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ESCAPADA MUSICAL AL PALLARS SOBIRÀ
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

17, 18 i 19 d'agost Llavorsí, Esterri d'Àneu, Escaló i Tavascan

Foto:Arnau Urgell

Locus Desperatus

Joan Bosch i Isabel Félix

Foto:Teresa Llena

  nits d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar 

  concerts  

Dinar amb carn de corder xisqueta (Llavorsí)

Concurs de gossos d'atura (Llavorsí)

Visita al Centre de visitants del Pallars Jussà (Tremp)

3

2

INCLOU:

Visita a la central elèctrica subterrània (Tavascan)

Visites als nuclis antics de Llavorsí i Escaló



Hotel situat al poble medieval d’Escaló, a 11km 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 
Maurici. La seva ubicació el fa un lloc idoni per a la 
pràctica d’activitats de muntanya.
www.hotelcastellarnau.com
Avinguda Burgal 1, Escaló
973 622 063

Escaló és una vila que encara conserva una 
estructura tancada per muralles amb un carrer 
central. L’església de Sant Pere és un antic monestir 
benedictí del S. IX que va arribar al seu màxim 
esplendor el S. XIII. Els usuaris es trobaran a l’hotel 
l’autogui per poder desenvolupar la visita.

És un edifici magnífic, exemple de casa agro-
ramadera representativa d’una època en què la 
base de l’economia local era, quasi exclusivament, 
la pagesia i la cria del bestiar..
http://www.ecomuseu.com/casa-gassia
Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu

Llavorsí està perfectament conservat: carrers 
estrets, empedrats i amb forts desnivells creen 
un ambient ideal per a ferhi passejades. Fins 
al començament del segle XX per accedir al 
poble calia pagar un peatge sobre el riu Noguera 
Pallaresa.
Sortida des de la Plaça de l’Església
www.llavorsi.cat

A Hamburg, a les 4 de la tarda d'un dia qualsevol, 
després de finalitzar la jornada laboral i d'una 
manera institucionalitzada al municipi, el públic 
es dirigia a la Drillhaus per escoltar el concert 
del dia. L'inventor d’aquest entreteniment per als 
afeccionats a la música va ser el gran Telemann, 
a qui C.Ph.E. Bach va succeir en el càrrec de 
Kapellmeister en aquesta ciutat alemanya l'any 
1768. Ein Weißbier, bite! (una cervesa blanca, si us 
plau!) és un concert on tot això queda entrellaçat: 
dos grans compositors que s'admiraven, música 
fresca, dotada de certa pirotècnia i la presentació de 
l'instrument que acabava de néixer: el pianoforte.
Església de Santa Anna
Plaça de l’Església, Llavorsí.
Intèrprets: Joan Bosch, traverso de sis claus
i Isabel Fèlix, fortepiano
Programa: Obres de C.Ph.E Bach i W.A.Mozart
www.isabelfelix.com

Matí: Check in a l’Hotel Castellarnau

12h Visita autoguiada a la Vila Closa d’Escaló i Sant Pere del Burgal

17h Visita a la Casa Gassia – Ecomuseu de les Valls d’Àneu

19:30h Visita guiada al nucli antic de Llavorsí i Pont de peatge de la Palomera

17/08/18

21h Concert de Joan Bosch i Isabel Félix

18/08/18

La gran protagonista de la fira és l’Ovella Xisqueta, 
una raça d’ovella autòctona catalana que s’ubica 
majoritàriament al Pirineu lleidatà, perfectament 
adaptada a les dures condicions transhumants i
pirinenques. 
Davant del càmping Riberies.

Demostració dels costums tradicionals de la 
pastura.
Davant del càmping Riberies.

Dinar de fira amb carn d’ovella xisqueta a la brasa.
Davant del càmping Riberies.

Demostració que fan els pastors i els seus gossos 
com a preàmbul del concurs de l’endemà.
Davant del càmping Riberies.

Reuneix els millors pastors i gossos d’atura 
dels Països Catalans, del País Basc i del Pirineu 
francès. Per un dia els pastors són els autèntics 
protagonistes i donen a conèixer la seva activitat i 
les seves habilitats amb el gos.
Prats de la coma.

Una de les més grans d’Europa. Es troba dins d’una 
caverna de 500 metres de profunditat a l’interior 
del Pic de Gueron.

Ens proposa endinsar-nos en el repertori polifònic 
religiós que ressonava a l’entorn de les capelles dels 
darrers monarques de la dinastia reial catalana. 
En general es tracta d’obres a tres veus i tenen una 
estreta relació amb l’estil musical que es practicava 
al voltant de la cort papal avinyonesa.
Església de Sant Bartomeu. Tavascan.
Intèrprets: Anaïs Oliveras, soprano; Irene Mas, 
soprano; Aniol Botines, tenor; Meritxell Genís, 
mitja viola; Pepe Luna, llaüt i llaüt guitarrenc; 
Oriol Casadevall, viola.
Programa: Obres eclesiàstiques anònimes de la 
capella reial de Martí l’Humà.
www.locusdesperatus.net

11h Visita al Mercat de productes artesans i agroalimentaris amb de-
gustació. Mostra d’ovelles xisqueta i demostració d’oficis tradicionals

13h Demostració de ganxo i concurs de xiulits

14h Dinar

18h Demostració de Gossos d’Atura

10:30h 32è concurs de Gossos d’Atura

19/08/18

18h Visita guiada a la Central Hidroelèctrica Subterrània de 
Tavascan

21h Concert de Locus Desperatus


