
Mishima s’uneix 
al cartell 
del festival 
Acústica de 
Figueres
Mishima és el darrer nom que 
s’incorpora al cartell de l’Acús-
tica 2018, que se celebra Figue-
res del 30 d’agost al 2 de se-
tembre. La banda liderada per 
David Carabén oferirà la mitja-
nit del 31 d’agost un concert a 
l’escenari de Plaça Catalunya 
que servirà per commemorar 
el desè aniversari de l’àlbum 
Set Tota la Vida (2007), consi-
derat un dels discs nacionals 
més importants publicats en el 
que portem de segle XXI. Love 
of Lesbian, Els Catarres, Alfred 
Garcia, La Raíz, Albert Pla, Joan 
Dausà, Quimi Portet o Doctor 
Prats són altres dels noms que 
participaran en l’edició d’en-
guany de l’Acústica.

Alfred Hitchcock 
protagonitza el 
cicle de cinema 
clàssic de Màlaga

El Festival Jardins 
Terramar de Sitges 
tanca amb prop de 
20.000 espectadors

Alfred Hitchcock i Joseph L. 
Mankiewicz seran dos dels di-
rectors protagonistes de la sise-
na edició de La Edad de Oro, el 
cicle de cinema clàssic del Fes-
tival de Cinema en Espanyol de 
Màlaga, que projectarà vint-i 
pel·lícules en cinc cicles del 6 
al 13 de setembre. Aquest ci-
cle inclou a més un homenatge 
al cineasta Miguel Alcobendas 
amb la projecció de diversos 
dels seus treballs recentment 
digitalitzats pel Festival de 
Màlaga. Es podran veure els 
curts Málaga i Picasso, Lorca y 
La Barraca, entre altres.

Prop de 20.000 espectadors 
s’han personat al Festival Jar-
dins Terramar de Sitges, que 
ahir a la nit va tancar la seva 
primera edició amb una ocupa-
ció mitjana del 83,1% després 
de dues setmanes de concerts. 
El festival, que ha programat un 
total de 12 concerts, ha reunit a 
artistes com Gloria Gaynor, Pa-
blo López, Luz Casal, Sergio Dal-
ma, Els Amics de les Arts, Joan 
Dausà o Manu Guix. El pianista 
britànic James Rhodes va tan-
car el festival amb peces de 
Bach, Chopin i Rachmaninov.

El Festival de Música Antiga 
dels Pirineus proposa set 
concerts aquesta setmana
Acollirà fins diumenge recitals del quartet 
CantoLX, Amparo Lacruz i Mal Pelo, entre altres
Des d’avui i fins al 
diumenge, el Festival 
de Música Antiga dels 
Pirineus (FeMAP) acollirà 
set concerts a càrrec de 
CantoLX, Lux Fundació 
Bruno Forst i Santi Mirón, 
Amparo Lacruz i Mal Pelo i 
Johanna Rose i Josep Martí 
Duran.

Lleida
REDACCIÓ
El quartet CantoLX, format per 
Véronique Nosbaum, soprano, 
Peter de Laurentiis, tenor, Karl 
Nyhlin, tiorba i Frank Agsterib-
be, clavicèmbal i direcció, seran 
els encarregats d’obrir avui a l’es-
glésia de Sant Domènec de Pui-
gcerdà (22.00 hores) la progra-
mació d’aquesta setmana amb 
el concert The Plaint of Orpheus, 
en un recital en què presentaran 
un programa ple de creativitat, 
varietat i riquesa de solucions 
imaginades pels compositors de 
l’italià del segle XVII. Demà, el 

quartet oferirà el mateix concert 
a la Sala La Immaculada de la Seu 
d’Urgell, a partir de les 21.00 ho-
res.

Divendres a Pobellà (La Torre 
de Capdella, Pallars Jussà) i dis-
sabte a Sant Joan de les Abades-
ses (Ripollès) serà el torn de Lux 
Fundació Bruno Forst i Santi Mi-
rón amb La Bella Itàlia. Els músics 
ens presentaran un programa 
amb peces de Vivaldi i Corellis, 
en un concert on la manera de 
concebre la música, tant a nive-
ll compositiu com interpretatiu, 
d’aquests dos virtuosos del violí, 
va ser tot una revolució musical 
fins al punt que va generar un 
veritable impacte internacional. 
Les actuacions començaran a les 
20.00 i a les 22.00 hores.

Dissabte i diumenge, a Ceuró 
(Castellar de la Ribera, Solsonès) 
i a Vilanova de Banat (Alàs i Cerc, 
a l’Alt Urgell) Amparo Lacruz i 
Mal Pelo interpretaran Bach x3, 
un concert on música i dansa 
s’uneixen en l’escenari gràcies a 

la passió que comparteixen els 
tres artistes cap a Bach.

Per tancar el cap de setmana, 
diumenge hi haurà un concert a 
més de 2.500 metres d’altitud. 
Johanna Rose i Josep Martí Du-
ran tocaran Històries d’un Àngel 
al refugi guardat més alt de Cata-

lunya, al Niu de l’Àliga.
A banda dels concerts, el Fe-

MAP organitza activitats pa-
ral·leles. Així, els qui ho desitgin 
podran complementar la música 
amb un recorregut històric per 
Vilanova de Banat o visitar el pas-
sat de Ceuró.

FOTO: FeMAP / El quartet CantoLx actua aquesta nit a Puigcerdà
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El guitarrista i icona del rock llatí 
Carlos Santana oferirà avui, a les 
22.30 hores, a la Plaça de Bous 
d’Alacant el primer dels seus tres 
concerts a Espanya com a part de 
la seva gira Divination Tour 2018, 
segons fonts de la promotora de 
l’esdeveniment. Carlos Santana 
ve acompanyat de la seva ban-
da, actualment formada per deu 
components -inclosa la seva do-
na, Cindy Blackman, a la bateria-, 
i el seu concert serà la primera 
actuació internacional del cicle 
Alacant Music Festival d’aquest 
estiu.

Fuengirola (Màlaga) i Perala-
da (Girona) són els propers des-
tins espanyols on actuarà el 9 i 11 
d’agost, respectivament, per des-
prés viatjar a França i Alemanya 

en un tour europeu de vuit loca-
litats. Com a part d’aquesta gira, 
el reconegut músic interpretarà 
alguns dels temes favorits dels 
fanàtics com Black Magic Wo-
man / Gypsy Queen, el Oye como 
va, entre altres. 

Carlos Santana va començar 
la seva carrera com a guitarrista 
a mitjans dels 60 a San Francisco, 
en plena efervescència del movi-

Carlos Santana inicia avui 
a Alacant la seva gira de 
tres concerts per Espanya

ment hippie que va definir l’esce-
na musical. 

Al llarg de més de quaranta 
anys de trajectòria, en solitari i 
en conjunt, ha aconseguit vendre 
més de cent milions de discos, i 
ha acumulat deu premis Grammy 
-nou d’ells pel seu disc Superna-

tural l’any 1999-, a més de tres 
Grammy Llatí .

Amb els seus 71 anys acabats 
de fer, Carlos Santana s’ha con-
vertit en un símbol de la fusió del 
rock amb el ritme llatí i de l’expe-
rimentació musical en el terreny 
del blues i el jazz.

FOTO: E. Hawkins / Santana presenta la seva gira Divination Tour

També actuarà 
a Fuengirola i 
Peralada, el 9 i 

l’11 d’agost
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