viv-
ancos, current conductor of the choir, 
through the great masters of the XVII 
and XVIII centuries.

LA GRANDE CHAPELLE 
Scala Aretina Mass by Francesc 
Valls
27th of June

One of the most emblematic and 
polemic works of the Catalan musi-
cal history because of its relation to 
the 1714 events. Its great expressive 
strenght trascended borders.  

UNA COSA RARA ENSEMBLE
Clarinetàrium

28th  and 29th of June  

The amusing story of the clarinet and 
the written music repertoire for this 
instrument told by three musicians 
who are fond of science. A concert 
for the whole family. 

LA REAL CÁMARA AND RAQUEL 
ANDUEZA
Albinoni and Caldara
11th, 12th and 13th of July

The arrival of the Archduke Charles 
and his court musicians to Catalo-
nia revolutioned the Catalan musical 
scene. The program wishes to recre-
ate this intense period of exchanges 
in the early 1700s. 

MARTA INFANTE AND MANUEL 
VILAS
Ausente de tus ojos
17th, 18th and 19th of July

A musical trip along the Barroque 
Southern Europe. Sacred and secular 
music from Italy and Spain; two lands 
in permanent contact but with differ-
ent music styles. 

BARROCK’N’ROLL
From the Golden Age to the Italian 
Settecento
19th and  20th of July

Settecento music combined with po-
etry of the Golden Age. This is the the 
Barrock’n’roll young  members’  pro-
posal, who were the winners of the 
Concurso del Festival de Música de 
Gijón 2013 (Musical Festival Contest 
of Gijón 2013). 

FORMA ANTIQVA 
The four seasons

23rd and 24th of July

One of the most important and prom-
ising ensembles of the early music 
scene in Spain presents its personal 
and praised version of Vivaldi’s clas-
sic. 

SOLISTS LATVIAN RADIO CHOIR
Liturgical music from the Renais-
sance to the present day
24th and 25th of July

Eight solists from one of the best  
chamber choirs in the world offer 
a repertoire based on the dialogue 
between the liturgial music of the Re-
naissance and the present music.  

MAGISTER PETRUS
Cupid behind the wall

25th and 26th of July

A delicate compilation of love songs 
(in a platonic and carnal way) com-
posed in different cathedral schools, 
universities and monasteries during 
the XIIth and XIII centuries. 

ONCA AND ENRIC GRANADOS 
CHOIR
The Te Deum of 1714
2nd and  3rd of August 

The two groups get together to per-
forme this jewel by Händel, written 
and released in London in 1714 when 
Caroline (George the Ist and the 
Wales Princess’ daughter) arrived to 
the United Kingdom. 

FORTUNA D’UN GRAN TEMPO 
ENSEMBLE 
Fantasiant, Amor
6th, 7th and 8th of August 

Love in its different sides was one of 
the main inspirations for Renaissance 
artists, which is reflected on this com-
pilation of madrigals and Spanish 
songs of the XVIth century. 

FRIGOLÉ, MEDINA ET RUIZ
Francesc Valls, musician in the 
Succession War
14th, 15th and 16th of August 

Valls made history as the polemic 
Scala Aretina Mass’ author but his 
controversial style becomes clear in  
his works for solist voice, such as the 
ones in this programme. 

JORDI SAVALL
The Celtic viol

18th, 19th and 20th of August

The viola da gamba master presents 
his personal vision of traditional Irish 
and Scottish music, which is always 
creative but respectful towards the 
historical context. 

FeMAP ACADEMY 
The cantigues montserratines by  
Alfonso X
16th and  17th of August

The Academy of the FeMAP medieval 
music course presents these can-
tigues by Alfonso X “the Wise” written 
in Galician-Portuguese and dedicat-
ed to Santa Maria de Montserrat.

MÚSICA ANTIGA GIRONA
The unknown Catalan barroque: 
Gaz and Gònima
9th and 10th of August

This ensemble recovers the music by 
Josep Gaz and Manuel Gònima, two 
Catalan Barroque composers, whose 
music (like many other artistic treas-
ures) has been forgotten in the
archive of Girona’s Cathedral. 
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Dia Lloc HoraTarifa Concert

La Seu d’Urgell          Escolania de Montserrat 19/06 A 21.00h

Esterri d’Àneu          Escolania de Montserrat 20/06 A 20.30h

La Pobla de Segur         Escolania de Montserrat 21/06 A 18.00h

Avià        La Grande Chapelle 27/06 B 21.30h

Tremp        Ensemble Una Cosa Rara 28/06 E 19.00h

Berga       La Real Cámara i Raquel Andueza11/07 C 20.30h

La Seu d’Urgell      La Real Cámara i Raquel Andueza12/07 C 22.00h

Ordino     La Real Cámara i Raquel Andueza13/07 C 22.00h

La Seu d’Urgell     Marta Infante i Manuel Vilas17/07 D 22.00h

Sorre (Sort)    Marta Infante i Manuel Vilas18/07 D 22.00h

El Pont de Suert    Barrock’n’roll20/07 D 19.00h

Berga    Forma Antiqva23/07 B 21.00h

Espot    Magister Petrus26/07 C 20.30h

Tremp    ONCA i Cor de Cambra E. Granados02/08 B 20.00h

Guardiola de Berguedà    ONCA i Cor de Cambra E. Granados03/08 B 19.00h

Ripoll    Ensemble Fortuna d’un gran tempo06/08 D 22.00h

La Seu d’Urgell    Ensemble Fortuna d’un gran tempo07/08 D 22.00h

Ordino    Ensemble Fortuna d’un gran tempo08/08 D 22.00h

Bernui (Sort)    Música Antiga Girona09/08 C 22.00h

Beuda    Música Antiga Girona10/08 C 20.00h

Alp    L. Frigolé, María E. Medina i B. Ruiz14/08 D 21.30h

Estamariu    L. Frigolé, María E. Medina i B. Ruiz15/08 D 21.00h

Astell (La Torre de Capdella)   Acadèmia Curs de Música Medieval17/08 D 20.00h

Puigcerdà    Jordi Savall18/08 A 21.30h

La Seu d’Urgell    Jordi Savall19/08 A 21.00h

Sort    Jordi Savall20/08 A 22.00h

Berga        Ensemble Una Cosa Rara
Besalú       Ensemble Una Cosa Rara29/06 E

E
11.30h
18.00h

Puigcerdà       Forma Antiqva
Castellciutat (La Seu d’Urgell)   Solistes del Latvian Radio Choir24/06 B

C
21.30h
22.00h

Bagà      Solistes del Latvian Radio Choir
Andorra la Vella    Magister Petrus25/06

C
C

22.00h
22.00h

Alt Àneu      L. Frigolé, María E. Medina i B. Ruiz
Berga    Acadèmia Curs de Música Medieval16/08 D

D
20.30h
21.00h

CALENDARI / CALENDARIO / CALENDRIER / SCHEDULE

Bossòst       Marta Infante i Manuel Vilas
Estany Gento (Torre de Capdella)      Barrock’n’roll
Estany Gento (Torre de Capdella)     Barrock’n’roll

19/07 D
11.30h
12.00h
17.00hD

D

* Consulta les diferents tarifes a la pàgina següent.
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VENDA ONLINE. A través del web del festival www.femap.cat
VENDA FÍSICA. A les Oficines de Turisme o ajuntaments i hotels 
col.laboradors. Consulta el llistat de punts de venda anticipada a www.
femap.cat.
A TAQUILLA EL DIA DEL CONCERT. Només en efectiu, a partir 
d’una hora abans del concert.
ENTRADES REDUÏDES. Amics del FeMAP/Majors a partir de 65 
anys/Menors fins a 25 anys/Socis Consell Cultural de les Valls d’Àneu/
Membres de VAIT/Amics de Lleida/Estudiants de la Universitat de Lleida/
Joventuts Musicals de la Cerdanya/Subscriptors Cadí Pedraforca/
Subscriptors Segre/Subscriptors Regió7/Socis de l’ACEM.
Les entrades reduïdes per als Amics del FeMAP poden adquirir-se 
online o als punts de venda física. La resta d’entrades reduïdes només 
estan disponibles als punts de venda física presentant els carnets o 
documentació acreditativa.
 Hi ha reservades places d’accés adaptat per persones amb mobi- 
 litat reduïda. Es recomana avisar abans del dia del concert a  
info@femap.cat per tal de poder dispensar tota l’atenció necessària.
PACKS TURÍSTICS. El FeMAP ofereix packs turístics que combinen 
les entrades als concerts amb ofertes hoteleres, gastronòmiques, 
culturals i de lleure. Per a més informació sobre packs turístics accediu a 
www.packsturisticsfemap.cat.

*Entrada gratuïta fins a 14 anys (excepte concerts FeMAP Familiar)

VENTE ON-LINE. Dans le site du FeMAP www.femap.cat
VENTE DIRECTE. Aux Offices de Tourisme, Mairies ou hôtels 
partenaires. Consultez les points de vente anticipée sur le site www.
femap.cat.
VENTE SUR PLACE LE JOUR DU CONCERT. À partir d’une 
heure avant le concert payement uniquement en espèces.
ENTRÉES À PRIX RÉDUITS. Amis du FeMAP/Majeurs de 65 ans/
Mineurs de 25 ans/Membres du Consell Cultural de les Valls d’Àneu/
VAIT membres/Amis de Lleida/Étudiants de l’Université de Lleida/
Membres du Joventuts Musicals de la Cerdanya/Cadí-Pedraforca 
membres/Segre membres/Regió7 membres/ACEM membres.
Les entrées à des prix réduits pour les amis du FeMAP peuvent s’acquérir 
online ou dans les points de vente directe. Le reste d’entrées à des prix 
réduits sont uniquement disponibles sur les points de vente directe 
si l’on présente au moment de l’achat la documentation accréditive 
correspondante.
 Il y a des places réservées à des personnes à mobilité réduite. 
 Il faut avertir l’organisation le jour avant du concert sur info@femap.cat 
pour vous faciliter l’accès.
PACKS TOURISTIQUES. Le FeMAP offre moyennant les Offices 
de Tourisme des packs touristiques avec des entrées aux concerts et des 
promotions de logement, gastronomiques, culturelles et de loisirs. Pour 
avoir plus de renseignements au sujet des packs touristiques consultez le 
site www.packsturisticsfemap.cat.

*Entrée gratuite aux enfants jusqu’à 14 ans (à l’exception concerts FeMAP 
Familiar)

VENTA ONLINE. En la web del festival www.femap.cat
VENTA FÍSICA. En las Oficinas de Turismo o ayuntamientos y hoteles 
colaboradores. Consulta el listado de puntos de venta anticipada en 
www.femap.cat.
EN TAQUILLA EL DÍA DEL CONCIERTO. Sólo en efectivo, a 
partir de una hora antes del concierto.
ENTRADAS REDUCIDAS. Amics del FeMAP/Mayores a partir de 
65 años/Menores hasta 25 años/Socios Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu/Miembros de VAIT/Amics de Lleida/Estudiantes de la Universitat 
de Lleida/Joventuts Musicals de la Cerdanya/Suscriptores Cadí 
Pedraforca/Suscriptores Segre/Suscriptores Regió7/Socios de ACEM.
Las entradas reducidas para los Amics del FeMAP pueden adquirirse 
online o en los puntos de venta física. El resto de entradas reducidas 
sólo están disponibles en los puntos de venta física presentando la 
documentación acreditativa.
 Se reservan plazas de acceso adaptado para personas con mobi- 
 lidad reducida. Ser recomienda avisar antes del día del concierto a  
info@femap.cat para poder recibir la atención necesaria.
PACKS TURÍSTICOS. El FeMAP ofrece packs turísticos que 
combinan las entradas a los conciertos con ofertas hoteleras, 
gastronómicas, culturales y de ocio. Para más información sobre packs 
turísticos acceder a www.packsturisticsfemap.cat.

*Entrada gratuita hasta los 14 años (excepto conciertos FeMAP Familiar)

BUY ONLINE. On the website www.femap.cat
BUY PHYSICALLY. In Tourism Offices, Town Halls and partner 
hotels. Check the list of advanced ticket sales points at  www.femap.cat.
IN THE PLACE OF THE CONCERT. Only in cash, from one hour 
before the concert.
TICKET PRICES REDUCED. FeMAP Friends/Older than 65 
years/People under 25/Cultural Council members of Valls d’Àneu/
VAIT members/Friends of Lleida/Students of the Universitat de Lleida/
Joventuts Musicals de la Cerdanya members/Cadí-Pedraforca 
members/Segre members/Regió7 members/ACEM members.
The reduced tickets for the Femap Friends can be adquired online or 
on the physical ticket offices. The rest of the reduced tickets are only 
available on the physical ticket offices presenting the membership cards 
or supporting documentation.
 Adapted access seats for people with reduced mobility are reser- 
 ved. It is recommended to notify before the day of the concert on 
info@femap.cat in order to dispense all the necessary attention.
TOURISM PACKAGES. FeMAP offers tourist packages which 
combine concert tickets with accommodation offers as well as cultural 
and recreational activities. For more information on tourist packages 
please check  www.packsturisticsfemap.cat.

*Free entrance for children under 14 (except FeMAP Familiar concerts)
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ENTRADES / ENTRADAS / BILLETS / TICKETS

ESPCAT

Taquilla
Guichet

Ticket Office

Anticipada 
Vente anticipée

Advance

NORMAL REDUÏDA/REDUCIDA/RÉDUIT/REDUCED

 Tarifa/Tarif/Rate A

 Tarifa/Tarif/Rate E

 Tarifa/Tarif/Rate B

 Tarifa/Tarif/Rate C

 FeMAP Cinema

 Tarifa/Tarif/Rate D

25 €

20 €

16 €

12 €

5 €

7 €

20 €

16 €

12 €

10 €

4 €

6 €

Taquilla
Guichet

Ticket Office

Anticipada 
Vente anticipée

Advance

20 €

16 €

12 €

10€

4 €

6 €

16 €

12 €

10 €

8 €

3 €

5 €





Ajuntament
Guardiola de

Berguedà

Ajuntament
d’Estamariu

Ajuntament
de Bagà

Ajuntament
de Beuda

Ajuntament
de Bossòst

Ajuntament
de Besalú

Ajuntament
d’Avia

Ajuntament
d’Alt Àneu

Ajuntament
Esterri d’Àneu

Ajuntament
d’Espot

Ajuntament
La Guingueta
d’Àneu

Ajuntament
de Sort

Ajuntament
La Pobla de

Segur
Ajuntament
de Puigcerdà

Ajuntament
de Ripoll

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

AMB EL PATROCINI DE

MITJANS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE



b

l

x

bl

lx

bx

blx

j


