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SORTIM FESTES POPULARS I FIRES
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n total de 26 grups corals i
13 de dansa procedents de

24 països del món –unes 2.000
persones de llocs com la Xina, Fi-
lipines, l’Argentina, Noruega,
Rússia i Romania– participen en
el trentè festival de música de
Cantonigròs, que es trasllada a la
capital d’Osona per motius eco-
nòmics.

Seran quatre dies amb un ex-
tens programa d’alta qualitat
musical i amb propostes com la
de la navarresa Maria Bayo, en-
carregada d’oferir el concert
inaugural amb una actuació
conjunta amb la Coral Canigó,
la Coral Sant Jordi i la Jove Or-
questra Nacional de Catalunya.
Enguany el festival commemora
l’obra d’autors reconeguts arreu
del món com Pau Casals, Xavier
Monsalvatge, Frederic Mom-
pou, Ricard Lamotte de Grignon
i Cristòfol Taltabull. També in-
corpora l’Off Festival, un calen-

U

dari d’actuacions a part de les
competicions i concerts oficials
que es faran a escenaris exteriors
de la ciutat, hospitals i centres
per a la gent gran, per fer extensi-
ble el festival a com més gent mi-
llor (del 20 al 22 de juliol).

Un total de 39 cors i grups de dansa de 24 països
participen en el 30è festival de Cantonigròs

Aniversari amb
trasllat cap a Vic

Vic. (Osona)
Festival Internacional de Música de Cantonigròs. Del 19 al 22 de juliol al
Teatre L’Atlàntida. Venda d’entrades a l’oficina del Festival (c/ València de
Barcelona) o al mateix teatre. Preus: de 13 a 25 euros. 932 326 444. www.fimc.es
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Maria Bayo actuant a Vic. / FIMC

l cor de la ciutat es conver-
teix un any més en un gran

teatre a l’aire lliure en la 18a edi-
ció d’aquest festival de música i
arts de carrer, que enguany pro-
posa més de 700 artistes i una se-
lecció molt eclèctica entre nou
circ, deambulacions extrava-
gants, parades de caràcter, teatre

E
el carrer i molt més. En total són
sis tardes-vespres que generen
animació en deu places de la ca-
pital del Rosselló, amb l’espera
d’uns 60.000 espectadors. Una
bona oportunitat per gaudir de
la diversitat artística i descobrir
un patrimoni històric i arquitec-
tònic envejable, amb notables
edificis del segle XVII.

Perpinyà. (Rosselló)
Dijous de Perpinyà. Els dijous, del 19 de juliol al 23 d’agost. De les 18.00 h a
les 23.30 h pel centre històric. Gratuït. www.perpignantourisme.com

700 artistes omplen de
teatre el centre històric
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