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Punt de trobada
del millor talent
musical emergent
El Fringe Torroella de Montgrí-L’Estartit arriba a la novena edició amb més concerts i
músics que mai, fet que reafirma aquest festival com a altaveu i punt de trobada del millor
tallent musical emergent de Catalunya, Espanya i Europa. Després de les dues últimes edicions marcades per la pandèmia i la dificultat de la lliure mobilitat i circulació de músics,
encarem aquesta nova edició sense restriccions d’aforament ni distància social, la qual
cosa ens permet presentar una ambiciosa programació amb un total de 24 concerts i la
participació de 145 joves músics i músiques.
Durant cinc dies, Torroella de Montgrí i l’Estartit acolliran intèrprets d’estils, gèneres i
formats diversos repartits en nou escenaris: a Torroella, a l’auditori del Museu de la Mediterrània; la plaça de la Vila; les fundacions Vila Casas i Mascort; l’església de Sant Genís;
el Cine Petit; el Convent dels Agustins; l’Espai Ter, amb concerts de gran format amb dues
orquestres, la Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya i la 24a Academia d’Ambronay
EEEmerging+; i a l’Estartit, la Punta del Molinet, escenari recuperat després dels dos anys
de pandèmia, que acollirà les músiques d’arrel i el jazz.
Les aliances d’aquesta edició venen marcades per la complicitat de circuits i plataformes
musicals com la Xarxa de Músiques de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya;
els guanyadors dels concursos de Joventuts Musicals d’Espanya; el premi del segell Emergent de l’Associació de Festivals de Música Clàssica d’Espanya, Festclásica; la Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya i l’Academia d’Ambronay EEEmerging+, que des de la
seva creació el 1993 ha estat un pas important en el desenvolupament dels joves artistes a
l’inici de la seva carrera que són seleccionats per tota Europa.
Com l’any passat, el Fringe conviurà amb tres residències del programa EEEmerging+,
un projecte innovador internacional dedicat a joves conjunts de música antiga que compta
amb el suport del programa Europa Creativa, que té l’objectiu d’identificar i seleccionar
conjunts joves amb talent i desenvolupar la seva carrera internacional (amb residències,
concerts, formació i promoció); afavorir l’impuls dels artistes cap a la innovació (emprant
noves tecnologies, solucions innovadores per al desenvolupament del públic i noves formes
d’actuació) i fomentar l’expansió d’una comunitat d’artistes, socis, professionals i públic.
El Fringe Festival Torroella-L’Estartit continua comptant amb l’aliança de nombroses
entitats, institucions, acadèmies i universitats que ens enriqueixen amb les seves propostes i la seva complicitat. Així com la valuosa col·laboració de la Fundació Banc Sabadell i,
aquest 2022, coincidint amb l’Any Europeu de la Joventut, designat per la Comissió Europea, també amb la de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials
de la Generalitat Catalunya.
Sigueu tots benvinguts al 9è Fringe Torroella de Montgrí-L’Estartit!
Montse Faura, directora artística
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Promoció
del talent jove

La promoció del talent jove ha estat sempre objectiu estratègic per a la Fundació Banc
Sabadell, i per això donar suport a iniciatives com el Fringe Festival Torroella de Montgrí-L’Estartit té per a nosaltres tot el sentit. Aquest festival és una aposta de compromís i
una plataforma de formació del millor talent emergent europeu. I a través de la nostra col·laboració amb el programa europeu EEEMERGING+ contribuïm en la inserció professional
de músics joves, impulsant la seva incorporació als circuits musicals i la presentació de les
seves propostes artístiques al públic final.
Miquel Molins, president de la Fundació Banc Sabadell

Amb el suport de:
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Un pas en el
camí de la
professionalització
Ens trobem en ple Any Europeu de la Joventut, un moment molt oportú per defensar i
promoure la llibertat, els valors, les oportunitats i la solidaritat entre els joves, especialment després dels efectes d’una pandèmia que s’hi ha acarnissat. Des de la Direcció General
de Joventut donem suport al 9è Fringe Torroella de Montgrí-l’Estartit perquè estem convençuts que és una excel·lent oportunitat per recuperar espais de coneixement i convivència, per
seguir essent una plataforma referent a Catalunya per donar a conèixer els joves talents
musicals, amb l’objectiu de ser un pas significatiu en el camí de la professionalització. Vull
felicitar les Joventuts Musicals de Catalunya per fer-ho possible i desitjar que el Fringe es
consolidi com una de les ofertes musicals de capçalera de l’estiu al nostre País.
Per molts anys!
Àlex Sastre i Prieto, director general de Joventut del Departament de Drets Socials

Amb el suport de:
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Programació
dijous
14.07

divendres dissabte
15.07
16.07

17 h
Museu de la Mediterrània

18 h
Museu de la Mediterrània

Breaking Bach

Resonance

Carles Marigó,
piano i teclats

18 h
Museu de la Mediterrània

Rafael Quirant,
sopranista &
Jezabel Esbrí,
piano
Entre el barroc i
el bel canto

19 h
Museu de la Mediterrània

Projecte Schubert
20 h
Museu de la Mediterrània

Trío Albéniz
El ressorgir
de l’Au Fènix

Meritxell
Noguer, piano

19 h
Museu de la Mediterrània

Pau Armengol,
baríton & Èric
Varas, piano
Record i comiat

20 h
Museu de la Mediterrània

Ester Lecha,
piano

18 h
Fundació Vila Casas

Sara Bañeras,
soprano & José
Ramón Martín,
piano
Embruix d’amor
19 h
Fundació Vila Casas

Aurora Peña,
soprano & Giorgio
Celenza, piano
Nuit d’étoiles
19 h
Plaça de la Vila

El piano romàntic de
la primera meitat del
segle XIX

KamBrass
Quintet

21 h
Espai Ter

20 h
Plaça de la Vila

Jove Orquestra
i Cor Nacional
de Catalunya
Magnificat(s)

Visions

Rhea Quartet
Suites

20h
Fundació Vila Casas

Laure Cholé,
piano

Brahms i Granados
21h
Espai Ter

Académie
d’Ambronay
EEEmerging+
Els exploradors
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Programació
diumenge
17.07
10.30 h
Església de Sant Genís

The Delightful
Pocket Company
Meravellosa
companyia

12 h
Fundació Mascort

Miguel Bonal,
viola de gamba

Del silenci a l’emoció
18 h
Cine Petit

The Ministers
of Pastime

Incerti: Obres
anònimes de l’stylus
phantasticus

dimecres
20.07
19.30 h
Cine Petit

PuraCorda

El renaixement de la
música britànica

19 h
El Molinet, L’Estartit

Alba Armengou
& Vicente López
Duo

Caminhos cruzados

21 h
Cine Petit

Cohaere
Ensemble

20 h
El Molinet, L’Estartit

22 h
Convent dels Agustins

21 h
El Molinet, L’Estartit

De l’alba al capvespre

Carles Marigó,
piano i teclats
& David
Domínguez,
percussió
Bach to the moon

Athrodeel

La meva terra

Mar Grimalt, veu,
guitarra i pandero
quadrat
22 h
El Molinet, L’Estartit

Paula Grande
& Anna Ferrer
Vega
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dijous 14.07
Museu de la Mediterrània, 18h

Rafael Quirant
sopranista &
Jezabel Esbrí piano
Entre el barroc
i el bel canto

G. F. Händel Obertura de l’òpera Serse (piano
sol) / C. Monteverdi «Ecco l’atra palude», de
l’òpera L’Orfeo / G. F. Händel «Fronti tenere e
belle... Ombra mai fu», «Per rendermi beato» i
«Crude furie degli orridi abissi» de l’òpera Serse /
Geminiano Giacomelli «Sposa son disprezzata»,
ària utilitzada per Vivaldi al seu pasticcio Bajazet /
V. Bellini «Ah non credea mirarti», ària de l’òpera
La Sonnambula (piano sol) / Àries de cambra:
Il fervido desiderio, Ma rendi pur contento i
Malinconi, a ninfa gentile / G. Rossini Canzonetta
spagnuola / «L’orgia», de Serate Musicali /
Giovanna d’Arco, cantata per a veu i pianoforte
El jove sopranista valencià Rafael Quirant, acompanyat al piano per Jezabel Esbrí, ens conviden a
fer un recorregut per alguns dels compositors del
barroc i el bel canto. El programa repassa àries que
van de Monteverdi i Händel a les de compositors
belcantistes, com Verdi i Rossini.

Museu de la Mediterrània, 17h

Carles Marigó
piano i teclats
Breaking Bach

J. S. Bach Preludi en Do menor (CBT v. 1) BWV 847
Carles Marigó Trencadís (homenatge a Carles
Santos) / J. S. Bach / F. Liszt Fuga en La menor
BWV 543 / C. Marigó Improvisació /
J. S. Bach / C. Marigó Erbarm dich mein, o Herre
Gott BWV 721 / C. Marigó Pedriza
Breaking Bach és una proposta de concert
sorprenent en la qual es planteja el repte estètic de
trencar amb la tradició i alimentar-se d’influències
tan eclèctiques com la música electrònica, el
hip-hop, Carles Santos, Paco de Lucía, Franz
Liszt i, com a fil conductor, Johann Sebastian
Bach. Carles Marigó enfoca la interpretació de la
música de Bach d’una manera particular i única:
fonamentada en la seva recerca com a artista i
intèrpret, consisteix a tractar la música clàssica
com un ésser viu, en constant adaptació, expansió
i equilibri amb el medi.
8

dijous 14.07
Museu de la Mediterrània, 19h

Projecte
Schubert
Maria Florea violí
Lara Fernández viola
Daniel Claret violoncel
Joaquín Arrabal contrabaix
Àlex Ramírez piano
Franz Schubert Quintet per a violí, viola,
violoncel, contrabaix i piano en La Major,
«La Truita», D667
Franz Schubert fou el primer compositor modern
en el sentit actual del terme. Va ser el primer
que va intentar viure de la música i el primer
compositor que treballava per compte propi.
El 1816 fou un any determinant en aquesta
transformació i especialment dur per a Schubert,
amb importants canvis vitals. El programa del
concert l’integra una obra escrita durant aquest
període, l’extraordinari i cèlebre quintet «La
Truita», datat el 1818.

Museu de la Mediterrània, 20h

Trío Albéniz

El ressorgir de l’Au Fènix
Luis María Suárez violí
Paula Brizuela violoncel
Javier Rameix piano
J. Turina Trio amb piano en Fa major / M. Ravel
Trio en La menor / J. Turina Círculo Fantasia per
a trio amb piano, Op. 91 / Kelly-Marie Murphy
Give Me Phoenix Wings To Fly
Sorgit el 2017 en el si de l’Escuela Superior de
Música Reina Sofía, el Trío Albéniz ha estat
guardonat en diversos concursos de música de
cambra i és el guanyador del premi Ensemble
Emergent 2022, que atorga l’Associació Espanyola
de Festivals de Música Classica, Festclásica, i
que els permetrà tocar en alguns dels festivals
espanyols més importats. A Torroella, presenten
el programa El ressorgir de l’Au Fènix, que
estableix paral·lelismes entre l’etern ressorgir
de l’au i la constant recerca per part de l’artista
de la seva identitat per donar forma a un ésser
que reneix més fort i savi. Ho fan amb un trio de
joventut i una obra de maduresa de Turina, un trio
de Ravel, a qui Turina admirava, i una obra de
finals del segle XX.
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divendres
15.07
Museu de la Mediterrània, 18h

Meritxell Noguer
piano
Resonance

L. van Beethoven Sonata núm. 8 en Do menor,
Op.13 «Patètica» / R. Schumann: Escenes d’infants
M. Ravel: Sonatine

Museu de la Mediterrània, 19h

Pau Armengol baríton
& Èric Varas piano

Resonance és el primer àlbum de Meritxell Noguer
amb el qual presenta una selecció d’obres que l’han
acompanyada durant els primers anys de la seva
carrera com a pianista. En aquest recital es podrà
escoltar la força i l’energia de la Sonata núm. 8
«Patètica» de Beethoven, tornar per uns moments a
la infantesa amb les Escenes d’infants de Schumann
i, finalment, viatjar a llocs inimaginables deixantnos portar per les etèries textures de la Sonatine
de Ravel. Una experiència intensa que vol fer-nos
ressonar.

Record i comiat

R. Schumann Liederkreis Op. 24: I. Morgens steh’
ich auf und frage, II. Es treibt mich hin, III. Ich
wandelte unter den Bäumen, IV. Lieb’ Liebchen,
leg’s Händchen, V. Schöne Wiege meiner Leiden,
VI. Warte, warte, wilder Schiffmann, VII. Berg’
und Burgen schau’n herunter, VIII. Anfangs wollt’
ich fast verzagen, IX. Mit Myrten und Rosen /
Federico García Lorca Canciones españolas
antiguas: El café de Chinitas / Miquel Ortega
Romance de la luna, luna / Frederic Mompou
Cançó i Dansa núm. 6 (piano sol) / Jo et pressentia
com la Mar / Eduard Toldrà Cançó de Comiat
Pau Armengol i Èric Varas presenten un programa
centrat en el lied romàntic del segle XIX i la cançó
catalana del segle XX. Per començar interpretaran
el cicle Liederkreis Op. 24 de Schumann, sobre
poemes de Heinrich Heine, que convida a un
viatge emocional entre l’ànsia de l’enamorat, el
desamor, el record, l’abandó, l’enuig, i finalment,
el comiat. La segona part se centra en la cançó
culta del segle XX, els textos de Lorca ens
introdueixen en un món oníric, que ens porten a
la fantasia, la fascinació, el record i, finalment, el
comiat.
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divendres
15.07
Museu de la Mediterrània, 20h

Ester Lecha piano

El piano romàntic de la primera
meitat del segle XIX
F. Chopin Nocturne Op. 27 núm. 1 / L. van
Beethoven Sonata núm. 30, Op. 109 / F. Liszt
«Sonetto 104 del Petrarca» d’Années de Pèlerinage
II, S. 161 / R. Schumann Novellette Op. 21 núm. 8
El piano va ser l’instrument romàntic per excel·lència, en bona part, gràcies als grans avenços tècnics
aportats per constructors com Johann Andreas Stein i
Sébastien Érard, que el converteixen en un instrument
solista molt versàtil i el predilecte dels compositors,
la majoria dels quals eren alhora grans pianistes.
Ester Lecha presenta quatre d’aquests compositors
pianistes (Beethoven, Schumann, Chopin i Liszt) amb
un recull d’obres que són una mostra de les dues grans
ambicions del piano romàntic: la gran forma, amb la
sonata a la qual doten de nous mitjans expressius, i la
recerca de l’intimisme amb les formes petites.

Espai Ter, 21h

Jove Orquestra i Cor
Nacional de Catalunya
Magnificat(s)

Solistes Salvat Beca Bach:
Rita Morais soprano
Christian Gil-Borrelli contralt
Daniel Thomson tenor
Ramiro Maturana baix
Marc Cíaz i Daniel Tarrida orgue i clavièmbal
Manel Valdivieso director
Johann Christian Bach: Magnificat en Do major,
CW E22 / Carl Philipp Emanuel Bach Simfonia en
Si bemoll major, H.658 / Johann Sebastian Bach
Magnificat en Re major, BWV 243
La Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya han
preparat en la seva trobada d’estiu un programa
dedicat a la família Bach: Johann Sebastian, que
tancarà el programa amb una de les seves grans
obres vocals, el Magnificat en Re major, BWV 243, i
dos dels seus fills. L’últim, Johann Christian, obrirà
el concert amb el seu Magnificat en Do major, i Carl
Philipp Emanuel, el segon fill, de qui escoltarem la
Simfonia en Si bemoll major.
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dissabte
16.07
Fundació Vila Casas, 19 h

Aurora Peña soprano
& Giorgio Celenza
piano
Nuit d’étoiles

Festa vespertina: C. Gounod «Ah! Je veux vivre»
de l’òpera Roméo et Juliette
Capvespre a la vora del foc: R. Schumann
«Ständchen» del cicle de lieder Schwanengesang,
D 957/4 / R. Strauss «Amor» de Brentano lieder,
Op. 68/5
Contes a mitjanit: Ottorino Respighi: Notturno
G. Verdi «Sul fil d’un soffio etesio» de l’òpera
Falstaff
Somnis d’estrelles: F. Liszt Oh, quand je dors /
C. Debussy Nuit d’étoiles
Matinada d’amors: E. Granados Elegia eterna
Manuel Ponce: Romanza de amor / Federico
Moreno Torroba «La petenera» de la sarsuela La
Marchenera

Fundació Vila Casas, 18h

Sara Bañeras soprano
& José Ramón Martín
piano
Embruix d’amor

Richard Strauss Morgen, Freundliche Vision,
Allerseelen / F. Liszt Pace non trovo, Die Lorelei
José Ramón Martín Viatge sonor entre Liszt i
Massenet (improvisació) / J. Massenet «Je marche
sur tous les chemins» de l’òpera Manon /
Ch. Gounod «Oh Dieu, que de bijoux!» de l’òpera
Faust / Jesús Guridi «Goizeko egutzi argiak» de
l’òpera Mirentxu / E. Toldrà Recança i Festeig

La nit és el fil conductor de Nuit d’étoiles, un
programa en el qual la veu d’Aurora Peña i el
piano de Giorgio Celenza evoquen una imaginada
nit estrellada a l’escalf de la llar de foc, amb els
follets voltant pel bosc i els rossinyols cantant a
mitjanit amors secrets. Una evocació a través del
romanticisme, l’impressionisme i el nacionalisme
musical espanyol amb peces d’òperes de Verdi i
Gounod, lieder de Richard Strauss, chanson de
Debussy, cançons de Granados i Ponce i un final
de sarsuela a punt per despuntar el dia.

La soprano Sara Bañeras, acompanyada al piano
per José Ramón Martín, ens conviden a fer un
viatge musical pel màgic procés d’enamorament
amb àries d’òpera de compositors francesos com
Jules Massenet, Charles Gounod i el basc Jesús
Guridi, lieder de Richard Strauss i cançons de
Franz Liszt i Eduard Toldrà.
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dissabte
16.07
Plaça de la Vila, 19h

KamBrass Quintet
Visions

Guillem Cardona i Joan Pàmies trompetes
Maria Servera trompa
Xavier Gil trombó
Oriol Reverter tuba
Witold Lutoslawski Mini Overture /
J. S. Bach / Johann Ludwig Krebs Preludi i Fuga
en Mi menor BWV 555 / Victor Ewald Quintet de
metall núm. 1 / E. Granados «Andaluza», de Doce
danzas españolas, arr. de David Marlatt / Jan Bach
Rounds and Dances

Plaça de la Vila, 20h

Rhea Quartet

Visions és una mirada diferent del quintet de
metall. Musicalitat, energia i respecte per la
música de cambra és l’objectiu d’aquesta proposta,
en la qual la versatilitat i el potencial d’aquesta
formació es fa visibles al llarg de tot el programa.
Obres dels compositors Witold Lutoslawski,
Johann Sebastian Bach i Enric Granados formen
part d’aquesta proposta musical, en la qual
el quintet de metall és l’altaveu de les Visions
musicals de KamBrass.

Suites

Maria Torres saxòfon soprano
Iris Guzmán saxòfon alto
Luis Gavía saxòfon tenor
Jaime A. Serrano saxòfon baríton
A. Corelli Concerto grosso en Sol menor «Fatto
per la Notte di Natale», Op.6, núm. 8 / A. Dvorák
Serenata per a instruments de vent, Op. 44 /
M. De Falla La vida breve
A través de transcripcions per a quartet de
saxofons, el Rhea Quartet ens proposa un viatge
musical que parteix del barroc per arribar al segle
XX amb un Concerto grosso de Corelli, la Serenata
per a instruments de vent, que Dvorák va escriure
el 1875 fent un homenatge a Mozart impregnat de
l’esperit de la música txeca, per acabar amb un
breu passatge de La vida breve de Falla.

13

dissabte
16.07
Espai Ter, 21h

Académie D’Ambronay
Eeemerging+
Els exploradors

W. A. Mozart Simfonia núm. 17 en Sol major, K.
129 / J. Haydn Simfonia núm. 49 en Fa menor «La
Passione», Hob I :49 / L. Boccherini Concert per
a violoncel i orquestra núm. 2 en Re major, G.479 /
Fragment de la Simfonia núm. 6 en Re menor «La
casa del Diavolo», G. 506: III. Finale Andante
sostenuto & Allegro con moto
Fundació Vila Casas, 20h

Aquest programa de l’Acadèmia d’Ambronay EEEmerging+ explora un període fascinant de la història
de la música, en el qual la racionalitat de la Il·lustració i el foc dels primers moments del Romanticisme
posen en evidència un discurs musical en plena
mutació. Les obres de Mozart, Boccherini i Haydn
marquen l’aparició d’un pensament revolucionari, en
primer lloc, en l’àmbit instrumental (virtuositat, expressivitat, innovació organològica), però també en
l’àmbit formal i filosòfic (la personalitat de l’artista
irromp en escena sense donar via lliure a l’expressió
dels sentiments). Els compositors qüestionen i revisen la forma de reflectir millor les seves inquietuds
artístiques i cíviques en el mateix moment en què va
néixer la democràcia. La preocupació per l’equilibri
formal estructura els sentiments i els compositors
van poder explorar així nous camins orquestrals i
revolucionar l’escriptura instrumental.

Laure Cholé piano
Brahms i Granados

J. Brahms Sis peces per a piano, Op. 118 /
E. Granados «Quejas o la Maja y el Ruiseñor»
i «El fandango de Candil» de la suite per a piano
Goyescas
Dedicades a Clara Schumann, Sis peces per a
piano Op. 118 és la penúltima obra per a aquest
instrument que va escriure Brahms abans de
morir. Integrada per quatre intermezzi, una balada
i una romança, les sis peces formen una unitat
i la seva bellesa les ha convertit en obres molt
freqüentment triades pels pianistes per als bisos.
El programa es completa amb dues de les peces de
la suite per a piano de Goyescas de Granados.
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diumenge 17.07
Fundació Mascort, 12h

Miguel Bonal
viola de gamba

Del silenci a l’emoció
Tobias Hume First book of Ayres: «Soldiers
Galliard» i «Good Again» / Georg Philipp
Telemann Sonata per a viola sola, TWV 40:1
Karl Friedrich Abel Manuscrit Drexel 5871:
Adagio – Allegro – Minueto / Marin Marais
Suite en Re major del Troisieme livre de pièces de
viole / Tobias Hume First book of Ayres: «Darke,
Darke – Deth» / Karl Friedrich Abel Manuscrit
Drexel 5871: «Arpeggiata» / J. S. Bach Suite per a
violoncel sol núm. 2, BWV 1008

Església de Sant Genís, 10.30h

The Delightful Pocket
Company

L’emoció és en tot allò que fem, que veiem i sentim, i som capaços d’assimilar com un record, que
guardem en el més profund del nostre ésser. Així
és com Miguel Bonal concep el patrimoni cultural
que ha arribat fins a nosaltres. Del silenci a l’emoció, dins del discurs sonor, representa la importància del silenci en la paraula, amb la intenció de
crear una emoció capaç de perdurar en la memòria
de la gent. Ja en el Barroc existia tot un ventall de
sensacions i emocions que la música era capaç de
reproduir i, en gran manera, en aquest període,
la viola de gamba té un paper fonamental, perquè
serà l’instrument que millor imiti a la veu humana.
Ens trobem davant un instrument la sonoritat del
qual és clarament afí a la naturalesa humana, en la
qual silenci i emoció són compartits.

Meravellosa companyia
Ivan Alcazo oboè
Sergi Marquillas trompeta
Marc Díaz orgue

William Corbett Sonata Op. 1 núm. 12 / Girolamo
Frescobaldi: Capriccio sopra la, sol, fa, mi, re, ut
per a orgue / Giovanni Buonaventura Viviani
Sonata seconda per a trompeta i orgue / Girolamo
Frescobaldi Recercar primo per a orgue /
Gottfried Finger Sonata en Do major /
G. F. Händel Sonata en Fa major, HWV 363a, per
a oboè i orgue G. F. Händel / J. B. Bach Brockes
Passion: núm. 9 Fuga en Sol menor per a orgue /
G. F. Händel To God, Our Strength, HWV 62 /
J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude, BWV 147
Trobem asseguts quatre músics al voltant d’una
taula. El més veterà, el violinista i trompetista txec
Gottfried Finger (1660-1730), torna després de molts
anys vivint a Londres, on va adquirir certa popularitat com a compositor d’òperes. Intenta animar-lo un
vell conegut, el fatxenda violinista William Corbett
(1675-1748), de camí cap a Itàlia. Completen la taula
dos joveníssims músics, Georg Friedrich Händel
(1685-1759) i Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Händel porta un violí, un oboè i algunes sonates que
ha escrit. Bach, algunes petites composicions, un llibre d’un dels seus ídols, Girolamo Frescobaldi (15831643), i un esbós d’allò que vol que sigui una cantata.
El que va poder passar quan tots quatre havien begut
prou, ho poden sentir en aquest programa.
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diumenge 17.07
Cine Petit, 18h

The Ministers
of Pastime

Incerti: Obres anònimes
de l’stylus phantasticus
Ivan Alcazo oboè
Ignacio Ramal violí barroc
Ángela Moro violí i viola barroca
Alaia Ferran viola barroca
Marc de la Linde viola de gamba
Clara Pouvreau violoncel barroc
Alberto Jarra contrabaix
Jeremy Nastasi guitarra i tiorba
Joan Seguí clavicèmbal i orgue
Anònim: Canzona a 5 en Do major de la col·lecció
Partiturbuch Ludwig, núm. 89 / Sonata a 5 en Sol
menor de la col·lecció Partiturbuch Ludwig, núm.
87 / Sonata para violí en Re major de la col·lecció
Partiturbuch Ludwig, núm. 5 / Sonata a 6 en
Do major de la col·lecció Partiturbuch Ludwig,
núm. 104 / Ciaconna en Do major de la col·lecció
Partiturbuch Ludwig, núm. 63 / Clementis Sonata
a 4 en Re menor de la col·lecció Partiturbuch
Ludwig, núm. 84 / Cujusdam Eunuchi Sonata à 2
en La menor de la col·lecció Partiturbuch Ludwig,
núm.51 / Anònim Sonata Jucunda, A 546/IV:100,
atribuïda, Schmelzer/Biber

Cine Petit, 19.30h

PuraCorda

El renaixement de la música
britànica
Mayumi Sargent i Panos Charalampidis violins
Eura Fortuny viola
Antigoni Seferli violoncel

L’stylus phantasticus és, segons Athanasius Kircher, jesuïta, científic i erudit del barroc, «el més
lliure i desenfrenat mètode de composició». Va ser
un dels corrents més importants de la música instrumental europea del segle XVII i és representada
en col·leccions com el Partiturbuch Ludwig i el Rost
Codex. Aquest programa ofereix l’oportunitat d’escoltar música que ha estat injustament oblidada.
The Ministers of Pastime fa una residència musical
a Torroella en el marc del programa EEEmerging+
del qual forma part el Festival de Torroella.

Frank Bridge 3 Idil·lis / Rebecca Clarke Poema /
Benjamin Britten Quartet de corda núm. 2, Op. 36
PuraCorda és un quartet de corda format el 2020
per iniciativa de la violinista mallorquina Mayumi
Sargent i la violoncel·lista grega Antigoni Seferli
mentre cursaven estudis d’especialització en
música històrica al Conservatori d’Amsterdam.
PuraCorda s’ha especialitzat en la interpretació
històrica del repertori dels segles XIX i XX, un
territori nou i apassionant que molt pocs grups
han explorat amb cordes de budell. A ells els
interessa el repertori desconegut i els compositors
oblidats i sempre inclouen obres escrites per dones
en els seus programes, com en aquest concert que
repassa el renaixement de la música britànica a
principis del segle XX amb obres de Frank Bridge,
Rebecca Clarke i Benjamin Britten. PuraCorda fa
una residència musical a Torroella en el marc del
programa EEEmerging+, del qual forma part el
Festival de Torroella.
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diumenge 17.07

Convent dels Agustins, 22h

Carles Marigó
piano i teclats & David
Domínguez percussió
Bach to the moon

Cine Petit, 21h

Cohaere
Ensemble

Carles Marigó Preludi improvisat en La menor /
J. S. Bach / C. Marigó Aria variata (a la manera
flamenca) BWV 989 / J. S. Bach / C. Marigó
Preludi en Sol major BWV 884 (CBT v. 2) /
C. Marigó Bach to the moon / J. S. Bach /
C. Marigó Preludi en Do major BWV (CBT v. 1)
BWV 846 / J. S. Bach / C. Marigó Passacaglia en
Do menor BWV 582 / C. Marigó Papallona

De l’alba al capvespre
Marta Korbel, violí
Maarta Gawlas flauta
Monika Hartmann violoncel
Natalia Olczak clavicèmbal

En la seva experimentació amb la música de
Johann Sebastian Bach, Carles Marigó estira el
llenguatge del kantor de Leipzig fins a la lluna
acompanyat pel percussionista David Domínguez.
Entre tots dos porten Bach a donar un vol pel
flamenc en una vetllada plena de sorpreses, que
farà lluir les estrelles en una nit de lluna minvant.

J. S. Bach Suite francesa en Sol major, núm. 5
BWV 816 / Georg Philipp Telemann Suite en Si
menor TWV 42:h2 / Joseph Bodin de Boismortier
Sonata en La major núm. 5, Op. 51 / Michel
Corrette Sonata en Re menor núm. 2, Op. 20 de la
col·lecció de sonates de cambra Les délices de la
solitude / Pierre Gaultier de Marseille Simfonia
en Re menor
Cohaere Ensemble va ser fundat el 2019 a la ciutat
polonesa de Katowice per Marta Korbel, Natalia
Olczak i Monika Hartmann, estudiants del Departament de pràctica de clavicèmbal i interpretació
històrica. El febrer de 2021 se’ls va afegir Marta
Gawlas. L’objectiu del grup conjunt és reconstruir
la música del Renaixement i del Barroc d’una
manera autèntica. El grup toca amb instruments
d’època o còpies contemporànies d’instruments
d’època. Per la seva presentació al Fringe Festival
Torroella-L’Estartit, han preparat un programa de
música barroca d’estil francès. Cohaere Ensemble
fa una residència musical a Torroella en el marc
del programa EEEmerging+, del qual forma part el
Festival de Torroella.
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dimecres
20.07
El Molinet, L’Estartit, 19h

Alba Armengou
& Vicente López Duo
Caminhos cruzados
Alba Armengou veu i trompeta
Vicente López guitarra

El Molinet, L’Estartit, 20h

Cole Porter Night and day / José Dolores
Quiñones Los aretes de la luna / Juan Luis Guerra
Amapola / Denis Brean Bahia com H / Margarita
Lecuona Eclipse / João Bosco Prêt-à-porter de
Tafetá/ Edu Lobo Cidade Nova / Frank Loesser
I’ve Never Been In Love Before / Antõnio Carlos
Jobim Falando de amor / Antõnio Carlos Jobim
Luiza / João Gilberto Bolinha de papel / Hoagy
Carmichael The Nearness of You

La meva terra

Athrodeel

Aseel Massoud veu
Ahmad Dyab guitarra
Cha´am / Watar al sharq / La gavina / Asabaka Eshq
/ Vestida de nit / Natalie / Rumba instrumental / El
cant dels ocells / El porompompero oriental
Athrodeel significa en siríac La meva terra, títol
del concert d’Ahmad Dyab i Aseel Massoud, una
parella siriana, guitarrista enamorat del flamenc
ell i cantant i metgessa ella, que van arribar a
Barcelona a començament de la passada dècada
fugint de la guerra i cercant un lloc on aprendre
flamenc. Ahmad Dyab i Aseel Massoud formen un
duo amb el qual mostren la riquesa de la cultura i
la música del seu país, alhora que fusionen Orient
i Occident fent versions modernes amb veu i
guitarra.

La trompetista i cantant Alba Armengou i el guitarrista Vicente López es van conèixer a l’Escola
Superior de Música de Catalunya i amb el bagatge
de col·laboracions amb músics com ara Joan Chamorro, Perico Sambeat, Jesús Santandreu o Iván
Cebián, van formar el 2020 un duo amb el qual
mostren la seva versatilitat amb un viatge musical
que va des del jazz de la dècada de 1950 fins als
ritmes brasilers i boleros.
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dimecres
20.07
El Molinet, L’Estartit, 21h

Mar Grimalt veu,
guitarra i pandero
quadrat
A dos pams del nivell de terra (lletra de Damià
Huguet) / Recull de versos (lletra de Miquel Bauçà) /
Cossos / Dedins / Vessar / Cançó final / Accidents a
cau d’orella / Si arrib a ser vell / Espurnes i corall
Amb la veu ferma, Mar Grimalt bressola les cordes
de la guitarra per mirar d’empetitir els neguits i
consolar les pors. Descobreix la percussió ibèrica
com a eina d’experimentació i d’expressió per
donar una dimensió diferent de la seva música i a
les paraules de poetes com Miquel Bauçà o Maria
Mercè Marçal. La cruesa i la nuesa de les seves
cançons són una invitació a aclucar els ulls, mirarse per dedins, trobar-se amb la buidor i vessar-la.

El Molinet, L’Estartit, 22h

Paula Grande
& Anna Ferrer
Vega

Alba Armengou veu i trompeta
Paula Grande i Anna Ferrer veu
Vic Moliner contrabaix i pedals
Paula Vegas teclats i sintetitzadors
Tango (Tango -Tango de la punyalada) / Pepito
(Pepito amaga el pito i La bella giralda) / A qui puc
(A qui puc comparar-vos) / Paròdia - La filla (La
filla del marxant) / Paròdia II - Un que volia (La
dona de tothom i Un que volia casar-se [Jeroni]) /
Paròdia III - Totes volen (Totes volen hereu i La
mujer y los vinos) / Caterineta (Caterineta - A sa
plaça fan ballades) / La mare (La mare) / Marinero
(Marinero - El marinero enamorado) / Tres
minyonets (Tres minyonets)
La cuina i les feines de la llar; la religió, l’església i
la fe cristiana; la vida íntima i la sexualitat; la maternitat i les cures... Durant els dos últims segles,
els rols de les dones s’han concentrat en àmbits socials i culturals determinats, alguns clarament definits i d’altres totalment infranquejables. Inspirades
en el cançoner en línia del projecte Càntut. Cançons
de tradició oral, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega, un disc que visibilitza i dona veu a les
mares, filles, nenes i joves de generacions passades.
El repertori d’aquest l’espectacle està conformat per
cançons populars que en la majoria dels casos no
tenen autoria confirmada.
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Els espais
Torroella

L’Estartit

1

Església de Sant Genís

Escenari Punta del Molinet

2

Fundació Vila Casas

3 Fundació Mascort
4 Plaça de la Vila
5 Museu de la Mediterrània
6 Cine Petit
7 Convent dels Agustins
8 Espai Ter
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EEEmerging+
un projecte
de cooperació
europea
Centre
de creació
i de residències
de música antiga
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EEEmerging és un projecte de cooperació europea a gran escala que promou l’aparició de
nous talents de la música antiga i del qual forma part el Festival de Torroella de Montgrí
des de 2018.
El programa EEEmerging està dedicat a la selecció, la formació i la promoció de joves
conjunts emergents europeus per valorar i contribuir a l’enfortiment del sector de la música
antiga, i ajudar el públic en general a reconèixer-lo com sector propi dins de la música
clàssica amb identitat pròpia internacional, valors i especificitats.
Impulsat per aquestes consideracions, i basant-se en l’experiència adquirida durant
l’EEEmerging (2014-18), l’EEEmerging + pretén ampliar, complementar i millorar
el programa per al període comprès entre setembre de 2019 i febrer de 2023, per
enfortir l’acció dirigida al desenvolupament professional de joves conjunts; preveure
la implementació d’un seguit d’activitats de col·laboració que impliquin ensembles i
socis, orientats a la innovació; incloure un seguit d’activitats adreçades a la comunitat
de persones interessades, siguin professionals o siguin melòmanes, en les activitats dels
conjunts de música antiga emergents.
Cada any, el Festival de Torroella acull diverses residències musicals de grups que
tenen el suport del programa EEEmerging+. Aquest 2022 tres residències se celebraran
de manera consecutiva del 2 al 25 de juliol amb els grups The Ministers of Pastime (2-9
de juliol), PuraCorda (10-19 de juliol) i Cohaere Ensemble (del 16 al 25 de juliol). Els dos
primers grups prepararan durant la seva residència musical a Torroella el programa del
concert que presentaran en el marc del Fringe Festival de Torroella de Montgrí-L’Estartit.
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The Ministers of Pastime
Ignacio Ramal i Sara Balasch violí barroc
Ángela Moro violí i viola barroca
Alaia Ferran viola barroca
Marc de la Linde viola de gamba
Clara Pouvreau violoncel barroc
Alberto Jarra contrabaix
Jeremy Nastasi guitarra i tiorba
Joan Seguí clavicèmbal i orgue
la importància d’aquests instruments en altres
gèneres musicals posteriors. Paral·lelament a
la formació a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, el Conservatori Reial de La Haia, el
Conservatori A. Scarlatti de Palerm i l’Abbaye aux
Dames de Saintes, els components del grup han
col·laborat amb grups de música antiga com ara Le
Concert des Nations, Orchestra of the Eighteenth
Century, l’Acadèmia Montis Regalis, Cappella
Mediterranea, Ensemble Pulcinella, European
Union Baroque Orchestra, la Real Cámara i
Orchestre des Champs-Elyesées.

The Ministers of Pastime és un grup de músics
especialitzat en la pràctica històricament
informada, centrat en la interpretació de repertori
dels segles XVII i XVIII. Deu el seu nom a una
expressió amb la qual l’ambaixador de França a
la cort d’Enric VIII descriu la recerca de músics al
continent europeu.
The Ministers of Pastime busca reflectir la riquesa
de les influències culturals a Europa. La seva
proposta té com a eix principal la música per a
consort de violins i la seva evolució, així com

The Ministers of Pastime ha estat seleccionat
com grup del programa EEEMERGING+, que
dona suport i promociona grups joves emergents
de la música antiga. El 2020 va ser escollit com a
vencedor en la convocatòria per a grups emergents
de música antiga NEWTRACKS@FBAS 2020, en el
marc del Festival Barocco Alessandro Stradella.
23

PuraCorda
Mayumi Sargent i Panos Charalampidis violins
Eura Fortuny viola
Antigoni Seferli violoncel

PuraCorda neix a principis del 2020 de la
iniciativa de la violinista mallorquina Mayumi
Sargent i de la violoncel·lista grega Antigoni
Seferli, després d’haver-se conegut durant els seus
estudis musicals especialitzats en interpretació
historicista al conservatori d’Amsterdam. De
l’amor i la dedicació a les cordes de tripa i tot el
que tenen a oferir sorgeix la idea de PuraCorda:
un quartet de corda dedicat a la interpretació
historicista de repertori dels segles XIX i
XX, territori nou i emocionant, que molt pocs
ensembles han explorat amb cordes de budell.
Amb seu a Amsterdam (Països Baixos), els
integrants són tots mediterranis; la meitat de les
Illes Balears, l’altra, de Grècia.

PuraCorda s’interessa sobretot pel repertori
desconegut i compositors oblidats. A més, vist
el poc relleu que s’ha donat a la figura de la
dona compositora en la història de la música,
han decidit sempre incloure com a mínim una
obra d’una dona en tots els seus programes. Tot
i consolidar-se com a quartet de corda, aquest
grup té previst variar la seva formació per poder
abraçar tot el repertori cambrístic que hi ha encara
per descobrir.
PuraCorda ha debutat el seu primer programa
Joies del nord d’Europa el juny de 2021 a
Amsterdam, havent rebut la subvenció de Balcon
Scenes. Han participat en la 8a edició del festival
Nits Clàssiques de la Tramuntana (Mallorca)
i gaudeix d’una beca del programa europeu
Eeemerging+ 2022.
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Cohaere Ensemble
Marta Korbel violí
Maarta Gawlas flauta
Monika Hartmann violoncel
Natalia Olczak clavicèmbal

Cohaere Ensemble es va crear el 2019 a Katowice
(Polònia) per tres estudiants del departament
de clavicèmbal i pràctiques d’interpretació
històriques: Marta Korbel, Natalia Olczak i
Monika Hartmann. El febrer de 2021 Marta Gawlas
va afegir-se al grup, les integrants del qual són
joves que s’aproximen d’una manera fresca a la
interpretació historicista sense deixar de banda les
normes escrites fa segles.

Cohaere Ensemble va guanyar el Concurs
Internacional de Música Antiga de la Vall del Loira
2021; l’OPEN CALL Młoda Muzyka Dawna [Música
antiga jove] 2020 organitzat pel Festival Jove de
Música Antiga; primer premi i premi especial del
professor O. Steineberg i el professor A. Livont
en el 20è Concurs Internacional Música sense
límits; primer premi en la categoria de música de
cambra al Concurs Internacional de Música Online
IV Odin; i primer premi del Concurs de Música
Barroca 2021 organitzat pel Concurs Internacional
de Charleston.

L’objectiu del grup és reconstruir la música
del Renaixement i el Barroc, posant èmfasi en
l’autenticitat històrica; per això toquen amb
instruments d’època o còpies contemporànies
d’instruments d’època.

Cohaere Ensemble participa en projectes com
el Kromer Festival Biecz, l’orquestra Arte dei
Suonatori i Musiques Baroques á Savenniéres.
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El punt de trobada
del talent musical
a Catalunya
Académie D’Ambronay Eeemerging+
Alba Armengou & Vicente López Duo
Athrodeel
Aurora Peña & Giorgio Celenza
Carles Marigó
Carles Marigó & David Domínguez
Cohaere Ensemble
Ester Lecha
Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya
KamBrass Quintet
Laure Cholé
Mar Grimalt
Meritxell Noguer
Miguel Bonal
Pau Armengol & Èric Varas
Paula Grande & Anna Ferrer
Projecte Schubert
PuraCorda
Rafael Quirant & Jezabel Esbrí
Rhea Quartet
Sara Bañeras & José Ramón Martín
The Ministers of Pastime
The Delightful Pocket Company
Trío Albéniz
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Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

PARRÒQUIA
DE SANT GENÍS
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Crèdits
ORGANITZA
Joventuts Musicals de
Torroella de Montgrí

DIRECCIÓ
Direcció general i artística:
Montse Faura
PRODUCCIÓ
Producció:
Patrícia Vázquez
Producció tècnica:
Dani Ventura i Marc Marqués
Assistents producció:
Adrià Vilà i Núria Prats
Adjunts de producció:
Joanna Arqué, Flavio Junio,
Júlia Martín, Iván Monzoni,
Marta Tallón. Estudiants en
pràctiques del grau de gestió
cultural de l’ESMUC.
Voluntaris:
Eric Guash, Georgina Guerola,
Guillem Guilera, Nil Sunyer i
Abril Zamora.
COMUNICACIÓ,
MÀRQUETING i PÚBLICS
Gestió de continguts
i publicacions:
Lourdes Morgades.
Branding i estrategia
de comunicació:
Cristina Salvador.
PR i campanyes:
Judit Cabana, Laura Rigal
i Jordi Trilla.
Adjunta de comunicació:
Ona Vilà, estudiant en
pràctiques Universitat Pompeu
Fabra (UPF).

PUBLICACIONS i WEB
Disseny web:
Sergi Batlle
Assessors i correctors
lingüistes:
Anna Mas i Jordi Roca
Traducció a l’anglès i al francès:
Link traduccions
DISSENY
i FOTOGRAFIA
Disseny, branding i direcció
gràfica:
Daniel Ayuso
Desenvolupament gràfic:
Puça Janer, Mak Džinovic
i Glòria Pujades
Disseny de continguts:
Anna Mas
Fotografia Fringe:
Antonia Teresita i Mardones
Ignacio Atkins,
estudiants en pràctiques
GRISART -Escola Superior de
Fotografia Barcelona
ADMINISTRACIÓ
i COMPTABILITAT
Administració:
Glòria Pi
Comptabilitat:
Gerard Sabaté
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TIQUETING i ESPAIS
Taquilles i programació
tiqueting:
Glòria Pi
Espai Auditori Teatre Espai Ter
Producció:
Marc Roura
Auxiliar de gestió:
Maria Roura
Equipament i muntatges:
Josep Vergara
Servei de restauració:
El Ginjoler
Espai Casa Galibern ·
Fundació Mascort
Coordinació:
Elena Sau
Espai Palau Solterra ·
Fundació Vila Casas
Coordinació:
Núria Costa
Espai L’Estartit
Coordinació:
Sabina Plaja
Servei de restauració:
Sibarrita

CONTACTE DE PREMSA
Judit Cabana
+34 609 779 145 · +34 933 182 650
judit.cabana@weareboth.com
Laura Rigal
+34 646 284 097 · +34 933 182 650
laura.rigal@weareboth.com
Jordi Trilla
+34 671 612 807 · +34 933 182 650
jordi.trilla@wareboth.com
C/ Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí (Girona)
info@festivaldetorroella.cat
972 760 605
Més informació a:
www.fringetorroella-estartit.cat
Facebook:
@FringeFestivalTorroella
Twitter:
@FringeTorroella
Instagram:
@fringefestivaltorroella

fringe
talent
emergent
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