
ECE 1

ESCAPADA MUSICAL A LA CERDANYA
V I N E ,  V I U  I  E S C O L T A  E L S  P I R I N E U S

24 i 25 d'agost Alp, la Molina i Bourg Madame

Eduardo Paniagua Pedro Burruezco Wafir Gibril

Hirundo Maris, Arianna Savall i Petter U. Johansen

147,55 € 
Preu per persona en habitació doble 

Consulta els suplements per habitació 
individual 

Es pot personalitzar l’escapada amb nits 
complementàries d’hotel 

Vi Bord Negre 

Celler Batlliu 

de Sort
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  nits d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar 

  concerts  

Telefèric al Niu de l'Àliga 

Mercat Setmanal a Alp

Visita guiada a Sant Martin d'Hix

2

2

INCLOU:



Hotel familiar i tradicional de muntanya 
amb encant, situat al centre d’Alp, a 50 
metres de l’església.
Travessera de la Font, 2. Alp
www.hotelrocaalp.com
972 890 011

El telefèric que a l’hivern puja els 
esquiadors serveix per transportar-nos 
en un desnivell de 700 m i observar unes 
vistes aèries espectaculars. Un cop deixat 
el telefèric encara podem caminar uns 20 
min, sense cap esforç, per arribar al cim 
de la Tosa d’Alp, on hi ha el refugi. Estem 
a més de 2.500 m d’alçada. Des d’aquest 
punt es pot contemplar mitja Catalunya 
i, si hi ha sort, iverses espècies d’animals, 
com ara els isards. És imprescindible 
portar roba d’abric, encara que sigui en 
ple agost.
Estació d’esquí La Molina
www.lamolina.cat/estiu/estacio/refugi-
niualiga

L'Església d’Ix, datada del segle XII, és 
una de les obres mestres del romànic. A 
l'interior trobem la Verge amb el Nen, un 
Crist romànic de principis del segle XIII 
i el retaule de Sant Martí del segle XVI.
Rue du Festival. Bourg Madame

Es van unir el 2009 per formar el 
conjunt Hirundo Maris, especialitzat 
en música antiga des de l'edat mitjana 
fins al barroc. El seu nucli creatiu és la 
música mediterrània i nòrdica, passant 
d'un continent a l'altre, d'una època a 
l'altra, tot alternant la música tradicional 
amb composicions pròpies, creant per a 
cada peça una atmosfera de mil reflexos 
perfectament definida, amb el constant 
caliu mediterrani i nòrdic que forma 
part del patrimoni musical irreductible 
d'Hirundo Maris. En aquesta ocasió, La 
Rosa dels Vents simbolitza els quatre 
grans punts cardinals musicals explorats 
pel conjunt: música antiga, música 
tradicional, composicions pròpies i 
improvisació lliure.
Església de Sant Martí d’Ix Bourg-Madame

Matí: Check in a l’Hotel Roca

10h Pujada al Niu de l’Àliga amb telefèric

20h Visita guiada a l’Església de Sant Martí d’Ix

21h Concert d’Arianna Savall i Petter U. Johansen. 
Hirundo Maris

24/08/18

Intèrprets: Arianna Savall, soprano, arpa 
medieval i arpa barroca triple; Petter 
Udland Johansen, tenor, hardingfele i 
císter; Miquel
A. Cordero, colascione i contrabaix; 
David Mayoral, percussions.
Programa: Obres de J. Masefield, R. 
Alberti, T. O’Carolan, C. Monteverdi, 
L. Ruiz de Ribayaz, H. du Bailly, S. de 
Murcia i obres tradicionals.
www.ariannasavall.com

Cada dissabte se celebra el mercat 
setmanal d’Alp a l’aire lliure, on es poden 
trobar des de productes gastronòmics 
fins a objectes, roba i complements.

Músiques de trobadors de les tres 
tradicions espirituals d'Al Andalus 
(jueus, musulmans i cristians). Un 
espectacle minimalista, però gran en 
emocions, que ens retrotreu a l’edat 
mitjana amb cançons i melodies d'aromes 
sefardis, de perfums trobadorescos i que 
no oblida els grans poetes del sufisme, els 
poemes dels quals són amor en estat pur.
Església de Sant Pere
Pl. de la Santa Creu. Alp
Intèrprets: Eduardo Paniagua, saltiri, 
flautes, cant i direcció; Wafir Gibril, cant 
àrab, "ud" (llaüt àrab) i darbuka; Pedro 
Burruezo, cant, mondol i cítola.
Programa: Obres d'Alfons X el Savi, 
P. Burruezo i anònims de la tradició 
musulmana medieval
www.burruezo.org 

9-14h Visita al mercat setmanal d’Alp

19:30h Concert d’Eduardo Paniagua, Wafir Gibril i
Pedro Burruezo

25/08/18


