Ja ha començat el Festival de Música
Francesc Viñas de Moià
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El ﬂautista català de renom internacional Claudi Arimany va inaugurar dissabte passat la 33a edició del
Festival Internacional de Música Francesc Viñas de Moià, organitzat per Joventuts Musicals de Moià
i que acabarà el 10 de setembre. Amb aquest concert, Arimany, deixeble i hereu musical de Jean-Pierre
Rampal, tornava al Festival acompanyat per l’Orquestra de Cambra del Reial Cercle Artístic de
Barcelona (ORCA).
El Festival de Moià també se suma a la commemoració del centenari de la mort d’Enric Granados amb dos
recitals de piano, protagonitzats per Katia Michel, el 8 d’agost, i Daniel Ligorio, el 3 de setembre. Michel
també oferirà en el seu concert obres de Schumann, mentre que Ligorio dedicarà el seu íntegrament a
Granados amb les obres del compositor lleidatà que ha enregistrat recentment per al segell Warner
Classics. Paral·lelament al Festival, un any més Ligorio impartirà un curs de piano que culminarà amb un
concert ﬁnal dels participants.
El 16 d’agost hi actuarà el Cor Giovinetto, grup vocal dirigit per Marc Font i format per joves del Berguedà
que va ser ﬁnalista de la darrera edició del programa Oh happy day de TV3. El Cor oferirà un programa
amb temes clàssics i moderns, un repertori que mostrarà la versalitat de la formació.
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El Festival també acollirà l’actuació de la soprano Sara Blanch, en un recital el 17 d’agost, amb cançons i
àries d’òpera, acompanyada al piano per Josep Buforn. La cantant nascuda a Darmós (Ribera d’Ebre) va
obtenir diversos premis en el darrer Concurs de Cant Francesc Viñas i els seus compromisos professionals
la situen en els escenaris operístics més destacats de l’Estat espanyol. Per la seva banda, el dia 20 d’agost

hi actuarà l’orquestra formada per joves virtuosos d’arreu del món que participen a l’Acadèmia
Internacional de Música de Solsona (AIMS).
Mantenint el compromís de formació de joves músics, el Festival inclou el Campus Musical del Moianès, de
l’1 al 10 de setembre. Així, amb l’objectiu de fomentar la pràctica musical de conjunt, aquest any el
Campus inclourà, a més del curs de piano impartit per Daniel Ligorio, l’Stage de Música de Cambra obert a
instrumentistes de grau mitjà i superior i unes Colònies Musicals per als més petits, que combinaran la
música i els jocs, i en què podran participar nens a partir de 7 anys que tinguin un mínim de coneixements
musicals.

