
L’Aquelarre de Cervera va des-
plegar anit tots els seus signes 
d’identitat al Festival Cruïlla de 
Barcelona, amb un muntatge 
únic i especialment pensat per a
l’ocasió, amb més de 150 ac-
tors de diferents entitats cerve-
rines que van donar vida i àni-
ma a aquest espectacle, dirigit 
pel mateix responsable artístic 
de l’Aquelarre, Albert Parra. Els 
Diables de Cervera Carranquers, 

Band Tokades, Bombollers, Ge-
ganters de Cervera, Grepp Tea-
tre i Sound de Secà, totes en-
titats implicades en la festa de 
l’Aquelarre, van ser les encarre-
gades de donar el tret de sorti-
da a aquesta explosió de cultura 
popular, un mes i mig abans del 
que és habitual. I ho van fer amb 
un muntatge amb música en 
directe composada pel cerverí 
Xesco Grau. 

L’Aquelarre de Cervera 
desplega foc i música en el 
Festival Cruïlla de Barcelona

FOTO: Aquelarre / 150 actors van participar divendres en el festival

Milers d’espectadors 
vibren amb el Festival 
Paupaterres de Tàrrega
Gossos, Luar Na Lubre i Dirty Brown, 
plats forts de la nit de dissabte
Tàrrega
reDacció
Tàrrega es bolca tot aquest cap 
de setmana en la celebració del 
21è Paupaterres–Festival Musical 
d’Estiu, que aplega la xifra rècord 
d’una vintena de concerts.

El 21è Paupaterres adquireix 
un vessant solidari ja que desti-
narà una part dels ingressos a la 
creació d’aules de música per a 
infants i adolescents sense recur-

sos de l’Urgell. Els fons destinats 
a aquesta iniciativa s’obtindran 
de la venda del Got Solidari, un 
nou vas reciclable que es va po-
der adquirir al recinte del Paupa-
terres al preu d’un euro. La mei-
tat dels ingressos generats per la 
venda dels gots aniran destinats a 
a aquesta iniciativa solidària (l’al-
tra meitat servirà per cobrir les 
despeses de fabricació dels gots).

Ahir al vespre-nit van destacar 

les actuacions-plats forts del pro-
grama: Gossos, Luar Na Lubre, 
Lágrimas de Sangre, Bemba Sao-
co, Korrontzi, Fustegueres i Dir-
ty Brown. Abans, el Paupaterres 
també va oferir al migdia un ver-
mut musical amb cançons d’autor 
a càrrec de Walkin’ Roots i Raül 
Benéitez a la terrassa de l’Ateneu.  
A la tarda, a les 18.00 hores, tam-
bé va ser el torn del PaupaKids, la 
parcel·la infantil del festival.

lA niT de divendres vA ArrencAr Amb FOrçA | La nit de divendres esdevingué 
un dels moments àlgids del certamen amb l’actuació de la banda Búhos, un dels exponents 
estrella del moment dins l’escena del pop-folk català. els espectadors es van citar al càmping 
Municipal per fruir de les cançons del grup de calafell, en especial del seu himne ‘Volcans’. 
Durant la nit també van engrescar l’audiència els sons jamaicans. FOTO: Aj. de Tàrrega /
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Avui es dóna el tret de sortida al 
XIVè Festival del Romànic i dels 
Castells de Frontera, que por-
tarà a terres del Pallars Jussà for-
macions musicals prestigioses 
que configuren una proposta ar-
tística atractiva rebuda amb èxit 
i fidelitat per part del públic.

Els escenaris del concerts se-
ran símbols del romànic Pallarès 
com el Castell de Mur, l’església 

de Llimiana i el Castell de Llorà.
El Festival del Romànic i dels 

Castells de Frontera és un Fes-
tival de música basat en reper-
toris atractius de diferents èpo-
ques i estils que s’ha demostrat 
com una fórmula encertada per 
a la valorització i difusió del pa-
trimoni romànic de frontera. El 
primer concert serà avui a les 
19.00 h al Castell de Mur.

Tret de sortida del XIVè 
Festival del Romànic i dels 
Castells de Frontera al Pallars
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