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El festival ‘La Pedra Parla’ de Santa 
Maria de Vallbona clou la seva 
sisena edició amb èxit de públic
El certamen ha esgotat les entrades pels tres concerts programats

El fesival ‘La Pedra Parla’ 
de Santa Maria de Vallbona 
ha esgotat les entrades 
pels tres espectacles que 
havia programat per l’edició 
d’enguany.

Lleida
REDACCIÓ

La sisena edició del cicle de con-

certs ‘La Pedra Parla’ es va tancar 

ahir al migdia amb un gran èxit de 

públic després de les tres actua-

cions que han ingut lloc durant 
el cap de setmana. La interpreta-

ció a l’església de ‘Dido i Enees’ 

de Henry Purcell, la primera òpe-

ra que programa el fesival, ha 
servit per cloure l’esdeveniment.

Prèviament, dissabte a la nit, 

Lina Tur Bonet (violí barroc) i Da-

ni Espasa (clavicèmbal) van in-

terpretar les ‘Sonates del rosari’ 

d’Ignaz Biber. La tarda del dis-

sabte el protagonisme va ser del 

Quartet Teixidor que, acompan-

yats del clarineista Josep Fuster, 
van interpretar obres de Xostakó-

vitx i Mozart. Aquest concert va 

ser el que va donar el tret de sor-

ida a aquesta edició de ‘La Pedra 
Parla’.

Les entrades pels tres concerts 

ja estaven exhaurides des de fa 

més d’una setmana, tenint en 

compte les mesures dictades pel 

Procicat per fer front a la pandè-

mia de la Covid-19, que perme-

ten un aforament del 70%.

 El director arísic del fesi-

val ‘La Pedra Parla’, el presigiós 

contratenor Jordi Domènech, 
destacava que “La Pedra Parla té 

la voluntat de mantenir-se obert 

a tots els gèneres i esils de la 
música clàssica amb programes 

variats, generalment dissenyats 

per ser interpretats al Fesival”. 
A més, Domènech va comentar 

que “el desig de no interferir amb 

la vida quoidiana de la comuni-
tat ens obliga a ser molt curosos 

en la tria de les formacions ins-

trumentals i vocals i en les peces 

musicals”.
Pel fesival hi han passat or-

questres com ara Vespres d’Ar-

nadí, agrupacions com el Cor In-

fanil dels Amics de la Unió el Cor 
de Cambra del Palau de la Mú-

sica Catalana i l’Ensemble O vos 

Omnes, grups de cambra com 

ara Alart Quartet i La Galanía, i 

solistes com ara els pianistes Al-

ba Ventura, Josep Colom i Albert 
Guinovart, els cantants Raquel 

Andueza i Marta Mathéu, l’actriu 

i cantant Anna Moliner, la també 

actriu Mercè Pons i l’organista 

Juan de la Rubia, entre d’altres.

FOTO: C.B.P. / El concert de ‘Dido i Enees’ de Henry Purcell és la primera òpera que s’ha programat al Fesival
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