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L'òpera i la cançó culta seran pre-
sents en la meitat dels 13 concerts
programats al 35è Festival de Tor-
roella de Montgrí. La veu serà l'eix
vertebrador del festival, amb in-
tèrprets destacats com Anna Pro-
haska, Josep Bros (concert inau-
gural), Julia Doyle, María Bayo o
Jan Lisiecki. 

El piano és l'altre plat fort, amb
presència en 7 concerts i diversos
intèrprets de relleu internacional
i local. El tradicional espectacle fa-
miliar conjugarà enguany música
i circ, amb la proposta Le carrou-
sel des moutons de la Companyia
D'Irque & Fien i, d'altra banda, tor-
na el programa previ juvenil Frin-
ge. Els concerts es concentren en-
guany del 2 al 20 d'agost i tindran
lloc a l'Auditori Espai Ter.

El festival empordanès, que en-
guany passa a celebrar-se durant
el mes d'agost, proposa 13 con-
certs –un dels quals adreçat al pú-
blic familiar–, i presenta la segona
edició de Fringe, una prèvia dedi-
cada als joves intèrprets que té lloc
del 28 de juliol a l'1 d'agost tant a
Torroella com a l'Estartit.

Els cantants solistes són, doncs,
els grans protagonistes d'aquesta
edició del festival. Per l'escenari de
l'Auditori Espai Ter passaran veus
tan destacades com el tenor Josep
Bros (que inaugura el festival), les
sopranos Anna Prohaska, Juia
Doyle, Maria Bayo o la mezzoso-
prano Anna Alàs.

Pel que fa als pianistes, amb pre-
sència a 7 dels 13 concerts pro-

gramats, destaca Khatia Bunia-
tishvili, el clàssic del festival Joa-
quín Achúcarro, Jan Lisiecke, En-
rique Bagaria, Marco Evangelisti,
Ruben Fernández i la jove promesa
Jan Lisiecki, acompanyat per l'Or-
questra Simfònica del Vallès (OSV).

D'altra banda, també tindrà
presència al festival el Cor de
Cambra del Palau de la Música Ca-
talana, dirigit per Josep Vila, l'En-
semble La Fenice, i l'Hespèrion
XXI de Jordi Savall amb el seu
concert L'esperit d'Armènia. Mú-
siques de la memòria.

Com és tradició, el festival inclou
un espectacle adreçat al públic
familiar. Enguany aquest està de-
dicat a la conjunció entre música

i circ. La companyia D'Irque &
Fien oferiran l'obra Le carrousel des
moutons, amb elements d'acro-
bàcia, malabars i, és clar, música.

La programació oficial del fes-
tival es complementa amb el pro-
grama previ que representa el
Fringe, amb una quinzena de con-
certs gratuïts que serveixen per
descobrir els grans valors de les mi-
llors universitats, conservatoris i es-
coles superiors de música euro-
pees. Organitzat per Joventuts Mu-
sicals de Torroella de Montgrí,
aquest off del festival aspira a con-
solidar-se com un espai fixe dins
del mateix certamen, en tant que
representa l'aposta de Torroella per
la formació musical.
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El festival de Torroella
porta Anna Prohaska,
Josep Bros i Julia Doyle

Julia Doyle, María Bayo i Jan Lisiecki també passaran per l’auditori
Espai Ter en una edició del festival concentrada del 2 al 20 d’agost


FESTIVAL DE TORROELLA

GRANS NOMS de l’escena clàssica. La Fenice, una de les
formacions. La soprano Anna Prohaska. El tenor Josep Bros.3
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El Festival de Jazz de Banyoles
mantindrà la seva línia d’apostar
per músics emergents a la 22a
edició, del 21 al 24 de maig. El pro-
jecte estrena imatge i canvia de
nom. S’ha batejat com a FEM Jazz,
Festival d’Emergències Musicals,
va informar ahir Ràdio Banyoles.

El Taller de Música de Banyoles
ha organitzat una desena de pro-
postes, amb un cartell divers i de
qualitat que aposta per músics
emergents del panorama jazzístic
català. 

Ja fa temps que el Festival avan-
ça en aquesta línia, i enguany es
consolida aprofitant l’efervescèn-
cia de Barcelona, on hi ha tres
dels quatre centres en tot l’estat on
es pot obtenir el títol d’intèrpret de
jazz. 

El regidor de Cultura i Festes de

Banyoles, Jordi Bosch Batlle, va
presentar ahir un programa per a
«nous talents».

El FEM Jazz s’inaugura el dijous
21 de maig a l’Ateneu Bar amb l’ac-
tuació de Bernat Font Trio. Les pro-
postes s’allargaran fins al di-
umenge 24, amb activitats ja con-
solidades com el 9è Jazztronòmic
o el Pícnic Jazz al parc de la Draga,
i novetats com una matinal de
dissabte dedicada al Lindy Hop
amb un curs d’acrobàcies aèries i
una master class de Dips&Tricks,
en col·laboració amb el Centre
Cívic de Porqueres i l’escola Dans.

També hi haurà un recorregut
per diversos carrers amb la Ba-
nyoles Marxing Band de l’Escola
Municipal de Música i la Girona
Marxing Band, i una producció
pròpia al Bar 800 amb l’artista lo-
cal Pau Brugada i Jordi Matas, en-
tre d’altres propostes.

Segons Isidre Palmada, un dels
organitzadors, el Festival es con-
solida  i comença a fer-se un nom
al calendari català. La programa-
ció es pot consultar al web:
www.femjazz.cat. 
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La trobada es rebateja
com a FEM (Festival
d’Emergències Musicals) i es
farà del 21 al 24 de maig



El grup Bernat Font Trio
inaugurarà el Festival 
de Jazz de Banyoles
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