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Els Xeremiers de Sóller
tornen a triomfar al
Pipping Live de Glasgow
M.A.C
Per segon any consecutiu, els
Xeremiers de Sóller participaren
la passada setmana al Pipping
Live Festival i, aquesta vegada,
amb un caire preferent, fet que
confirma que el so dels xeremiers ha resultat prou satisfactori
pels organitzadors del festival,
experts en el món de les gaites.
Protagonitzaren una sonada a
la Plaça de l’Ajuntament (George Square) de 50 minuts, en el
moment del dia que més gent hi
havia i, en un tres i no res la
carpa on tocaven quedà plena de
públic, que aplaudia entusiasmat
cada una de les peces.
A l’endemà participaren a un
concert més selectiu, en el que
participaren, junt amb els Xeremiers de Sóller músics de diferents països com Patrick Molard
(Bretanya francesa), Marco
Foxo (Galícia) o Canntaireachd
(Irlanda).
A més, tingueren ocasió de
fer una petita escapada a Edimburg aprofitant l’organització
del Fringe (Festival Alternatiu
d’Arts Escèniques) fent una petita sonada a la Royal Mille, obtenint novament una bona resposta de la gent.
Enguany no pogueren participar a la recepció oferida per
l’Ajuntament de Glasgow, tot i
estar-hi convidats, doncs a la
mateixa hora tenien actuació.
En canvi, assistiren a una
festa privada organitzada pel
cantant de música escocesa
Mick West on pogueren tornar a

Els Xeremiers de
Sóller triomfaren
en totes les
actuacions que
realitzaren,
aconseguint
reunir en totes
gran quantitat de
gent que no es va
cansar d’aplaudir
amb insistència
Els Xeremiers a la George Square, amb l’Ajuntament de Glasgow al darrere.

mostrar la seva música, deixant
impressionada a la gent i expressaren el desig que puguin tornar
un altre any.
Han estat quatre dies intensos
durant els quals han aconseguit
els seus objectius, la promoció
de la cultura mallorquina i, més
concretament, de la música dels
Xeremiers de Sóller i gaudir els
mateixos músics sollerics de ferla.
En un altre ordre de coses, recordar que el proper dissabte dia
28 d’agost, hi haurà una nova
edició de la Trobada de Xeremiers. La concentració serà a les
11 h, al Victòria, per després fer
una desfilada per diferents carrers i fins a Plaça.
A continuació, tots els grups
participants sonaran per separat
davant l’Ajuntament, seguint el
costum de cada any interpretant
diverses peces cada un.

Els sollerics han assolit un gran èxit i presència de públic en totes les actuacions.

