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Albert Bou i Vilanova
President de Joventuts Musicals  
de Torroella de Montgrí 

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, un any més ofereix als seus socis 
i a tothom que estima la música una proposta feta amb il·lusió i amb la segure-
tat que us ajudarà a viure un estiu millor, més ric. Com els darrers anys us 
oferim tres festivals diferents i complementaris.

En una nova edició del Fringe, tornarem a acollir una vuitantena de joves 
músics de les millors institucions educatives de tot Europa, que durant la 
darrera setmana de juliol ens oferiran el seu talent jove, promesa d’un gran 
futur, en espais emblemàtics de Torroella i de L’Estartit.

L’Estartit, a l’estiu, comença a ser sinònim de jazz. Us convidem a deixar-vos 
seduir per la bellesa de l’entorn (al costat del port, al Molinet, a la platja davant 
les Medes) i pel talent dels músics del Jazz Festival L’Estartit - Costa Brava. 

A Torroella, una nova edició del Festival, pensat des de la responsabilitat que 
ens imposa la nostra línia, que no és altra que oferir a qui estima la música, els 
millors intèrprets d’aquí i de fora, donar oportunitats a joves promeses, seguint 
l’esperit de JM, i recuperar patrimoni musical oblidat, sempre en l’àmbit de la 
música clàssica. 

Recentment, el Festival de Torroella de Montgrí ha rebut el segell de qualitat 
EFFE Label 2017-2018 que atorga l’Associació Europea de Festivals, i que 
reconeix els millors festivals d’Europa. Les raons del jurat per distingir el nostre 
Festival han estat els seus “esforços per arribar a un públic ampli, per establir 
relacions entre els artistes joves i els professionals consolidats i per la solidesa de 
les seves instal·lacions, que són un potencial per un Festival que, malgrat la seva 
llarga trajectòria, no ha deixat de redefinir el seu sentit en la societat”. N’estem 
molt orgullosos.

Una novetat d’enguany és l’adhesió del Festival al programa Apropa cultura 
que ofereix entrades a preus reduïts a col·lectius en risc d’exclusió social per 
tal que tinguin també accés a la cultura.

Una vegada més, agraïm la seva ajuda a les institucions i a les empreses patro-
cinadores que confien en nosaltres i sense les quals seria impossible no ja 
d’organitzar aquestes activitats sinó ni tan sols imaginar-ho.

I acabarem demanant als socis i a la gent que ve a escoltar música els vespres 
d’estiu a Torroella i a L’Estartit que ho tornin a fer perquè, sense ells, sense la 
seva presència, la nostra feina no té cap sentit.
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Des que el 1272 Torroella de Montgrí va esdevenir vila reial i els monarques passa-
ven temporades a la població, la música ha format part de la vida dels torroellencs. 
Primer, amb les capelles reials de música que durant la residència de la cort a la vila 
omplien de trobadors i ministrers les cases nobles i els actes populars; més tard, 
amb la Capella Musical de l’església de Sant Genís, de la qual al segle XVIII van 
sorgir destacats compositors com Anselm Viola i Benet Julià. I a partir de la segona 
meitat del segle XIX, amb el desenvolupament de la sardana i la cobla. Aquesta 
llarga tradició ha modelat el gust per la música dels torroellencs, capaços d’esta-
blir forts vincles amb els intèrprets que des de 1981 desfilen cada estiu pel Festival 
de Torroella de Montgrí, que en la seva 37a edició, ret homenatge al gran pianista 
bilbaí Joaquín Achúcarro, que ha actuat de forma ininterrompuda en les últimes 25 
edicions del Festival.  

Un any més, la música antiga té un destacat protagonisme en la programació del Festi-
val de Torroella amb set concerts que giraran al voltant de tres compositors: Johann 
Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, i Claudio Monteverdi i els seus contempora-
nis a Venècia. Dedicarem una atenció especial al Dia Monteverdi amb tres concerts, 
per commemorar el 450è aniversari del naixement del compositor italià. 

Torna el planter més jove i emergent del Festival, el Fringe, que per primera vegada, 
s’interrelacionarà de forma directa amb el Festival per facilitar la possibilitat que els 
joves músics emergents puguin establir relacions amb els professionals consolidats. 
En aquesta edició donem la benvinguda a l’Escola Superior de Música Reina Sofia 
de Madrid, a l’INJUVE a través dels seus ajuts a la creació jove amb la presentació 
d’obres del compositor Pablo Peula, i també a Cabal Musical, projecte de música 
comunitària del Taller de Músics.

A més, posem rumb a la quarta edició del Jazz a l’Estartit, un recorregut que s’enfi-
la a grans músics de renom internacional del món del Jazz i els seus gèneres. En 
aquest sentit, la cita d’enguany es defineix específicament per aquest talent aventu-
rer de cadascun dels seus protagonistes, tant si tendeixen a mirar a l’ahir o al demà: 
“M’exalta el nou i m’enamora el vell” que deia el poeta. 

En conjunt, una cinquantena de concerts amb repertoris inèdits o poc freqüents i 
propostes innovadores amb la intenció d’explorar nous llenguatges i augmentar la 
capacitat crítica del públic. Una aposta que vol obrir i construir ponts de diàleg, 
d’enriquiment mutu entre els artistes d’arreu i el nostre teixit cultural, i anar més 
enllà dels noms propis per incloure tots els valors musicals i donar visibilitat tant 
a figures consolidades com a les emergents. 

Amb cada nova edició neix un projecte amb la màxima il·lusió i compromís. 
Deixeu-vos portar i deixeu-vos perdre pel botó de la roda de l’Empordà, admireu la 
bellesa del Montgrí i les illes Medes i, sobretot, pareu l’orella: tenim moltes coses 
per explicar-vos aquest estiu, tres propostes que no us deixaran indiferents.

Montse Faura
Directora general i artística 
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Joaquín Achúcarro va actuar per prime-
ra vegada al Festival de Torroella de 
Montgrí el 1990 i des de 1993 no ha faltat 
cap estiu a la seva cita amb el públic del 
Festival, amb el qual el pianista bilbaí ha 
forjat una estreta relació d'amor mutu. 
Aquest 2017, Achúcarro ofereix el que 
serà el seu 25è concert consecutiu al 
Festival, un rècord que celebrem amb 
aquesta vetllada inaugural protagonitza-
da per aquest gran pianista, acompanyat 
per l'Orquestra Simfònica del Vallès. 

Joaquín Achúcarro a donné son premier 
concert au Festival de Torroella de 
Montgrí en 1990 et, depuis 1993, le 
pianiste de Bilbao n’a pas manqué un 
seul été son rendez-vous avec le public 
du Festival, auquel l’unit une étroite 
relation d’amour mutuel. Cette année 
2017, Achúcarro donne son 25e concert 
consécutif au Festival, un record que 
nous fêtons avec cette soirée inaugurale, 
où le grand pianiste sera accompagné par 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Joaquín Achúcarro actuó por primera vez 
en el Festival de Torroella de Montgrí en 
1990 y desde 1993 no ha fallado ningún 
verano a su cita con el público del Festival 
con el que el pianista bilbaíno ha forjado 
una estrecha relación de mutuo amor. 
Este 2017, Achúcarro ofrece el que será 
su 25º concierto consecutivo en el Festi-
val, un récord que celebramos con esta 
velada inaugural protagonizada per este 
gran pianista acompañado por la Orques-
tra Simfònica del Vallès.

Joaquín Achúcarro gave his first concert 
at the Torroella Festival in 1990 and 
since 1993 has never missed his annual 
date with the Festival audience, with 
whom he has forged a close relationship. 
This year, Achúcarro will give his 25th 
consecutive performance at the Festival, 
a record to be celebrated at this inaugu-
ral concert in which the great pianist 
will be accompanied by the Orquestra 
Simfònica del Vallès.

C. Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune
M. de Falla: Noches en los jardines de España 
E. Grieg: Concert per a piano i orquestra en La menor, Op. 16

Dissabte 29.07, 22 h
Auditori Espai Ter
A: 55€, B: 42€

Joaquín Achúcarro, piano 
Orquestra Simfònica  
del Vallès  
Rubén Gimeno, director

FESTIVAL TORROELLA DE MONTGRÍ PROGRAMACIÓ

CONCERT INAUGURAL

“Lo extraordinario en el Festival  
de Torroella de Montgrí es que he tocado  
25 años seguidos sin que se hartarán  
de mi, un cariño y demostración de  
afecto que han sido mutuos”. 
Carles Mesa, rtve, juny 2017

Producció del Festival de Torroella  
de Montgrí – Amb el suport de la 
Fundació Banc Sabadell
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A més de brillant pianista, Joaquín 
Achúcarro és un molt apreciat mestre 
de piano. Per clausurar el 37è Festival 
de Torroella, reunim en un excepcional 
concert quatre dels seus alumnes, tres 
dels quals –Alessio Bax, Lucille Chung 
i Daniel del Pino– van participar en els 
cursos d'estiu que Achúcarro va oferir 
en el marc del Festival de 1993 a 2005. 
Quatre pianos sobre l'escenari de l'Espai 
Ter tocant Bach per a retre homenatge a 
Joaquín Achúrraco.

Brillant pianiste, Joaquín Achúcarro 
est aussi un professeur de piano très 
apprécié. Pour conclure le 37e Festi-
val de Torroella, nous réunissons lors 
d’un exceptionnel concert quatre de ses 
élèves, dont trois – Alessio Bax, Lucille 
Chung et Daniel del Pino – ont participé 
aux cours d’été qu’Achúcarro a donnés 
dans le cadre du Festival de 1993 à 2005. 
Quatre pianos sur la scène de l’Espai Ter, 
qui jouent Bach pour rendre hommage à 
Joaquín Achúcarro.

Además de brillante pianista, Joaquín 
Achúcarro es un apreciadísimo profesor 
de piano. Para clausurar el 37º Festival 
de Torroella, reunimos en un excepcional 
concierto cuatro de sus alumnos, tres de 
los cuales –Alessio Bax, Lucille Chung 
y Daniel del Pino– participaron en los 
cursos de verano que Achúcarro impar-
tió en el marco del Festival de 1993 a 
2005. Cuatro pianos sobre el escenario 
del Espai Ter tocando Bach para rendir 
homenaje a Joaquín Achúrraco.

In addition to his brilliant career as a 
pianist, Joaquín Achúcarro is a well-loved 
teacher. The 37th Torroella de Montgrí 
Festival will close with an exception-
al concert that brings together four of 
Achúcarro’s former students, three of 
whom – Alessio Bax, Lucille Chung and 
Daniel del Pino – took part in the summer 
courses that Achúcarro gave during the 
Torroella Festivals of 1993 to 2005. 
Four pianos will be installed on the stage 
of the Espai Ter for a Bach concert in 
tribute to the great pianist. 

  20.08, 19 h - Museu de la Mediterrània
  Presentació del llibre Alicia  

de Larrocha. Notas para un genio,  
de Mònica Pagès. Editorial Alba. 
Amb la participació d’Alícia Torra  
de Larrocha i de Joaquín Achúcarro. 

Homenatge a Joaquín Achúcarro

CONCERT DE CLOENDA

J. S. Bach: Concert per a piano i orquestra núm. 5 en Fa menor BWV 1056 / Concert per a 
dos pianos i orquestra en Do menor BWV 1062 / Concert per a tres pianos i orquestra en  
Do major BWV 1064 / Concert per a quatre pianos i orquestra en La menor BWV 1065

Diumenge 20.08, 22 h
Auditori Espai Ter
A:  55€, B:  42€

Alessio Bax, Lucille Chung, 
Marta Espinós,  
Daniel del Pino, pianos
Orquestra de Cambra Amadeus 
de la Ràdio Polonesa  
Anna Duczmal-Mróz, directora
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“Toda la enseñanza se podría  
resumir en potenciar la capacidad  
de concentración y de reflexión”. 

Francisco Luna, Cuadernos  
de Pedagogía, abril 2016
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PREÀMBUL 

Benjamin Alard,
clavicèmbal

Divendres  
28.07, 22 h  
Auditori Espai Ter
A: 25€, B: 22€

Les Variacions Goldberg són un dels 
cims del gènere de la variació, una de 
les formes primigènies de la música 
basada en la repetició, mecanisme que 
la fa comprensible i reconeixible a l’oïda 
humana. Segons el seu primer biògraf, 
Bach les va escriure amb el propòsit que 
un dels seus millors alumnes, Johann 
Gottlieb Goldberg, entretingués les 
nits d’insomni del comte Hermann-
Karl von Keyserling. El jove Benjamin 
Alard, un gran especialista en Bach, és 
un dels clavicembalistes actuals  amb 
més talent i un reputat intèrpret de les 
Variacions Goldberg. 

Les Variations Goldberg sont l’un des 
sommets du genre de la variation, une 
des formes premières de la musique 
basée sur la répétition, mécanisme qui 
la rend compréhensible et reconnais-
sable par l’oreille humaine. Selon son 
premier biographe, Bach les écrivit afin 
qu’un de ses meilleurs élèves, Johann 
Gottlieb Goldberg, divertisse le comte 
Hermann-Karl von Keyserling durant 
ses nuits d’insomnie. Le jeune Benja-
min Alard, grand spécialiste de Bach, 
est un des clavecinistes actuels les plus 
talentueux et un interprète renommé des 
Variations Goldberg. 

Las Variaciones Goldberg son una de las 
cumbres del género de la variación, una 
de las formas primigenias de la música 
basada en la repetición, mecanismo que 
la hace comprensible y reconocible al 
oído humano. Según su primer biógra-
fo, Bach las escribió con el propósito de 
que uno de sus mejores alumnos, Johann 
Gottlieb Goldberg, entretuviera las 
noches de insomnio del conde Hermann-
Karl von Keyserling. El joven Benjamin 
Alard, un gran especialista en Bach, es 
uno de los clavicembalistas actuales con 
más talento y un reputado intérprete de 
las Variaciones Goldberg. 

The Goldbergs are an outstanding 
example of the musical genre of varia-
tion, one of the primordial forms of 
music based on repetition, a method 
which makes the score recognisable 
and comprehensible to the human ear. 
According to Bach’s first biographer, 
the work was composed so that Johann 
Gottlieb Goldberg, one of the composer’s 
best students, could perform the varia-
tions during the sleepless nights of Count 
Hermann-Karl von Keyserling. Benja-
min Alard, despite his youth, is a great 
specialist in Bach, and one of the most 
talented harpsichordists active today, an 
established performer of these variations.

J.S. Bach: Variacions Goldberg, BWV 988
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Dimecres 02.08 
22 h  
Auditori Espai Ter
A: 25€, B: 22€

Concert a  
la memòria  
d’Ernest Lluch

El torroellenc Josep Ferrer i Esteve 
(1835-1916) va ser un guitarrista 
d’èxit, destacat compositor, excel·lent 
pedagog, historiador de la guitarra i 
incansable animador de la vida guitarrís-
tica de Barcelona i París durant l’últim 
quart del segle XIX. Els seus duos de 
guitarra, conservats en un manuscrit 
autògraf a la Royal Academy of Music de 
Londres, han estat recuperats de l’oblit 
pel guitarrista alemany Jens Franke, que 
amb Jørgen Skogmo els interpretaran al 
Festival de Torroella en qualitat d’estre-
na en època moderna.  

Natif de Torroella, Josep Ferrer Esteve 
(1835-1916) fut un guitariste à succès, 
un éminent compositeur, un excellent 
pédagogue, un historien de la guitare 
et un animateur infatigable de la vie 
de l’instrument, à Barcelone et Paris, 
durant le dernier quart du XIXe siècle. 
Ses duos de guitare, conservés grâce à 
un manuscrit autographe archivé à la 
Royal Academy of Music de Londres, 
ont été tirés de l’oubli par le guitariste 
allemand Jens Franke, qui, avec Jørgen 
Skogmo, les interprétera au Festival 
de Torroella, pour la première fois de 
l’époque moderne.

El torroellense Josep Ferrer i Esteve 
(1835-1916) fue un guitarrista de éxito, 
destacado compositor, excelente 
pedagogo, historiador de la guitarra e 
incansable animador de la vida guita-
rrística de Barcelona y París durante el 
último cuarto del siglo XIX. Sus dúos 
de guitarra, conservados en un manus-
crito autógrafo en la Royal Academy of 
Music de Londres, han sido recuperados 
del  olvido por el guitarrista alemán Jens 
Franke, quien con Jørgen Skogmo los 
interpretarán en el Festival de Torroella 
en calidad de estreno en época moderna. 

Josep Ferrer i Esteve (1835-1916) was 
born in Torroella de Montgrí and was a 
successful guitarist, a noted compos-
er, an excellent teacher, a historian of 
his instrument and a tireless leader in 
guitar circles in Barcelona and Paris 
during the last quarter of the 19th 
century. His guitar duets are preserved 
in an autograph manuscript at the 
Royal Academy of Music in London, 
and have been rediscovered by the 
German guitarist Jens Franke, who 
joins Jørgen Skogmo at the Torroella 
Festival to give the music’s first perfor-
mance in modern times. 

Integral de l'obra per a dues guitarres 
de Josep Ferrer i Esteve

J. Ferrer: Bolero, Op. 39 / Minué, WoO. 10 / Vals, WoO. 9 / Sérénade Espagnole, Op. 34 / 
Fantasia sobre motius de «Lucrezia Borgia» de Donizetti / Fantasia sobre motius de  
«La Favorite» de Donizetti / De noche en el lago, Op. 14 / Terpsichore, Op. 45 /  
Mélancolie, Op. 23 / Les Sirènes, Op. 26 / Mazurka, WoO. 1 / Fantasia sobre motius  
de «La Traviata» de Verdi

Jens Franke i 
Jørgen Skogmo, 
duo de guitarres
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L. van Beethoven: Romança núm. 1 per a violí i orquestra en  
Sol major, Op. 40 / Romança núm. 2 per a violí i orquestra en  
Fa major, Op. 50 / J. Haydn: Simfonia núm. 80 en Re menor,  
Hob. I:80 / W. A. Mozart: Simfonia núm. 40 en Sol menor, K. 550

Tres dels quatre grans de Viena, Mozart, 
Haydn i Beethoven, es citen en el 
programa del concert dedicat al classi-
cisme de l’Acadèmia 1750. Dues exqui-
sides romances per a violí i orquestra de 
Beethoven i dues simfonies, la núm. 80 
de Haydn, que encarna el millor de l’estil 
del compositor, i la núm. 40 de Mozart, 
una de les més admirades i interpretades 
del músic. 

Trois des quatre grands de Vienne, 
Mozart, Haydn et Beethoven, se 
donnent rendez-vous au programme du 
concert dédié au classicisme de l’Aca-
dèmia 1750. Deux exquises romances 
pour violon et orchestre de Beetho-
ven, et deux symphonies, la nº 80 de 
Haydn, qui incarne le mieux le style du 
compositeur, et la nº 40, une des plus 
admirées et interprétées de Mozart.

Tres de los cuatro grandes de Viena, 
Mozart, Haydn y Beethoven, se citan 
en el programa del concierto dedicado 
al clasicismo de la Acadèmia 1750. Dos 
exquisitas romanzas para violín y orques-
ta de Beethoven y dos sinfonías, la núm. 
80 de Haydn, que encarna lo mejor del 
estilo del compositor, y la núm. 40 de 
Mozart, una de las más admiradas e inter-
pretadas del músico.

Three of the four great names from 
Vienna – Mozart, Haydn and Beethoven – 
come together in this classical programme 
performed by the Acadèmia 1750. 
They will play Beethoven’s two exqui-
site Romances for violin and orchestra 
together with two symphonies – no. 80 by 
Haydn, which epitomises the best of the 
composer’s output, and Mozart’s no. 40, 
one of the best-loved and most frequently 
performed of the composer’s works.

Acadèmia 1750 
Massimo Spadano, 
violí i director

Divendres  
04.08, 22 h 
Auditori Espai Ter
A: 32€, B: 28€

  03.08, 22.15 h Cinema Montgrí 
  Dancing Beethoven (2016) 
Espanya, Suïssa. 79 min 
Guió i direcció: Arantxa Aguirre
Preu especial soci JMT: 4€ 
El film segueix de prop la preparació de la 
Novena Simfonia de Beethoven, presenta-
da a Tòquio pel Béjart Ballet Lausanne i el 
Ballet de Tòquio acompanyats de l’Orques-
tra Filharmònica d’Israel dirigida per Zubin 
Mehta: una col·laboració fascinant que tanca 
molts nivells de complexitat i que aconse-
gueix crear un dels esdeveniments coreogrà-
fics de més èxit i impacte del segle XXI.



Stéphanie Pfister  
i Sue-Ying Koang, 
violins; Keiko Gomi, 
violoncel; Étienne  
Galletier, tiorba

Diumenge 06.08, 19 h   
Palau Solterra, Fundació Vila Casas
Concert gratuït fins a exhaurir aforament

Ensemble 
La Fenice

DIA MONTEVERDI

Musica da camera a Venezia. Giovanni Buonamente: Il ballo del gran duca /  Giacomo 
Gastoldi: Questa dolce sirena / Marco Uccellini: Sonata sopra «Questa dolce sirena» /  
Biagio Marini: Ballo «Il Monteverde» / Aria della 'Cà Soranza' / Girolamo Kapsberger: 
Sfessaïna i Bergamasca / Tarquinio Merula: Ciaccona

Jean Tubéry i Sarah  
Dubus, cornetes i  
flautes; Claire McIntyre,  
Aurélie Serre i Franck 
Poitrineau, sacabutxs; 
Nicolas Achten, tiorba

Ensemble 
La Fenice

Musica per la chiesa e la piazza  
San Marco a Venezia

C. Monteverdi: Toccata / Biagio 
Marini: Canzon à 5 per due cornetti e 
tre tromboni / Giovanni Picchi: Canzon 
per due flauti e tromboni / Giovanni 
Gabrieli: Canzon à due cori

Diumenge 06.08, 19.30 h
Plaça de la Vila
Concert gratuït fins a exhaurir aforament

Les vespres són una part de l’ofici litúr-
gic, corresponent a la pregària del vespre. 
Tot i inspirat en l’ofici eclesiàstic, les 
vespres de Monteverdi transcendeixen 
el concepte original per exemplificar la 
transició de l’austera polifonia renaixen-
tista a l’esplendor del barroc. Amb gran 
audàcia, el compositor utilitza en aquesta 
obra sacra un estil gairebé operístic i hi 
inclou un conjunt de danses instrumen-
tals i una cançó d’amor. 

Les vêpres sont une partie de l’office 
liturgique, correspondant à la prière du 
soir. Bien que s’inspirant de l’office ecclé-
siastique, les vêpres de Monteverdi trans-
cendent le concept original pour illustrer 
la transition entre l’austère polyphonie 
Renaissance et la splendeur du baroque. 
Avec beaucoup d’audace, le compositeur 
recourt dans cette œuvre sacrée à un 
style pratiquement lyrique, y incluant 
une série de danses instrumentales et une 
chanson d’amour. 

Las vísperas son una parte del oficio 
litúrgico correspondiente a la plega-
ria de la tarde. Pese a inspirarse en 
el oficio eclesiástico, las vísperas de 
Monteverdi transcienden el concepto 
original para ejemplificar la transición 
de la austera polifonía renacentista 
al esplendor del barroco. Con gran 
audacia, el compositor utiliza en esta 
obra sacra un estilo casi operístico e 
incluye un conjunto de danzas instru-
mentales y una canción de amor. 

Vespers is one of the services of the litur-
gical day, equivalent to evening prayer. 
Monteverdi’s Vespers, albeit inspired 
by the religious service, transcend their 
origin and exemplify the transition from 
austere Renaissance polyphony to the 
splendour of the baroque. A bold innova-
tion in this sacred work is the compos-
er’s use of an almost operatic musical 
language, including a number of instru-
mental dances and even a love song.

Diumenge 06.08, 22 h 
Església de Sant Genís
A: 32€, B: 28€

Ensemble La Fenice
I Favoriti de La Fenice
Jean Tubéry, director

C. Monteverdi:  
Vespro della Beata Vergine
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W. A. Mozart: Sonata en Do major,  
K. 545 / Fantasia en Do menor,  
K. 475 / Sonata en Do menor, K. 457 /  
L. van Beethoven: Sonata núm. 27  
en Mi menor, Op. 90 / Sonata núm. 32  
en Do menor, Op. 111 

Grigory 
Sokolov, 
piano
Dimarts 08.08, 22 h
Auditori Espai Ter
A: 55€, B: 42€

Grigory Sokolov va deixar un record 
inesborrable en la seva primera actua-
ció al Festival de Torroella, a l’església 
de Sant Genís, l’agost de 2011. Ara, la 
brillant acústica de l’Auditori Espai Ter 
espera en penombra la tornada d’aquest 
extraordinari pianista, un mag del teclat 
capaç de fer de cada actuació una vetllada 
única i memorable. Una cita imperdible 
per a tots els amants del piano. 

Grigory Sokolov a laissé un souvenir 
inoubliable lors de son premier concert 
au Festival de Torroella, en l’église Sant 
Genís, au mois d’août 2011. De nouveau, la 
brillante acoustique de l’Auditorium Espai 
Ter attend dans la pénombre le retour de 
cet extraordinaire pianiste, un magicien du 
clavier capable de faire de chaque concert 
une soirée unique et mémorable. Un 
rendez-vous que ne peuvent pas manquer 
les amateurs de piano.
 

Grigory Sokolov dejó un recuerdo 
imborrable en su primera actuación en el 
Festival de Torroella, en agosto de 2011 en 
la iglesia de Sant Genís. Ahora, la brillan-
te acústica del Auditori Espai Ter espera 
en penumbra el regreso de este extraordi-
nario pianista, un mago del teclado capaz 
de hacer de cada actuación una velada 
única y memorable. Una cita imperdible 
para todos los amantes del piano. 

Grigory Sokolov’s first appearance at 
the Torroella Festival, in August 2011 in 
St. Genís’ Church, was an unforgettable 
experience. This time the perfect acous-
tics of the Espai Ter concert hall await 
the return of this exceptional pianist, 
a magician of the keyboard capable of 
making any performance into a unique 
and memorable occasion. This concert is 
an event that no lover of piano music will 
want to miss.
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Contemporani de Johann Sebastian Bach, 
Georg Philipp Telemann va ser conside-
rat el compositor alemany més important 
del seu temps. Ni Bach ni Händel, dels 
quals era amic, podien competir amb 
la seva fama. Però un cop mort, l’estre-
lla de Telemann es va anar apagant i 
actualment la seva obra s’interpreta molt 
poc. La prestigiosa Academy of Ancient 
Music el recupera en aquest programa 
de concert amb motiu del 250è aniver-
sari de la seva mort, acompanyat del seu 
estimat amic Bach.

Contemporain de Johann Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann a été 
considéré comme le compositeur 
allemand le plus important de son 
temps. Ni Bach ni Händel, dont il était 
l’ami, ne pouvaient rivaliser en renom-
mée avec lui. Après sa mort cependant, 
l’étoile de Telemann s’est peu à peu 
éteinte et, actuellement, son œuvre est 
très peu interprétée. La prestigieuse 
Academy of Ancient Music le récupère 
pour ce programme de concert à l’occa-
sion du 250e anniversaire de son décès, 
accompagné de son cher ami Bach.  

Contemporáneo de Johann Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann fue 
considerado el compositor alemán más 
importante de su tiempo. Ni Bach, ni 
Händel, de los que era amigo, podían 
competir con su fama. Pero cuando murió 
la estrella de Telemann se fue apagando 
y actualmente su obra se interpreta muy 
poco. La prestigiosa Academy of Ancient 
Music lo recupera en este programa de 
concierto con motivo del 250º aniversario 
de su muerte, acompañado del su querido 
amigo Bach.

A contemporary of Johann Sebastian 
Bach, Georg Philipp Telemann was 
considered the most important German 
composer of his time. Neither Bach nor 
Handel, both of whom were on friend-
ly terms with the Hamburg composer, 
could compete with his popularity. But 
after his death, Telemann’s star began 
to fade, and at present his works are 
only rarely performed. The renowned 
Academy of Ancient Music has revived 
two of Telemann’s works for this concert 
which, also including music by his friend 
Bach, marks the 250th anniversary of the 
composer’s death.

Academy of Ancient Music  
Rachel Brown, flauta  
Alastair Ross, clavicèmbal  
Pavlo Beznosiuk, violí i director

J. S. Bach: Concert de Brandenburg núm. 4, en Sol major, 
BWV 1049 / Concert de Brandenburg núm. 5, en Re major, 
BWV 1050 / G. P. Telemann: Concert per a flauta en Mi 
menor, TWV51:E1 / Suite Burlesque de Quixotte, TWV55:G10

Dijous 10.08, 22 h 
Auditori Espai Ter
A: 48€, B: 36€

Bach i Telemann: una celebració 
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Diumenge 
13.08, 19 h
Auditori Espai Ter
15€ (Gratuït amb  
el carnet Súper3)

«Vet aquí que una vegada... » «En un 
país molt llunyà hi havia...» Així comen-
cen els contes i en els contes hi ha 
boscos, però aquest no és ni un conte 
ni un bosc qualsevol. En aquest bosc, hi 
són tots els contes: la Caputxeta Verme-
lla que va a casa de l’àvia, el Polzet que 
deixa molles de pa per trobar el camí 
de tornada a casa, la Ventafocs que ha 
perdut la sabata, el Príncep Granota o la 
Blancaneus. I, per descomptat, el Llop, 
que se’ls vol menjar a tots.

Una producció de La Maquiné. Premi Max 
2014 al Millor Espectacle Infantil.

Recomanat a partir de 5 anys.

« Il était une fois... », « Dans un pays très 
lointain, il y avait... » Ainsi commencent 
les contes, et dans les contes il y a des 
forêts. Mais ceci n’est ni un conte, ni 
une forêt quelconque. Dans cette forêt, 
tous les contes sont présents : le Petit 
Chaperon Rouge qui se rend chez sa 
mère-grand, le Petit Poucet, qui sème des 
miettes de pain pour retrouver le chemin 
de sa maison, Cendrillon qui a perdu la 
pantoufle de vair, le Prince Grenouille et 
Blanche-Neige. Et, bien entendu, le Loup, 
qui veut tous les dévorer.

Une production de La Maquiné. Prix Max 
2014 au Meilleur spectacle pour enfant.

Recommandé à partir de 5 ans.

«Había una vez...» «En un país muy lejano 
había...» Así empiezan los cuentos, y en 
los cuentos hay boques, pero este no es 
ni un cuento, ni un bosque cualquiera. 
En este bosque están todos los cuentos: 
Caperucita Roja camino de casa de la 
abuela, Pulgarcito dejando migas de pan 
para encontrar el camino de regreso a 
casa, Cenicienta perdiendo su zapato, 
el Príncipe Rana o Blancanieves. Y, por 
supuesto, el Lobo, que se los quiere comer 
a todos.

Una producción de La Maquiné. Premio 
Max 2014 al Mejor Espectáculo Infantil.

Recomendado a partir de 5 años.

“Once upon a time…” “In a country far, 
far away there was…” Such are the tradi-
tional beginnings of fairy tales and in 
fairy tales there are forests. But this is no 
ordinary fairy tale, nor is it an ordinary 
forest, because it contains all the tales 
together. Little Red Riding Hood goes to 
her grandmother’s house, Tom Thumb 
leaves breadcrumbs to mark his way back 
home and Cinderella loses her slipper. 
There is the Frog Prince, Snow White and 
of course the Wolf, who wants to eat up 
everyone else.

Produced by La Maquiné. Max Prize 2014 
for the Best Children’s Show.

Recommended for children  
of 5 years or older.El bosc  

de Grimm

CONCERT

Música de Maurice Ravel

CONCERT 

FAMILIAR
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G. Rossini: Sonata per a cordes núm. 1 en Sol major / 
J. Brahms: Variacions sobre un tema de Schumann, Op. 9, 
arranjament per a octet de cordes i vent de Detlev Glanert /   
F. Schubert: Octet en Fa major, D.803

Academy  
of St Martin in  
the Fields Chamber  
Ensemble

Dilluns 
14.08, 22 h
Auditori Espai Ter
A: 48€, B: 36€

En la seva tornada al Festival de Torro-
ella, disset anys després que hi debutés, 
l’Academy of St Martin in the Fields 
Chamber Ensemble presenta un delici-
ós programa de música de cambra amb 
una sonata d’un joveníssim Rossini de 
12 anys, un arranjament per a conjunt de 
cambra de les belles variacions amb les 
quals Brahms ret homenatge a Schumann 
i l’encantador octet que Schubert escriu 
seguint la tradició de les serenates i 
divertiments del segle XVIII. 

Pour son retour au Festival de 
Torroella, dix-sept ans après ses 
débuts, l’Academy of St Martin 
in the Fields Chamber Ensemble 
présente un délicieux programme de 
musique de chambre avec une sonate 
d’un tout jeune Rossini de 12 ans, 
un arrangement pour formation de 
chambre des belles variations avec 
lesquelles Brahms rend hommage à 
Schumann et l’enchanteur octuor que 
Schubert écrivit suivant la tradition 
des sérénades et divertissements du 
XVIIIe siècle.

En su regreso al Festival de Torroella 
diecisiete años después que su debut, 
la Academy of St Martin in the Fields 
Chamber Ensemble presenta un delicioso 
programa de música de cámara con una 
sonata de un jovencísimo Rossini de 12 
años, un arreglo para conjunto de cámara 
de las bellas variaciones con las que 
Brahms rinde homenaje a Schumann y el 
encantador octeto que Schubert escribió 
siguiendo la tradición de las serenatas y 
divertimentos del siglo XVIII. 

On their return to the Torroella Festi-
val seventeen years after their first 
appearance, the Academy of St Martin 
in the Fields Chamber Ensemble will 
perform a delightful programme of 
chamber music including a sonata by 
the 12-year-old Rossini, an arrangement 
for chamber ensemble of the fine varia-
tions composed by Brahms in tribute 
to Schumann, and Schubert’s charming 
Octet, a work that follows in the tradi-
tion of the serenades and divertimenti 
of the 18th century. 

  14.08, 19 h  
   Casa Galibern - Fundació Mascort 

Presentació del llibre Y tú ¿qué 
escuchas?,  de Víctor García de Gomar. 
Editorial Huygens. El llibre recull les 
preferències discogràfiques de prop 
de 1.200 artistes i un autoretrat sonor 
dels discos de major interès en les vides 
d’alguns dels artistes referencials.
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Cuarteto Quiroga
Dimecres 
16.08, 22 h 
Auditori Espai Ter
A: 25€, B: 22€

El Cuarteto Quiroga, una de les forma-
cions de cambra espanyoles de major 
projecció internacional, debuta al Festi-
val de Torroella amb un programa de 
música espanyola i llatinoamericana que 
inclou un dels millors quartets del basc 
Juan Crisóstomo Arriaga, les expres-
sives miniatures dels Ocho tientos del 
madrileny Rodolfo Halffter i l’extraordi-
nari Quartet núm. 1 de l’argentí Alberto 
Ginastera, una de les joies de la música de 
cambra llatinoamericana.

Le Cuarteto Quiroga, une des formations 
de chambre espagnoles dont le rayon-
nement international est le plus large, 
débute au Festival de Torroella avec 
un programme de musique espagnole 
et latino-américaine comprenant l’un 
des meilleurs quatuors du Basque Juan 
Crisóstomo de Arriaga, les expressives 
miniatures des Ocho tientos du madri-
lène Rodolfo Halffter et l’extraordinaire 
Quatuor nº 1 de l’Argentin Alberto Ginas-
tera, un des joyaux de la musique de 
chambre latino-américaine.

El Cuarteto Quiroga, una de las formacio-
nes de cámara españolas de mayor proyec-
ción internacional, debuta en el Festival 
de Torroella con un programa de música 
española y latinoamericana que incluye 
uno de los mejores cuartetos del vasco 
Juan Crisóstomo Arriaga, las expresivas 
miniaturas de los Ocho tientos del madri-
leño Rodolfo Halffter y el extraordinario 
Cuarteto núm. 1 del argentino Alberto 
Ginastera, una de las joyas de la música de 
cámara latinoamericana.

The Cuarteto Quiroga, one of the Spanish 
chamber ensembles which have forged 
an international reputation in recent 
years, make their first appearance at 
the Torroella Festival with a programme 
of Spanish and Latin-American music 
including one of the best quartets by the 
Basque composer, Juan Crisóstomo Arria-
ga. They will also perform the expressive 
miniatures that are the eight “tientos” by 
the Madrid composer, Rodolfo Halffter, 
and the extraordinary First Quartet by 
the Argentine, Alberto Ginastera, a gem 
of Latin-American chamber music.

J. C. Arriaga: Quartet núm. 1 en Re menor /  
R. Halffter: Ocho tientos per a quartet de corda, Op. 35 / 
A. Ginastera: Quartet núm. 1, Op. 20

Aitor Hevia i Cibrán Sierra, violins 
Josep Puchades, viola
Helena Poggio, violoncel
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Dijous 17.08, 22 h
Auditori Espai Ter
A: 48€, B: 36€

Jordi Savall segueix el viatge que els 
músics espanyols van fer al Nou Món 
i el de les músiques criolles, influ-
ïdes per les tradicions indígenes i 
africanes, que van tornar a Espanya. 
Un recorregut per la música barro-
ca espanyola i mexicana i la de les 
cultures huasteca i jarocha.

Jordi Savall poursuit le voyage que 
les musiciens espagnols firent vers le 
Nouveau Monde, ainsi que le retour en 
Espagne des musiques créoles, influen-
cées par les traditions indigènes et 
africaines. Un parcours à travers la 
musique baroque espagnole et mexicaine 
et celle des cultures huastèque et jarocha. 

Jordi Savall sigue el viaje que los 
músicos españoles hicieron al Nuevo 
Mundo y el de las músicas criollas, 
influidas por las tradiciones indíge-
nas y africanas, que regresaron a 
España. Un recorrido por la música 
barroca española y mexicana y la de 
las culturas huasteca y jarocha. 

Jordi Savall follows in the steps of the 
Spanish musicians that travelled to the 
New World and the return journey to 
Europe made by creole music influenced 
by native and African traditions. The 
concert will be an overview of Spanish 
and Mexican baroque music and that of 
the Huasteco and Jarocho cultures. 

Hespèrion XXI
Jordi Savall, viola 
de gamba i director
Folías Antiguas & Criollas 
De l’Antiga Hespèria al Nou Món

Folías Antiguas: Folías Antiguas (CMP 121); Folías «Rodrigo Martínez»; Santiago de 
Murcia / Tradicional huasteca: Jácaras; El Pajarillo; Diego Ortiz: Folía IV - Passamezzo 
antico I; Romanesca VII - Passamezzo moderno II; Santiago de Murcia / Tradicional 
Jarocho: Fandango – El Fandanguillo; Pedro Guerrero: La Perra Mora / Còdex Trujillo 
(Perú): Improvisació Cachua Serranita; Canarios; Antonio Martin y Coll: Improvisació 
Danza del hacha / Anònim huasteca: Improvisació Danza de Moctezuma / Anònim 
nàhuatl: Improvisació Xicochi / Conetzintle / Xochipitzahuatl / Juan García de Zéspedes: 
Tradicional de Tixla / Guaracha / Antonio Martin y Coll & improvisazzione: Diferencias 
sobre las Folías / Juan Pérez de Bocanegra: Hanacpachap / Còdex Trujillo (Perú): 
Improvisació Cachua Serranita / Francisco Correa de Arrauxo: Glosses sobre «Todo el 
mundo en general» / Antonio Valente / improv.: Gallarda – Jarabe Loco (Jarocho)
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Soqquadro Italiano

Vincenzo Capezzuto, veu i dansa  
Mauro Bigonzetti, coreografia  
Claudio Borgianni, dramatúrgia i direcció

Divendres  
18.08, 22 h
Auditori Espai Ter
A: 32€, B: 28€

El director d’escena italià Claudio 
Borgianni reescriu l’Stabat Mater de 
Vivaldi per fer un espectacle que fusiona 
concert, dansa i teatre, protagonitzat 
pel ballarí i cantant Vincenzo Capezzu-
to, de singular i excepcional veu, que 
transita de forma natural del ball al cant 
difuminant els límits entre les diferents 
arts escèniques.

El director de escena italiano Claudio 
Borgianni reescribe el Stabat Mater 
de Vivaldi para hacer un espectá-
culo que fusiona concierto, danza y 
teatro protagonizado por el bailarín 
y cantante Vincenzo Capezzuto, 
de singular y excepcional voz, que 
transita de forma natural del baile al 
canto difuminando los límites entre 
las diferentes artes escénicas.

Le metteur scène italien Claudio Borgian-
ni réécrit le Stabat Mater de Vivaldi pour 
en faire un spectacle mêlant concert, 
danse et théâtre, avec en vedette le 
danseur et chanteur Vincenzo Capezzuto, 
à la voix unique et exceptionnelle, qui 
évolue tout naturellement de la danse au 
chant en estompant les limites entre les 
différents arts scéniques.

The Italian stage director Claudio 
Borgianni has rewritten Vivaldi’s Stabat 
mater to bring us an artistic creation that 
fuses concert, dance and theatre. The 
star is the dancer and singer Vincenzo 
Capezzuto, who makes full use of his 
exceptional, characteristic voice and 
moves naturally between dance and song, 
blurring the limits between the different 
theatrical arts.

Stabat Mater - The Vivaldi Project

DANSA I MÚSICA



PreusCalendari
Festival de Torroella
de Montgrí

Calendari
Jazz l’Estartit

Jazz  
en banyador

PREÀMBUL. Benjamin Alard

Concert Inaugural. Orquestra Simfònica  
Del Vallès I Joaquín Achúcarro, Piano

Jens Franke & Jørgen Skogmo

Acadèmia 1750 i Massimo Spadano

Dia Monteverdi. 
Ensemble La Fenice

Ensemble La Fenice

Ensemble La Fenice; I Favoriti De La Fenice;  
Jean Tubéry, Director

Grigory Sokolov

Academy of Ancient Music

Concert Familiar. 
El bosc de Grimm. Música de Maurice Ravel

Academy of St Martin in the Fields Chamber Ensemble

Cuarteto Quiroga

Hespèrion XXI i Jordi Savall

Soqquadro Italiano

Concert homenatge a Joaquín achúcarro

King Solomon Hicks Plaça Llevantina 

Plaça Llevantina 

Plaça Llevantina 

Plaça Llevantina 

Plaça Llevantina 

Madeleine Peyroux

Kandace Springs

Marco Mezquida Trio

Ray Gelato & The Enforcers

Carlos Sarduy Quartet 

Carles Benavent Trio,  
Jorge Pardo & Raynald Colom

Equinox Trio 

Marian Barahona & Kike Angulo

Funk Me!

Platja Gran  
de l’Estartit 

Platja del Ter Vell

Platja de Mas Pinell

Platja Gran  
de l’Estartit 

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Palau Solterra, 
Fund. Vila Casas

Plaça de la Vila

Església St Genís

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

Auditori Espai Ter

CONCERT 
FAMILIAR 15€*

28.07

29.07

02.08

04.08

06.08

08.08

10.08

13.08

14.08

16.08

17.08

18.08

20.08

22 h 

22 h

22 h

22 h

19 h

19.30 h

22 h

22 h

22 h

19 h

22 h

22 h

22 h

22 h

22 h

DESCOMPTES

• Socis Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí:  
25% de descompte, a taquilles i web.

• Aturats, Jubilats, Majors 65 anys: i Tarifa jove fins  
a 29 anys: 15% de descompte, a taquilles.

• Socis Club Nàutic l’Estartit i Estudiants d’escoles  
de música: 10% de descompte, a taquilles. Altres 
descomptes, consultar www.festivaldetorroella.cat

OBSERVACIONS

•  La pertinença a aquests col·lectius s’haurà d’acreditar 
en el moment de la compra i l’accés a sala.

•  Els descomptes no són acumulables i només s’apli-
quen en la venda anticipada, excepte els socis de 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí.

•  Hi ha reservades quatre places d’accés fàcil per perso-
nes amb mobilitat reduïda.

•  La venda de bitllets per internet es tanca mitja hora 
abans de cada concert. Després, es podrà comprar les 
entrades directament a taquilles.

22 h14.07

22 h15.07

22 h21.07

20.30 h

22 h

20.30 h

22 h

19 h

19 h

19 h

05.08

12.08

07.07

04.08

11.08

 Paula Grande19 h21.07

Grigory Sokolov
Orquestra simfònica del 
Vallès i Joaquín Achúcarro
Concert homenatge Achúcarro

Hespèrion XXI i Jordi Savall
Academy of Ancient Music
Academy of Saint Martin in 
the Fields Chamber Ens.

Ensemble La Fenice
Acadèmia 1750
Soqquadro Italiano

Benjamin Alard
Cuarteto Quiroga
Jørgen Skogmo & Jens Franke

El bosc de Grimm.  
Música de Maurice Ravel
(gratuït amb el carnet Super3)

JAZZ
MODALITAT 1 
Zona A: 35€
Zona B: 30€

FTM
MODALITAT 1 
Zona A: 55€
Zona B: 42€

FTM
MODALITAT 2 
Zona A: 48€
Zona B: 36€

FTM
MODALITAT 3
Zona A: 32€
Zona B: 28€

FTM
MODALITAT 4 
Zona A: 25€
Zona B: 22€

JAZZ
MODALITAT 2 
Zona A: 30€
Zona B: 25€

JAZZ
MODALITAT 3*
Zona A: 25€
Zona B: 20€

*
Concerts dobles amb una tarifa única.
El pagament d’aquest concert permet l’accès  
al concert de les 20.30 h i el de les 22.00h

Madeleine Peyroux

King Solomon Hicks
Kandance Springs

MAP: Mezquida,Aurignac,Prats
+ Ray Gelato & The Enforcers

Carlos Sarduy Latin Jazz Quartet 
+ Carles Benavent trio,  
Jorge Pardo & Raynald Colom



Informació i  
Venda d’entrades

Fes-te soci

Quota mínima anual: 58 euros
Menors de 18 anys: 50% de descompte en els preus de les entrades

Per a més informació visita www.festivaldetorroella.cat

ONLINE 
www.festivaldetorroella.cat
07.05 - 20.08

La venda d’entrades per internet es 
tanca mitja hora abans de cada concert 
o espectacle. Després, es podrà 
comprar les entrades directament  
al lloc del concert.

PER TELÈFON
De dilluns a dissabte,  
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
+34 972 761 098

RESERVA PER A GRUPS I PER A  
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

Telèfon 972 76 06 05 o envieu un 
correu a info@festivaldetorroella.cat

Cal acreditar la pertinença a  
qualsevol d’aquests col·lectius en  
el moment de la compra i a l’accés  
al recinte, el dia del concert.

Descomptes no acumulables  
i aplicables únicament en  
la modalitat de venda anticipada. 

PUNTS DE VENTA 
25.06 - 20.08

— Oficines del Festival.  
C/ Onze de Setembre, 2.  
Torroella de Montgrí. 
De dilluns a dissabte de 10 a 13 h  
i de 17 a 20 h

— Auditori Espai Ter. C/ Riu Ter, 29.  
Dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 h 

— Oficina de Turisme de l’Estartit.  
(Passeig Marítim, s/n - l’Estartit) 
Cada dia de 10 a 14 h i de 16 a 20h  

SERVEI DE BAR I RESTAURACIÓ  
A CÀRREC DEL GINJOLER
Cada nit, abans del concert, a partir de  
les 20 h, servei de restauració. Cuina Km0. 

SERVEI DE VENDA DE CD I LLIBRERIA 
ESPECIALITZADA EN MÚSICA
A l’Auditori Espai Ter i a l’Escenari  
Jazz de la plaça de la Llevantina. 
Editorials: Col·lecció Música de l’editorial 
Acantilado, Huygens i Alba.

Trobada amb l’artista. En acabar  
cada concert podràs trobar-te amb  
l’artista al vestíbul de l’Auditori Espai Ter.

Abonaments 

fins a un 30% de 

descompte.

Informa-te’n!

Entrada gratuïta al concert inaugural  
del Festival de Torroella, del Jazz  
Festival l’Estartit i a dos concerts més  
triats per l’organització.

El 25% de descompte en el preu 
de les entrades de la resta dels 
concerts del Festival.

Preferència compra entrades abans 
que es posin a la venda per al públic 
en general.

Invitació per assistir a la Festa  
del Soci que fem dues hores abans  
del concert inaugural.

L’entrada gratuïta als concerts  
de música de cambra del Cicle  
de Concerts de Tardor-Hivern.

Informació prèvia de totes les activitats 
que organitza Joventuts Musicals de 
Torroella de Montgrí.

Escenaris

L’Estartit
10 PASSEIG DEL MOLINET 11 PLATJA DE L’ESTARTIT9 PLAÇA DE LA LLEVANTINA

Torroella de Montgrí

5 FUNDACIÓ VILA CASAS 

C. de l’Església, 10 
T +34 972 761 976

6 LA SALA

 
Pl. d’Ernest Lluch, s/n 
T +34 972 75 78 53

4 FUNDACIÓ MASCORT

C. de l’Església, 9 
T +34 972 75 80 57 

3 PLAÇA DE LA VILA1 AUDITORI ESPAI TER

C. del riu Ter, 29 
T +34 972 755 003

2 ESGLÈSIA DE SANT GENÍS

C. Sant Genís, 2  
T +34 972 758 293

7 MUSEU MEDITERRÀNIA

C. d’Ullà, 27-31 
T +34 972 755 180

8 CAPELLA DE L’HOSPITAL

C. de l’Hospital, 2 
T +34 972 75 83 73
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Mapa

Per a qualsevol dubte i més informació adreceu-vos:
Festival de Torroella de Montgrí 
C/ d’Onze de Setembre, 2 - T. +34 972 761 098
17257 Torroella de Montgrí - info@festivaldetorroella.cat
Horaris: De dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Segueix-nos a: 

1

2 3

4 5
8

9
10

11

6 7

Torroella 
de Montgrí

L’Estartit
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Descobreix més ofertes a clubvanguardia.com  
Si encara no ets del Club Vanguardia, subscriu-te ja a La Vanguardia o Mundo Deportivo.

Truca’ns:
933 481 482

si ets del 
vius la música clàssica

-20%

20% de descompte en tots els 
concerts del 37è Festival Torroella  
de Montgrí
Del 28 de juliol al 20 d’agost, gaudeix de catorze 
concerts diferents, un d’ells familiar, i d’una vintena 
de propostes dedicades al talent emergent. 
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JAZZ
ESTARTIT

FES
TIVA

L

jazzestartit.cat FESTIVAL L’ESTARTIT

14.07-12.08



6 7PROGRAMACIÓFESTIVAL TORROELLA DE MONTGRÍ

4t Jazz Festival 
L’Estartit 2017

King Solomon 
14.07 22 h
 
Madeleine Peyroux
15.07, 22 h

Kandace Springs 
21.07, 22 h

M.A.P.  
Mezquida, Aurignac, Prats
05.08, 20.30 h

Ray Gelato  
& The Enforcers 
05.08, 22 h 

Carlos Sarduy  
latin jazz quartet
12.08, 20.30 h

Carles Benavent Trio,  
Jorge Pardo & Raynald Colom 
12.08, 22 h

Jazz en banyador
Altres activitats

4

6

 
8

10

12

14

16

18

Índex
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King Solomon  
Hicks, guitarra i veu  

Divendres  
14.07, 22 h
Plaça de 
la Llevantina
A: 30€, B: 25€

William Gorman, orgue Hammond  
Kirk Yano, baix 
Norman Paul Edwards Jr., bateria

Prodigi de la guitarra, King Solomon 
Hicks és una de les figures emergents del 
blues més destacades dels últims anys. 
Des que va debutar amb la Cotton Club 
All-Strars Band de Harlem als 13 anys, no 
ha deixat de meravellar el públic d’arreu 
amb la seva impressionat tècnica guitar-
rística i el virtuosisme amb què barreja 
blues, jazz, funk, gòspel, R&B, afrocubà i 
rock clàssic. I només té 22 anys i un gran 
futur per endavant.  

Prodige de la guitare, ‘King’ Solomon Hicks 
figure parmi les plus remarquables valeurs 
montantes du blues des dernières années. 
Depuis ses débuts au Cotton Club All-Stars 
Band de Harlem, à 13 ans, il n’a cessé 
d’émerveiller le public du monde entier par 
sa merveilleuse technique à l’instrument et 
la virtuosité avec laquelle il mêle blues, jazz, 
funk, gospel, R&B, rythmes afro-cubains 
et rock classique. Et il n’a que 21 ans et un 
grand avenir devant lui. 

Prodigio de la guitarra, King Solomon 
Hicks es una de las figuras emergentes 
del blues más destacadas de los últimos 
años. Desde que debutó con la Cotton 
Club All-Strars Band de Harlem a los 13 
años, no ha dejado de maravillar el público 
con su impresionante técnica guitarrística 
y el virtuosismo con que mezcla blues, 
jazz, funk, góspel, R&B, afrocubano y 
rock clásico. Solo tiene 22 años y un gran 
futuro por delante.  

King Solomon Hicks is a prodigious guitarist, 
and over the last few years has become one 
of the most noted emerging figures in the 
world of blues. Since he began playing at the 
age of 13 in the Cotton Club All-Stars Band in 
Harlem, he has entranced audiences every-
where with his exceptional guitar technique 
and the virtuosity with which he mixes blues, 
jazz, funk, gospel, R&B, Afro-Cuban music 
and classic rock. He is only 21 years old and a 
great future lies before him. 
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Madeleine Peyroux,
veu i guitarra

Dissabte 15.07 
22 h
Plaça de 
la Llevantina
A: 35€, B: 30€

Jon Herington, guitarra 
Barak Mori, contrabaix 

Madeleine Peyroux és una de les 
vocalistes de jazz més fascinants dels 
últims anys. Posa la seva veu lànguida, 
elegant, sensual i amb un to fosc, que per 
moments recorda la mítica Billie Holiday, 
al servei de personalíssimes interpreta-
cions d’estàndards de jazz, blues i temes 
propis de reminiscències folk. En el seu 
últim disc, Secular Hymns, fa versions 
amb un toc espiritual de temes de Tom 
Waits, Townes van Zandt, Allen Toussaint, 
Stephen Foster i Willie Dixon.

Madeleine Peyroux est une des plus fasci-
nantes vocalistes de jazz des dernières 
années. Sa voix, langoureuse, élégante et 
sensuelle, marquée par moments d’une 
profondeur à la manière de la mythique Billie 
Holiday, est mise au service d’interpréta-
tions tout à fait personnelles de standards 
de jazz, de blues et de thèmes propres aux 
réminiscences folk. Dans son dernier disque, 
Secular Hymns, elle donne à entendre des 
versions de thèmes de Tom Waits, Townes 
van Zandt, Allen Toussaint, Stephen Foster 
et Willie Dixon, baignant, à chaque fois, dans 
une ambiance héritée du spiritual. 

Madeleine Peyroux es una de les vocalis-
tas de jazz más fascinantes de los últimos 
años. Pone su voz lánguida, elegante, 
sensual y de tono oscuro, que por momen-
tos recuerda a la mítica Billie Holiday, al 
servicio de personalísimas interpretaciones 
de estándares de jazz, blues y temas 
propios de reminiscencias folk. En su 
último disco, Secular Hymns, versiona con 
un toque espiritual temas de Tom Waits, 
Townes van Zandt, Allen Toussaint, Stephen 
Foster y Willie Dixon.

Madeleine Peyroux is one of the most 
fascinating jazz singers to appear in recent 
years. She has a languid, elegant, sensuous 
voice with a dark quality that sometimes 
recalls the mythical Billie Holiday. Peyroux 
makes highly personal interpretations of 
jazz standards, blues and original themes 
reminiscent of folk music. Her latest disc, 
Secular Hymns, contains versions with a 
spiritual touch of themes by Tom Waits, 
Townes van Zandt, Allen Toussaint, Stephen 
Foster and Willie Dixon.
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Kandace Springs  
veu i piano

Divendres 21.07, 
22 h
Plaça de  
la Llevantina
A: 30€, B: 25€

Dillon Treacy, bateria
Jesse Bielenberg, contrabaix

De tant en tant apareix un artista que, 
pouant de múltiples fonts, és capaç de 
mostrar-se com a nou i deslligat del 
passat. Aquest és el cas de Kandace 
Springs, la jove cantant, pianista i compo-
sitora de Nashville que amb la seva barreja 
soul i R&B va captivar Prince, que la va 
triar per actuar amb ell al concert del 30è 
aniversari de Purple Rain a Minneapolis. A 
Soul Eyes, el seu primer àlbum publicat pel 
segell Blue Note, interpreta temes propis i 
versions de Soul Eyes de Mal Waldron i The 
World is a Ghetto del grup War. 

De temps en temps, apparaît un artiste qui, 
tout en buvant à de nombreuses sources, 
peut donner l’impression d’être neuf et 
libéré du passé. C’est le cas de Kandance 
Springs, la jeune chanteuse, pianiste et 
compositrice de Nashville dont le mélange 
de soul et de R&B captiva tellement Prince 
qu’il la choisit pour jouer avec lui lors du 
concert du 30e anniversaire de Purple Rain 
à Minneapolis. Dans Soul Eyes, son premier 
album publié par le label Blue Note, elle 
interprète ses propres thèmes, ainsi que 
des versions de Soul Eyes de Mal Waldron 
et de The World Is a Ghetto du groupe War.  

De vez en cuando aparece un artista 
que, inspirándose en múltiples fuentes, 
es capaz de mostrarse como novedoso. 
Este es el caso de Kandace Springs, la 
joven cantante, pianista y compositora de 
Nashville que con su mezcla de soul y R&B 
cautivó a Prince, quien la eligió para actuar 
con él en el concierto del 30º aniversario 
de Purple Rain en Minneapolis. En Soul 
Eyes, su primer álbum publicado por el 
sello Blue Note, interpreta temas propios 
y versiones de Soul Eyes de Mal Waldron y 
The World is a Ghetto del grupo War. 

Now and again an artist appears who 
makes use of a multitude of sources to 
create something new and independent 
of the past. Kandance Springs is one of 
these artists – the young singer, pianist and 
composer from Nashville who captivated 
Prince with her mix of soul and R&B. Prince 
chose her to join him in the 30th anniversa-
ry concert of Purple Rain in Minneapolis. In 
Soul Eyes, her first album on the Blue Note 
label, she performs original themes and 
versions of Mal Waldron’s Soul Eyes and 
the group War’s The World is a Ghetto.
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M.A.P. Mezquida,  
Aurignac, Prats

Dissabte 05.08 
20.30 h
Plaça de  
la Llevantina 
A: 25€, B: 20€

Marco Mezquida, piano 
Ernesto Aurignac, saxo alt  
Ramon Prats, bateria

M.A.P és l’acrònim de Mezquida-Aurig-
nac-Prats i també un energètic viatge pel 
talent compositiu i interpretatiu d’aquests 
tres joves, units en un sensacional trio 
que explora sense límits els sons en els 
dotze temes que integren el seu primer 
disc junts. Tocs de classicisme amb 
desenvolupaments de free-jazz i lliure 
improvisació en un estimulant viatge 
sonor sorprenent i engrescador. M.A.P ha 
estat guardonat amb el Premi Enderrock 
de la crítica al millor disc de jazz. 

M. A. P. est l’acronyme de Mezquida-Au-
rignac-Prats, mais aussi un voyage 
énergique entrepris grâce au talent 
de compositeur et d’interprète de ces 
trois jeunes unis en un sensationnel trio 
explorant les mondes du son, au-delà de 
toute limite, dans les douze thèmes qui 
composent leur premier disque ensemble. 
Des touches de classicisme et des 
développements de free-jazz et d’improvi-
sation libre en font un voyage sonore stimu-
lant, surprenant et entraînant. M. A. P. a été 
récompensé par le Prix Enderrock de la 
Critique au meilleur disque de jazz. 

M.A.P. es el acrónimo de Mezquida-Au-
rignac-Prats y también un energético viaje 
por el talento compositivo e interpreta-
tivo de estos tres jóvenes, unidos en un 
sensacional trío que explora sin límites los 
sonidos en los doce temas que integran su 
primer disco juntos. Toques de clasicismo 
con desarrollos de free-jazz y libre impro-
visación en un estimulante viaje sonoro 
sorprendente i estimulante. M.A.P ha sido 
galardonado con el Premio Enderrock 
de la crítica al mejor disco de jazz.

M. A. P. stands for Mezquida-Au-
rignac-Prats, who take us on an energy-
charged trip inspired by the creative talent 
and instrumental technique of these three 
young artists. They form a sensational trio 
and explore all sonic possibilities in the 
dozen themes which make up their first 
disc together. Elements of classicism with 
free-jazz development and free improv-
isation on a surprising, stimulating and 
inspiring journey in sound. M. A. P. have 
been awarded the Enderrock Critics’ 
Prize for the best jazz disc. 

L’entrada d’aquest 
concert permet 
l’accès al concert 
de les 22.00h
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Ray Gelato &  
The Enforcers 

Dissabte 05.08, 
22 h 
Plaça de la 
Llevantina 
A: 25€, B: 20€

Estendard del swing, Ray Gelato, nom 
professional del saxofonista, cantant i 
líder de la banda Ray Keith Irwin, segueix 
les petjades de Cab Calloway, Louis 
Prima, Fats Waller i Louis Jordan, grans 
músics que mai van témer entretenir el 
públic amb cançons ballables, irresisti-
bles solos de jazz i una vibrant banda de 
swing de primera classe. Amb aquesta 
recepta, Ray Gelato i la seva banda The 
Enforcers prometen una vetllada inobli-
dable a la plaça de la Llevantina amb la 
presentació del seu últim disc, Energy!

Porte-drapeau du swing, Ray Gelato, nom 
professionnel du saxophoniste, chanteur 
et chef d’orchestre Ray Keith Irwin, suit les 
traces de Cab Calloway, Louis Prima, Fats 
Waller et Louis Jordan, grands musiciens 
qui n’ont eu d’autre but que de distraire le 
public avec des chansons se prêtant à la 
danse, d’irrésistibles solos de jazz et un 
orchestre vibrant d’un swing de première 
catégorie. Avec une telle ambiance, et 
grâce à leur combinaison unique de 
swing, de jazz et de R&B, Ray Gelato et 
son orchestre nous promettent une soirée 
inoubliable sur la place de la Llevantina.

Estandarte del swing, Ray Gelato, nombre 
profesional del saxofonista, cantante y 
líder de la banda Ray Keith Irwin, sigue las 
huellas de Cab Calloway, Louis Prima, Fats 
Waller y Louis Jordan, grandes músicos 
que jamás temieron entretener el público 
con canciones bailables, irresistibles solos 
de jazz y una vibrante banda de swing de 
primera clase. Con esta receta, Ray Gelato 
y su banda The Enforcers prometen una 
velada inolvidable en la plaza de la Llevan-
tina con la presentación de su último 
disco, Energy!

A leading light of swing, Ray Gelato is the 
stage name of the saxophonist, singer 
and band leader Ray Keith Irwin. Gelato 
follows in the steps of Cab Calloway, Louis 
Prima, Fats Waller and Louis Jordan, great 
artists who were never afraid of enter-
taining their audiences with dance-like 
songs and irresistible jazz solos played 
by a first-class, vibrant swing band. With 
these ingredients, Ray Gelato and his 
colleagues will combine swing, jazz and 
R&B to ensure us an unforgettable concert 
in Plaça de la Llevantina.

L’entrada 
d’aquest concert 
permet l’accès  
al concert de  
les 20.30h

Ray Gelato, saxo i veu   
Gunther Kurmayr, piano  
Ivan Kovacevic, contrabaix 
Martí Elías, bateria 
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Carlos 
Sarduy  
latin jazz  
quartet

Dissabte 12.08, 20.30h. Plaça de la Llevantina
A: 25€, B: 20€

Carlos Sarduy, trompeta
Javier M. “Caramelo”, piano 
Martín Leiton, contrabaix
Frank Durant, bateria

Format musicalment a Cuba, Carlos 
Sarduy és un dels més destacats joves 
trompetistes actuals que s’ha guanyat 
el respecte de públic i crítica amb el 
seu estil entre el bebop i la música 
afrocubana. Ha tocat amb grans músics 
com Chucho Valdés, David Murray o 
Esperanza Spalding, i ha participat en 
les bandes sonores de Chico y Rita 
(2011) de Fernando Trueba i La piel que 
habito (2011) de Pedro Almodóvar. Es 
presenta al Jazz Festival l’Estartit en 
formació de quartet acompanyat de 
piano, contrabaix i bateria.  

Formé musicalement à Cuba, Carlos 
Sarduy est un des plus remarquables 
jeunes trompettistes actuels, et il a gagné 
le respect du public et de la critique pour 
son style entre be-bop et musique afro-cu-
baine. Il a joué avec de grands musiciens 
comme Chucho Valdés, David Murray 
et Esperanza Spalding et participé aux 
bandes-sons de Chico et Rita (2011), de 
Fernando Trueba, et La piel que habito 
(2011) de Pedro Almodóvar. Il est présent au 
Jazz Festival l’Estartit en quartette, accom-
pagné d’un piano, d’une contrebasse et 
d’une batterie. 

Formado musicalmente en Cuba, Carlos 
Sarduy es uno de los más destacados 
jóvenes trompetistas actuales que se 
han ganado el respeto de público y crítica 
con su estilo entre el bebop y la música 
afrocubana. Ha tocado con grandes 
músicos como Chucho Valdés, David 
Murray o Esperanza Spalding, y ha parti-
cipado en las bandas sonoras de Chico y 
Rita (2011) de Fernando Trueba y La piel 
que habito (2011) de Pedro Almodóvar. Se 
presenta en el Jazz Festival l’Estartit en 
formación de cuarteto acompañado de 
piano, contrabajo y batería.  

Carlos Sarduy learned his music in Cuba 
and is one of the most outstanding young 
trumpeters active today. He has earned 
acclaim from audiences and critics alike 
with his style combining bebop and 
Afro-Cuban music. He has performed with 
great artists such as Chucho Valdés, David 
Murray and Esperanza Spalding, and has 
taken part in the sound tracks of Chico and 
Rita (Fernando Trueba, 2011) and The skin I 
live in (Pedro Almodóvar, also 2011). Sarduy 
comes to the Jazz Festival l’Estartit leading 
a quartet: he will be accompanied by piano, 
double bass and drums.

L’entrada d’aquest concert  
permet l’accès al concert de les 22 h
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Carles Benavent Trio, 
Jorge Pardo &  
Raynald Colom 

Dissabte 12.08, 22 h
Plaça de  
la Llevantina
A: 25€, B: 20€ 

Jorge Pardo, saxo
Raynald Colom, trompeta 
Carles Benavent, baix 
Roger Mas, piano 
Roger Blàvia, bateria  

Mestres del jazz-flamenc, el baixis-
ta Carles Benavent amb el seu trio i el 
saxofonista Jorge Pardo s’uneixen al 
multipremiat trompetista i compositor 
Raynald Colom en un excepcional quintet 
per tancar el 4t Jazz Festival l’Estartit amb 
una memorable vetllada de jazz fusió.     

Maîtres du jazz-flamenco, le bassiste Carles 
Benavent et le saxophoniste Jorge Pardo 
s’unissent au trompettiste et compositeur 
Raynald Colom, si souvent récompensé 
par des prix, pour ce trio exceptionnel qui 
clôturera le 4e Jazz Festival l’Estartit par une 
inoubliable soirée de jazz-fusion. 

Maestros del jazz-flamenco, el bajista 
Carles Benavent con su trío y el saxofonis-
ta Jorge Pardo se unen al multipremiado 
trompetista y compositor Raynald Colom 
en un excepcional quinteto para cerrar el 
4º Jazz Festival l’Estartit con una memora-
ble velada de jazz fusión.      

Masters of flamenco jazz, bassist Carles 
Benavent and saxophonist Jorge Pardo join 
the prize-winning trumpeter and composer 
Raynald Colom to form an exceptional trio 
for the closing concert of the 4th Jazz Festi-
val l’Estartit. They will play un unforgettable 
programme of jazz fusion. 

L’entrada d’aquest 
concert permet 
l’accès al concert  
de les 20.30 h
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Funk Me!
Divendres 11.08, 19 h
Platja Gran de l’Estartit,  
BEACH BAR SÁNCHEZ

Alverd Oliva, veu i guitarra; Raül-Marc 
Portell, teclats; Esteve Martínez, baix; 
Ruben Berengena, bateria 

Funk Me! és una banda d’homenatge al 
funk amb un repertori obert amb temes 
que van de la vella escola al funk més 
actual, sempre impregnats del segell 
personal dels membres de la banda.

JAZZ EN BANYADOR
A les platges de l’Estartit

Equinox Trio 
Divendres 07.07, 19 h
Platja Gran de l’Estartit, ICTINEO

Josep M. Soler, guitarra; Raül-Marc Portell, 
orgue Hammond;  
Ricard Santaló, bateria

Partint del clàssic combo d’orgue, guitar-
ra i bateria, popular en l’època daurada 
del segell Blue Note, aquest trio gironí 
presenta un repertori que combina hard 
bop, boogaloo, jazz i blues, amb el qual 
ofereix un directe dinàmic i ple de ritme.

Marian Barahona  
& Kike Angulo
Divendres 04.08, 19 h
Platja de Mas Pinell, MAS PINELL BEACH

Marian Barahona, veu;  
Kike Angulo, guitarra

Frescor i sensibilitat caracteritzen 
aquests dos músics, que s’uneixen 
per retre homenatge a les grans dives 
del jazz com van ser Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald o Dinah Washington. Blues, 
jazz i bebop per a una vetllada on també 
tindrà cabuda la música brasilera.

25ALTRES ACTIVITATS

#instafestivals
Dissabte 15 de juliol, 18 h
Plaça de la Llevantina

Instagram Your City temàtic és una 
trobada d’instagramers que se 
celebra en diferents municipis de la 
Costa Brava coincidint amb algun 
esdeveniment rellevant. Al mateix 
temps, és un concurs de les fotogra-
fies penjades a Instagram durant 
tot el mes de l’edició. La trobada 
Instagram Your City consisteix en 
un photowalk i una visita guiada dels 
usuaris pels llocs d’interès on es du a 
terme l’esdeveniment. El recorregut 
passarà pels espais més emblemà-
tics de la població relacionats amb 
la temàtica, així els instagramers 
podran captar els racons més curio-
sos d’aquests municipis. Durant tot 
el mes de durada de l’acció tothom 
(encara que no s’hagi pogut assistir 
a la trobada del primer dia), podrà 
visitar els llocs, participar en les 
activitats i publicar imatges etiqueta-
des amb el hashtag que s’estableixi.

inscripció a  
http://instagram.costabrava.org/

ALTRES  
ACTIVITATS

#SwingEstartit 
VichyCatalan
Classe gratuïta 
Divendres 14.07, 19 h
Plaça del Port

A Catalunya hi ha més de 7.000 ballarins 
de swing que, cada setmana, es citen 
en diferents espais. I és que per ballar 
swing es necessita poc i la música és 
alegre, vitalista i plena de vida. Vine a 
ballar amb nosaltres i fes-te una foto al 
photocall, comparteix-la a Instagram 
amb el hashtag #SwingEstartitVichy-
Catalan i entraràs al sorteig d’un cap de 
setmana al Balneari Vichy Catalan.

Paula Grande
Divendres 21.07, 19 h
Platja del Ter Vell, LA MORRUDA 
BEACH BAR

Paula Grande, veu;  
Kquimi Saigi, teclats 

Acompanyada per Kquimi Saigi, 
Paula Grande interpretarà amb 
el seu timbre dolç i expressiu 
versions pròpies de clàssics del 
soul i el R&B.
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CLUB NÀUTIC ESTARTIT
ESPORT - LLEURE - CULTURA

info@cnestartit.es - www.cnestartit.com

Viu la música 
viu el Festival



Descobreix més ofertes a clubvanguardia.com  
Si encara no ets del Club Vanguardia, subscriu-te ja a La Vanguardia o Mundo Deportivo.

Truca’ns:
933 481 482

si ets del 
vius la música clàssica

-20%

20% de descompte en tots els 
concerts del 37è Festival Torroella  
de Montgrí
Del 28 de juliol al 20 d’agost, gaudeix de catorze 
concerts diferents, un d’ells familiar, i d’una vintena 
de propostes dedicades al talent emergent. 

fringetorroella-estartit.cat

Talent musical
emergent

27.07-30.07

fringe
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California State  
University Wind 
Ensemble
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
16.07 19 h, Plaça de la Vila

Com a preàmbul del Fringe, arriba des de la 
universitat California State University aquest 
espectacular ensemble de més de 20 anys 
d’història, format per 43 exalumnes de la 
mateixa universitat, presenten a la plaça 
de la Vila de Torroella un repertori d’autors 
americans clàssics i contemporanis.

Trio Ramales
ESCUELA SUP. DE MÚSICA REINA SOFÍA
27.07 17h i 29.07 19.30 h, Palau Solterra

El Trio Ramales, que deu el seu nom a la 
plaça Ramales de Madrid, el formen tres 
joves virtuosos que, amb un repertori on 
es combinen els clàssics i els composi-
tors més actuals, han assolit, només amb 
tres anys, una important trajectòria de 
premis i concerts.

Wataru Hisasue
HOCHSCHULE FÜR MUSIK FREIBURG
27.07 18 h i 29.07, 17.30 h, Palau Solterra

Wataru Hisasue és un jove pianista 
japonès guanyador de premis com el 
Deutscher Pianistenpreis o l’Association 
Frédéric Chopin. Només amb 23 anys, ha 
tocat com a solista en alguns dels princi-
pals auditoris europeus i arriba a Torroella 
per presentar-nos el seu últim treball 
discogràfic, Musideko.

Trio Athenea & 
Gabriel Torner 
CONSERVATORI DEL LICEU
27.07 19 h, Palau Solterra

El Trio Athenea és la formació de cambra 
amb la qual els seus components finalit-
zen els estudis superiors en l’àmbit de la 
interpretació clàssica i contemporània al 
Conservatori del Liceu. Aquesta vegada, 
s’uneixen amb el violista Gabriel Torner, 
amb qui presentaran obres d’estudiants de 
composició del mateix conservatori escri-
tes per a l’ocasió. 

Lucia Antonini 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
27.07 20 h, El Molinet i 28.07 00.30 h, La Sala

Cantautora italoespanyola que ens 
presenta el seu segon treball, El jardín 
secreto, una proposta que fusiona els 
sons càlids d’instruments occidentals 
amb la música folklòrica colombiana i els 
ritmes d’influència llatina.

Trio Nilo 
TALLER DE MÚSICS 
27.07 21 h, El Molinet

Trio Nilo neix dels estudis de jazz al Taller 
de Músics, on els seus tres components es 
troben per crear un directe molt personal. 
Amb temes propis i amb temes arran-
jats pel mateix trio, reconeixen les seves 
influències entre el jazz i la música negra.

Ensemble Dai 
Contemporain 
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR  
MUSIQUE ET DANSE DE PARÍS 
27.07 20 h i 29.07 18.30 h, Palau Solterra

L’Ensemble DAI Contemporain està 
integrat per sis alumnes de la prestigiosa 
professora Hae-Sun Kang, del Conser-
vatori de París. Especialitzats en música 
contemporània, presenten al Fringe una 
mostra del seu talent en el repertori del 
segle XX i XXI.

Criatures
CONCURS SONS - ENDERROCK 
27.07 19 h, El Molinet

Intimitat. Aquesta és la paraula. El duet 
Criatures ens acompanyen a viatjar al 
món de la senzillesa, la naturalitat i la 
delicadesa. El so de la gralla i de l’acordió 
diatònic ens transporta a un món imagi-
nari on tot gira al voltant de la música 
d’arrel i a les sonoritats mediterrànies tant 
característiques de la nostra terra.
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Kadyroxz 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 
27.07, 22 h i 28.07, 17.30 h
El Molinet

Cantant i artista americana, KadyRoxz 
s’uneix al Fringe per portar una enèrgica i 
innovadora visió del soul a Torroella. Amb 
versions i temes propis, aquest conjunt de 
joves i diversos músics prometen portar la 
seva força anglosaxona al nostre Mediterrani.

Sospir Ensemble 
ESCOLA SUP. DE MÚSICA DE CATALUNYA
28.07 19 h, Fundació Mascort 

Des de l’ESMUC arriben a la Fundació 
Mascort aquest grup de música antiga 
per oferir un repertori centrat en la música 
italiana dels segles XVI i XVII. Entre la veu 
i la tiorba, la jove formació ens proposa 
una atmosfera íntima però intensa, càlida i 
amb caràcter.

Ember Quartet 
GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA 
28.07 17 h, Fundació Mascort  
30.07 12.30 h, Capella de l’Hospital 

Sota el guiatge de la prestigiosa Guildhall 
School de Londres, el quartet de cordes 
Ember Quartet consoliden la seva intensa 
trajectòria en dos concerts molt especials. 
Amb un format innovador, ens presentaran 
la seva particular versió dels clàssics. 

Cobbett Ensemble
GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC  & DRAMA
28.07 18 h, Fundació Mascort   
30.07 11.30 h, Capella de l’Hospital

Aquest quartet deu el seu nom a l’empresa-
ri i músic aficionat Walter Willson Cobbett 
(1847-1937), que va aconseguir inspirar una 
generació de compositors per escriure una 
part important del repertori de la música de 
cambra amb l’instrument que protagonit-
zarà els seus concerts a Torroella, l’oboè. 

Chet
SONA 9 - ENDERROCK 
28.07 18.30 h, El Molinet

Aquesta apassionada aposta que ve de 
Barcelona ens ofereix un pop folk d’autor, 
narratiu, exquisidament arranjat i inter-
pretat.  Guanyadors del premi joventut 
del Sona 9, arriben a l’Estartit per presen-
tar-nos el seu primer treball. 

Lakaste
SONA 9 - ENDERROCK 
28.07 19.30 h, El Molinet 

Des de Figueres, els últims guanyadors 
del Sona 9 arriben amb una proposta de 
pop d’autor amb connexions amb el rock, 
el folk i les havaneres. Un grup amb un 
gran poder de seducció gràcies a la veu 
de Núria Castelló i a unes melodies que 
atrapen des de la primera escolta.
 

Human Fields
INJUVE – INSTITUTO NAC. DE JUVENTUD 
28.07 23.30 h i 29.07 00.30 h, La Sala

Human Fields és un duo de spoken word 
que tracta de conjugar orgànicament 
poesia i música. Des d’una perspectiva 
cinematogràfica, persegueix suggerir 
atmosferes i imatges i permetre a l’oient, a 
través dels punts de suport que li brinden 
la música i la paraula, construir una història 
emocional i fer-la pròpia.
 

Raquel Lúa &  
Amaia Miranda
CABAL MUSICAL - TALLER DE MÚSICS
29.07 23.30 h, La Sala

Des de Cabal Musical, un projecte 
d’innovació social per a la inclusió, arriba 
aquest duet amb melodies que van des 
del flamenc fins a la música brasilera. La 
veu melismàtica i les composicions de la 
Raquel amb els arranjaments de l’Amaia 
fan viatjar pel mar, pel bosc i per la llum 
que s’escola entre les fulles de l’arbre. 
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Drop Collective
CONSERVATORI DEL LICEU
30.07 20.30 h, Plaça de la Vila

Drop Collective té en la música jamaicana 
i el jazz els seus ingredients principals. 
El seu repertori està format per arranja-
ments propis de temes clàssics del jazz, 
passats pel filtre de l’ska i el reggae, i 
temes mítics de la música jamaicana. 
Varietat estilística, ritme i qualitat, per 
crear una experiència única!

Entre orillas
ESCOLA SUP. DE MÚSICA DE CATALUNYA
30.07 18 h, Plaça de la Vila

Un projecte inspirat en l’intercanvi musical 
entre Cuba i Espanya, en què el flamenc, la 
música afrocubana i la guajira s’abracen, 
i la tradició i innovació van de la mà. Un 
espectacle que té gust de mar, fa olor de 
cuir i fusta i sona a cor.

Júlia Colom
TALLER DE MÚSICS
30.07 19 h, Plaça de la Vila

La cantant mallorquina Júlia Colom arriba 
al Fringe estrenant una nova formació 
que projecta una dolça maduresa que 
ha assolit amb només 20 anys. La seva 
música combina sons mediterranis entre 
el jazz i el pop amb la seva singular petjada 
de la música popular mallorquina.
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