Cultura

A punt per al festival dels cinc sentits
Quan encara faltaven dues setmanes perquè comencés, el Vallviva ja havia exhaurit totes les entrades
Avui i demà, 15 i 16 de juliol, la finca de les Brides, situada al cor
de la Vall d’en Bas, acollirà per primera vegada un festival com pocs
n’hi ha al país: el Vallviva, també anomenat el Festival dels Sentits.
El cartell el protagonitzen artistes de renom com Judit Neddermann,
Manel, Maria Arnal i Marcel Bagès o Massa, però també referents del
món gastronòmic com la Fina Puigdevall i la Martina Puigvert, del
restaurant garrotxí Les Cols.

Pel que fa al recinte, comptarà amb quatre escenaris: l’escenari
Vallviva, el principal i visible des de tot el recinte; l’escenari Cabanya,
de caire més íntim, situat en un bosquet acollidor; l’escenari
Mercadet, a la zona d’exposició i paradetes, i l’escenari Aigua, un
escenari cobert amb música de DJs de reconeguda trajectòria, a part
de l’escenari natural del prat, on hi haurà altres intervencions i activitats. A més, hi haurà també l’espai gastronòmic.

Com apuntàvem, el seu distintiu és el fet de poder gaudir amb cadascun dels cinc sentits humans. A través de l’oïda, els visitants
podran escoltar la varietat d’ofertes musicals d’artistes nacionals
i internacionals; amb l’olfacte, respiraran en un entorn natural de
gran bellesa, com és la finca de les Brides; amb el tacte, notaran la
natura, la gespa, les flors i les plantes de l’espai a través de la pell;
amb el gust, tastaran les elaboracions culinàries de productors comarcals amb prestigi internacional, i finalment amb la vista, podran
gaudir de l’espectacle de llums i colors que oferiran tant les actuacions com la claror del capvespre.

Avui, a partir de 2/4 de 7 de la tarda hi ha programades les actuacions de Cor de Teatre, Judit Neddermann, Joan-Pau, Manzau, Maria
Arnal i Marcel Bagès. Arnal i Bagès actuaran al lloc de Jorge Drexler,
que ha hagut de cancel·lar el concert al ser contacte d’un positiu.
demà, amb el mateix horari, hi seran The Hanfris Quartet, Koko-Jean
& The Tonics, Massa, Manel, i Alba i Santi Careta Trio.
El Vallviva cedirà tots els beneficis a la Fundació A. Bosch del grup
d’alimentació Noel, per tal de contribuir a la transformació de l’espai
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La música als masos s’acaba
La setmana passada el festival de Música als Masos va oferir tres
concerts més de música clàssica a diferents masos garrotxins. El
primer va ser divendres, protagonitzat pel Trio Barroc del Cafè, al
mas La Cau; dissabte al mas Ventós hi va haver el segon, a càrrec
dels trios romàntics amb flauta, i diumenge l’últim, del grup Blooming
Duo, també al mas Ventós.
El pròxim cap de setmana tindran lloc els darrers concerts d’aquest
festival iniciat a principis de mes. Dissabte, 17 de juliol, es podrà
escoltar la música del compositor Johannes Brahms, interpretada
per Marta Valero (mezzosoprano), Miquel Córdoba (viola) i Guillem
Martí (piano) al mas Pratdevall de Santa Pau. L’endemà, 18 de juliol,
serà el torn del grup Locus Desperatus, que portaran també al mas
Pratdevall un programa de música italiana del segle XIV.
Els concerts seran en doble sessió, a les 8 i a les 10 del vespre. Podeu
comprar les entrades a https://musicamasos.jimdofree.com.
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