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SUSANA GARCÍA LASTRA
Prestigiosa organista asturiana resident a Sevilla on és 
organista auxiliar de l’Hospital dels Venerables i professora 
del Curs d’orgue organitzat per l’arquebisbat de Sevilla des 
de 1999, així com professora del MAES organitzat per la 
Universitat d’aquesta ciutat. Especialitzada en la interpre-
tació de la música contemporània, el seu repertori abasta 
totes les èpoques de la literatura organística. Gran educa-
dora,  ens deixarà una bona mostra del seu coneixement 
pedagògic i concertístic en una doble actuació matinal per 
a públic infantil i el concert a les 21.30 h, dins del Festival 
Internacional Orgue&nd 2017.

Dissabte 23 d’agost a les 21.30 h · Església de 
Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana

Contrastos 
És el leitmotiv d’aquest concert: del nou, a partir de la 
interpretació de diferents compositors espanyols contem-
poranis, incloent l’estrena absoluta d’una petita toccata de 
la mallorquina Carme Fernández Vidal, a la tradició de la 
música per a orgue dels segles XVII i XVIII. Des del barro-
quisme i la tradició de les esglésies sevillanes amb el seu 
ball de seises i les cascades de llum que ens transmeten 
els tientos de l’il•lustre Correa de Arauxo, a la profunditat i 
recolliment dels compositors de l’Alemanya del nord. Dife-
rents religions, diferents concepcions.

Tot fent un aperitiu abans del sopar, aprofiteu l’estiu i les 
terrasses de la parròquia per venir a gaudir de la millor 
música en directe.

Vibrand en clau 
de sol
Dijous 3 d’agost a les 
20 h · Plaça del Quart
Un dels grups més 
coneguts del panorama 
nacional que ens oferirà un 
concert de soul, jazz, pop 
i bossa nova amb versions 
de cançons d’artistes com 
Etta James, Adele, Amy 
Winehouse, Bill Withers, 
Tom Jobim, Ray Charles, 
Nora Noor, entre d’altres.

EmBoSsa’t
Dijous 24 d’agost a les 20 h · Prat del Colat
David Amat i Albert Ginestà lideren aquesta formació que 
ofereix un ampli repertori de bossanova. Acompanyats 
d’excel·lents músics, el grup ens farà viatjar pels sons brasi-
lers més autèntics i ens mostraran els ritmes més ballables 
d’aquest estil musical, mundialment reconegut.

Fit Dansa
Dijous 20 de juliol a partir de les 21.00 h 
Plaça de les Fontetes
La companyia de ballarins de dansa urbana de l’escola 
Fit Dansa portaran les seves explosives i espectaculars 
coreografies a la Massana. Són joves, són agosarats i estan 
plens de talent i de creativitat. Segur que no us deixaran 
indiferents.

Think Twice
Dijous 27 de juliol a les 20 h · Prat del Colat
Grup de llarg recorregut, amb Ishtar Ruiz al capdavant, 
ofereix versions de clàssics del pop i del rock, i un tarannà 
festiu i desinhibit en les seves actuacions que ha fet que 
aquesta banda sigui una de les que més s’han prodigat els 
darrers temps a Andorra.

Escenificant
A continuació, a la Plaça del Quart.

Idea original: Laura Alcalà i Emma Riba
Creació i interpretació: Laura Alcalà, 
Emma Riba i David Menéndez
És una peça de dansa i teatre on tres periodistes investi-
guen les notícies locals del moment. La peça està a cavall 
entre la realitat i la ficció, tot  jugant amb diferents resignifi-
cacions del moviment i del material periodístic.

Temporada Escena Nacional d’Andorra
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Nits D’estiu 
als Museus

Festes Majors 
la Massana 2017

OBertura  

d’EsglesieS
Xics del Xurrac
A càrrec de la Companyia 
Tombs Creatius
Dimecres 2 d’agost a les 
16.30 h · Prat de Colat
La primera colla castellera que 
neix en una fusteria! Neces-
sitem públic, com tu, per fer 
pinya amb ganes de jugar i ser 
protagonistes a l’hora de do-
nar ànima als nostres “xics”, 
compartint els valors caste-
llers: Valor, Seny, Equilibri i 
Força. La nostra colla castelle-
ra és de fusta! i te la trobaràs 
a la plaça del teu poble on 
convidem tothom a jugar i ser 
per un día un “xurrac” dels 
nostres. T’animes a jugar a 
castellers? Ens veiem a plaça!

Music Box
A càrrec d’Ivan Alcoba 
(Companyia Fadunito)
Dimecres 9 d’agost a les 
18 h · Prat de Colat
Un amant de la música arriba 
entre el públic amb les seves 
capses de música i en desco-
breix una de gegant a l’esce-
nari, però que no funciona i es 
disposa a arreglar-la.

La xarxa de Museus d’Andorra organitza durant tot l’estiu 
un seguit de propostes culturals a les seves seus. A la Mas-
sana, els Museus de Farga Rossell, Casa Rull i el Centre 
d’Interpretació de Pal se sumen a aquestes propostes.

Podeu consultar tota la programació a www.agenda.ad

Festa Major de Sispony  24 de juny

Festa Major de Pal  24 i 25 de juny

Roser de la Massana  8 i 9 de juliol

Festa Major d’Anyós  10 de juliol

Festa Major d’Erts  14, 15 i 16 de juliol

Festa Major de l’Aldosa  11, 12 i 13 d’agost

Festa Major de la Massana 15 i 16 d’agost

Festa Major d’Arinsal  18, 19 i 20 d’agost

Durat els mesos de juliol i agost, l’Església de Sant Cristòfol 
d’Anyós i l’Església de Sant Climent de Pal obren les seves 
portes al públic amb visites guiades, per descobrir el legat 
romànic a la parròquia de la Massana.

Per a més informació sobre horaris i preus, podeu adreçar-vos a  
l‘Oficina de Turisme de la Massana, tel. (+376) 835 693

Transhumància
A càrrec de la Companyia Xip Xap
Dimecres 26 de juliol a les 18 h · Prat de Colat
La transhumància és la migració estacional dels ramats a la 
recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de 
l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana 
a l’hivern. I així són els nostres pastors, porten el seu ramat 
allà on el públic està reunit per gaudir del teatre de carrer. 
Pastors, cabres, i el nostre gos són els personatges prin-
cipals. Però potser tu també acabaràs sent protagonista. 
Saps munyir? I que tal fas de llop?

Comú de la Massana
Av. Sant Antoni, 29
AD400 La Massana
T. (+376) 736 900

Oficina de Turisme
Plaça de les Fontetes s/n
AD400 La Massana
T. (+376) 835 693

turisme@comumassana.ad           www.lamassana.ad

Nit sense

paraules
Rien a dire: Un espectacle d’humor 
poètic, sense paraules
A càrrec de LEANDRE
Dijous 10 d’agost a partir de les 22 h 
Plaça del Quart
Damunt l’escena quatre mobles i una porta. Una casa da-
vant del públic. Sense parets. Una casa plena de buits, de 
forats cap a l’absurd, visitada per espectadors imaginats. 
Un personatge sol envoltat de presències, de desequili-
bris. Un temps aturat en un ritme frenètic, Amb fantasmes 
als armaris, amb mitjons voladors, pluges de paraigües, 
miralls juganers, làmpades fugisseres, paquets sorpresa, 
pianos telepàtics, músiques silencioses, tonteries, dimonis, 
somnis. Una casa somiada per compartir la solitud, les 
emocions. Aquí i ara.


