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El millor
talent musical
emergent
L’edició d’enguany, la vuitena, arrenca amb moltes ganes i il·lusió com una escletxa de llum en una època
marcada per una pandèmia en la qual es constata encara la dificultat de la lliure mobilitat i circulació de
músics i en la qual la distància no és només física i social sinó també artística.
Davant d’aquesta adversitat, torna el FRINGE Torroella-Estartit 2021 que segueix amb la seva capacitat
intacta com altaveu i punt de trobada per reunir el millor talent musical emergent a Catalunya amb una
nova edició, la vuitena, que es presenta amb un total de 15 concerts i la participació de més d’un centenar
d’intèrprets d’estils, gèneres i formats diferents repartits en vuit escenaris durant quatre dies. Hi sonaran
obres interpretades per diversos conjunts, formacions i solistes nacionals i internacionals, en els quals
es fomenta l’esperit de suport a la creació al mateix temps que el de la preservació i difusió del patrimoni
musical.
Les aliances d’aquesta edició venen marcades amb la complicitat de circuits i plataformes musicals
de llarg recorregut i consolidats, com són la de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya; el
guanyadors a través dels concursos de Joventuts Musicals d’Espanya i, també, la incorporació del premi
del segell Emergent de l’associació de festivals de música clàssica d’Espanya, Festclásica.
Aquests múltiples escenaris del FRINGE conviuran a Torroella amb dues residències de música antiga
del programa EEEmerging+, un projecte innovador internacional dedicat a joves conjunts de música
antiga 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.
Dos projectes que es trobaran a Torroella i en els quals es podrà constatar que el nivell dels nostres
músics segueix gaudint de molt bona salut i fent evident que la joventut i una gran qualitat poden anar
agafats de la mà. També pel que fa a les mateixes propostes musicals de programes, que cada vegada
són més valentes i desacomplexades, tant per la seva ambició com per la seva originalitat i el preciós
atreviment d’explorar allò que queda més enllà del que s’ha volgut constituir com a aparentment
inqüestionable cànon, per tal de donar cabuda a les idees i projectes més singulars i inclassificables i que
posa de manifest les noves generacions de músics que així ho mereixen.
Sortosament, tampoc han defallit les nombroses entitats, institucions, acadèmies i universitats amb les
quals mantenim una excel·lent relació i que ens enriqueixen amb les seves propostes i la seva complicitat.
Així com la valuosa col·laboració de la Fundació Banc Sabadell i la Diputació de Girona, un gest de
confiança des de l’inici; sense ells, no hauria sigut possible arribar fins aquí.
Tant els nostre públic melòman com els que vingueu per primera vegada, sigueu benvinguts al 8è
FRINGE Torroella-Estarit!
Montse Faura, directora artística
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Suport al
talent emergent
Per a la Fundació Banc Sabadell és un privilegi poder col·laborar amb el Fringe Festival de Torroella
de Montgrí-Estartit com a mostra de suport al talent musical emergent en un ambient de participació
entre diverses institucions educatives formatives i musicals d’Europa. Aquests tipus de plataformes de
llançament per a joves artistes són fonamentals per poder situar-los als circuits musicals i fer-los arribar
al públic. La nostra aposta per EEEMERGING+ se centra a contribuir en un innovador programa europeu
per a la inserció professional de músics joves, per facilitar-los el moviment internacional i la seva
promoció, al mateix temps que reforcem, amb aquest projecte, la cooperació europea.
Miquel Molins, president Fundació Banc Sabadell

Amb el suport de:
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Programació
dijous
15 juliol
18 h
Plaça de la Vila

Veus- Cor Infantil
Amics de La Unió
Songs of Hope

20 h
Casa Galibern-Fundació
Mascort

Marta Torres,
flauta
Magic flute
21 h
Plaça de la Vila

Cat Klezmer Trio
Una volta al món
en 80 minuts

divendres
16 juliol
19 h
Cine Petit

Brezza Ensemble
L’art de preludiar
20 h
Convent dels Agustins

filoBarocco
21 h
Cine Petit

La Camerata
Chromatica

dissabte
17 juliol

diumenge
18 juliol

18 h
Casa Galibern-Fundació Mascort

10.30 h
Església de Sant Genís, 10.30 h

Aer Duo

Cor Cererols

19 h
Palau Solterra-Fundació Vila
Casas

18 h
Espai Ter

Horitzons d’avui

Eudald Buch,
piano
20.30 h
Espai Ter

GIOrquestra
23 h
La Sala, 23 h

Kukundé
Quintet
Calcària

El perdó de Gombert

Duo
Piccotti-Puig
19.30 h
Espai Ter

Cuarteto
Seikilos

La generación
de los maestros
21 h
Espai Ter

Bambú
Ensemble
23 h
La Sala

Carola Ortiz
Pecata Beata
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dijous
15 de juliol
Casa Galibern-Fundació Mascort, 20h

Marta Torres,
flauta
Magic flute

Plaça de la Vila, 18 h

VeusCor Infantil
Amics De
La Unió
Songs of Hope

Creat el 1996 en el si de l’Escola
de Música de la Societat Coral
Amics de la Unió de Granollers,
el premiat Veus-Cor Infantil
Amics de la Unió és un dels cors
de veus blanques més destacat
de Catalunya, i col·labora
habitualment en concerts
simfònic corals de L’Auditori
de Barcelona i en produccions
operístiques del Gran Teatre del
Liceu. Es presenten al Fringe
Festival de Torroella de Montgrí
amb l’espectacle de música i
teatre Songs of Hope, una nova
versió de Veus, estrenat el 2012,
i en el qual exhibeixen els seus
dots escènics i vocals.

Francisco López-Martín
Mängata / Marin Marais
Les Folies d’Espagne / Georg
Philipp Telemann Fantasia
núm. 10 en Fa sostingut menor
/ Claude Debussy Syrinx
/ Eugène Bozza Image /
Francisco Tárrega Recuerdos de
la Alhambra, arranjament per a
flauta sola de Francisco LópezMartín / Isaac Albéniz Asturias,
arranjament per a flauta sola de
Francisco López-Martín
Formada al Conservatori Isaac
Albéniz de Girona i al Conservatori del Liceu de Barcelona,
Marta Torres està estudiant
actualment un màster a Viena,
a la Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, amb
Karl-Heinz Schütz. Al Fringe
Festival de Torroella de Montgrí
es presenta amb un programa de
flauta sola amb obres originals i
arranjaments que recorren quatre
segles de música, des del Barroc
fins al segle XXI. Marta Torres
va guanyar el segon premi en la
categoria de vent de la convocatòria de 2019 del Concurs de
Joventuts Musicals d’Espanya.

Plaça de la Vila, 21 h

Cat Klezmer
Trio

Una volta al món
en 80 minuts
Xavi Pendón clarinet i tenora
Xavi Torras guitarra
Joni Aldunate contrabaix
La dama d’Aragó, popular
catalana / Bulgar Freilach,
d’Helmut Eisel / The Klezmer
Freilach, de Giora Feidman /
Somni, de M. S. Puigferrer / El
cant dels ocells, popular catalana
/ Vos du Vilst, dos Villch Oych,
de Giora Feidman / Tango Pino,
d’Helmut Eisel / Ausencia,
popular llatinoamericana / Der
Komtur, d’Helmut Eisel / Der
Kongress Tanzt, d’Helmut Eisel
/ Duerme negrito, popular de
Centreamèrica / Per tu ploro, de
Pep Ventura / Let’s be happy,
de Giora Feidman / La santa
espina, d’Enric Morera
Trio creat durant el període de
confinament, es van presentar
la tardor passada com a grup
de músiques del món. El seu
repertori el formen temes de
sonoritat klezmer, balcànica,
però també música brasilera,
tangos, sardanes o lamentacions
gitanes. Cat Klezmer Trio va ser
finalista del 12è Concurs Sons de
la Mediterrània 2020.
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Cine Petit, 19 h

Brezza
Ensemble

L’art de preludiar
Pablo Gigosos traverso
Marina Cabello del Castillo
viola da gamba
Teodoro Baù clavicèmbal
Frank Benda: Sonata en Mi
menor / Jacques Morel: Défense
de la basse de viole: Chaconne
en trío en Sol major / Johann
Joachim Quantz: Sonata en
Sol major núm. 273 (Presto
ma fiero) / George Friedrich
Händel: Sonata en Mi menor
«Halle Sonata núm. 2» (Adagio,
Minuet) / François Couperin:
Concerts - Les Goûts Réünis: 14º
Concert et dernier de cét ouvre III.
Sarabande / Jean-Marie Leclair:
Sonata en Re major (Sarabanda)
/ Karl Friedrich Abel: Trio
Sonata en Sol major (Andante,
Presto) / Jean-Philippe
Rameau: Pièces de clavecin en
concerts: Concert núm. 5 en Re
menor (La Forquereay, La Cupis,
La Marais)

divendres
16 de juliol
Cine Petit, 21 h

La Camerata
Chromatica

Convent dels Agustins, 20 h

filoBarocco
Maria Luisa Montano
flautes de bec
Francesco Facchini violí
Carlo Maria Paulesu violoncel
Marco Baronchelli llaüt
Programa a determinar

Fundat durant l’estada del grup
a la Schola Cantorum Basiliensis, el Brezza Ensemble és un
conjunt de música antiga especialitzat en el Barroc. Per a la seva
presentació al Fringe Festival de
Torroella de Montgrí, a partir
de La vida es sueño de Calderón
de la Barca, juguen amb els
preludis, una forma musical que
al Barroc, al marge de la seva
funció com a obra per introduir
altres peces per formar una obra
major, generalment adoptava un
caràcter lliure lligat sovint a la
improvisació o la fantasia. Brezza Ensemble va quedar finalista
en el Concurs de Música Antiga
de Joventuts Musicals d’Espanya,
celebrat a Barcelona aquest 2021.

Els quatre membres de
filoBarocco es van conèixer
a les classes de música de
cambra, els exàmens i els
concerts del Conservatori de
la Suïssa italiana a Lugano i al
Conservatori Giuseppe Verdi de
Como, a Itàlia. Van constituirse com a grup el 2018 amb
l’objectiu de crear una nova
experiència en la interpretació
de la música del primer Barroc
i el Barroc tardà. filoBarocco
compta amb el suport del
programa EEEmerging +, del
qual forma part el Festival de
Torroella de Montgrí. Gràcies
a aquesta iniciativa, del 9 al 18
de juliol faran una residència
musical en el transcurs de la
qual prepararan el programa del
concert que oferiran en el marc
del Fringe Festival de Torroella
de Montgrí.

Gabrielle Varbetian soprano
Nicolas Kuntzelmann
contratenor
Augustin d’Arco flauta de bec
Victoire Fellonneau
flauta de bec
Bérénice Brejon flauta de bec
Pauline Chiama viola de gamba
Benjamin Delale orgue
Programa a determinar
Integrat per músics del Conservatori Nacional Superior de Música
i Dansa de Lió i del Conservatori
de París, el jove ensemble La
Camerata Chromatica es va crear
el 2019 a iniciativa de Benjamin
Delale com un diàleg entre un
orgue solista i un ensemble vocal
i instrumental. El seu repertori
és rar i sorprenent: música cromàtica dels segles XVI i XVII.
La Camerata Chromatica compta
amb el suport del programa EEEmerging +, del qual forma part el
Festival de Torroella de Montgrí.
Gràcies a aquesta iniciativa, del 9
al 18 de juliol faran una residència musical en el transcurs de la
qual prepararan el programa del
concert que oferiran en el marc
del Fringe Festival de Torroella
de Montgrí.
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dissabte
17 de juliol
Casa Galibern-Fundació Mascort, 18 h

Aer Duo

Horitzons d’avui
Maria Mogas Gensana acordió
Patricia Coronel Avilés saxo
Angela Gómez: Ab[sentia] / Gabriel Erkoreka:
Duduk I / Joan Gómez Alemany: Les fleurs du
mal / Sofia Gubaidulina: Kadenza / José María
Sánchez Verdú: Dhamar
Aer és un duo d’acordió i saxòfon creat a Àustria
el 2017 mentre les dues músiques feien un curs
de perfeccionament d’interpretació de música
contemporània amb el prestigiós ensemble
Klangforum Wien. Es presenten al Fringe Festival
de Torroella de Montgrí amb un programa d’obres
contemporànies amb el qual volen mostrar la
capacitat i varietat sonora d’aquesta formació.

Palau Solterra-Fundació Vila Casas, 19 h

Eudald Buch,
piano
J. S. Bach-F. Busoni: Preludi i fuga en Re major per
a orgue, BWV 532, en transcripció per a piano / F.
Liszt: Sonata en Si menor, S.178
Eudald Buch s’ha format a l’Escolania de
Montserrat, el Conservatori de Vic i la Chetham’s
School of Music de Manchester. Va completar
els seus estudis de piano a l’Escola Superior de
Música de Catalunya i al Conservatori Txaikovski
de Moscou amb Elisso Virsaladze. Es presenta
al Fringe Festival de Torroella de Montgrí amb
un ambiciós programa amb la transcripció per
a piano que Ferruccio Busoni va fer del Preludi i
fuga en Re major per a orgue, BWV 532 de Bach i la
Sonata en Si menor de Liszt, una de les grans obres
claus per a piano del Romanticisme.
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La Sala, 23 h

Kukundé Quintet
Calcària

Eduardo Cabello saxo alto
Alex Duato piano
Vicente López guitarra
David Muñoz contrabaix
Lluís Pérez-Villegas bateria
Kukundé Quintet és una banda de jazz creada
el gener de 2020 en el si de l’Escola Superior de
Música de Catalunya per gravar les composicions
del bateria Lluís Pérez Villegas, les quals
constitueixen el gruix del seu primer disc,
Calcària, que presenten al Fringe Festival de
Torroella de Montgrí. Kukundé Quintet van rebre
el desembre de 2020 el Segon Premi en el Concurs
de Joventuts Musicals d’Espanya, en la categoria
de Jazz.

Espai Ter, 20.30h

GIOrquestra
Mariola Membrives cantaora
Marta Puig piano
Francesc Prat director d’orquestra
Federico García Lorca: Canciones españolas
antiguas, arranjaments de Nacho Doña / Manuel
de Falla: Concert per a clave i cinc instruments /
El amor brujo, versió de 1915 per a orquestra de
cambra
L’orquestra gironina GIOrquestra es presenta al
Fringe Festival de Torroella de Montgrí amb un
programa centrat en un dels grans compositors
espanyols del segle XX, Manuel de Falla, de qui
oferiran la versió original de 1915 per a orquestra
de cambra d’El amor brujo amb la cantant i actriu
Mariola Membrives com a solista. Membrives
també interpretarà, acompanyada al piano per
Marta Puig, cinc de les cançons antigues que
Federico Gracía Lorca va recopilar i harmonitzar.
El programa es completa amb el Concert per a
clavecí i cinc instruments de Falla en versió per a
piano.

dissabte
17 de juliol
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diumenge
18 de juliol
Església de Sant Genís, 10.30 h

Cor Cererols

El perdó de Gombert
Daniel Folqué contratenor
Eulàlia Fantova mezzosoprano
Ferran Mitjans, Martí Doñate i Oriol Guimerà
tenors
Vincent de Soomer baríton
Joan Climent, Néstor Pindado baixos
I. Caiguda:
Nicolas Gombert: Media vita in
		
norte sumus / Kyrie, de la Missa
		
«Media vita»
II. Penitència: Josquin Desprez: De profundis
		
a 5 / Cristóbal de Morales: Quanti
		
mercenarii / Jacobus Clemens non
		
Papa: Job tonso capite / Cristóbal
		
de Morales: Pie Jesu, del Requiem a 5
III. Redempció: Jean Mouton: Salva nos, Domine /
		
Nicolas Gombert: Agnus Dei de la
		
Missa «Media vita» / Magnificat
		
primi toni
Epíleg:
Nicolas Gombert: Tous les regretz
El Cor Cererols va ser creat el 2018 per un grup de
sis antics escolanets de Montserrat que volien seguir
fent música. El seu repertori abasta des del segle XV
a l’actualitat, amb especial èmfasi en la música antiga. En la seva presentació al Fringe Festival de Torroella de Montgrí oferiran un programa que posa
música a la història de caiguda, càstig i redempció
de Nicolas Gombert (c. 1495 – c. 1560), músic flamenc que al cim de la seva carrera va ser condemnat
a galeres per haver abusat d’un nen. Anys després,
el músic va ser perdonat pel Rei i rehabilitat gràcies a la seva música. A més d’obres de Gombert, el
programa del concert inclou una selecció de peces
d’alguns compositors contemporanis seus.

Espai Ter, 18h

Duo Piccotti-Puig
Federico Piccotti violí
Marta Puig piano
L. van Beethoven: Sonata núm. 8 en Sol major per
a violí i piano, Op. 30 núm. 3 / F. Schubert: Sonata
per a violí i piano en La major D. 574, «Gran Duo»
Op. 162
El Duo Piccotti-Puig es va crear el 2017 a Londres
en el si de la Guildhall School of Music and Drama
de Londres i va continuar la seva formació al
Conservatori de la Suïssa italiana a Lugano. En la
seva presentació al Fringe Festival de Torroella de
Montgrí interpretaran un programa de repertori
amb dues sonates per a violí i piano de Beethoven i
Schubert. El duo Piccotti-Puig va guanyar el Premi
Especial Joventuts Musicals de Catalunya 2019 del
Primer Palau.
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Espai Ter, 21h

Bambú
Ensemble

Espai Ter, 19.30h

Cuarteto
Seikilos

La generación
de los maestros
Ivan Gornemann violí
Pablo Quintanilla violí
Adrián Vázquez viola
Lorenzo Meseguer violoncel
Joaquín Turina: Serenata
Op. 87 / Conrado del Campo:
Quartet núm. 10 «Castellano» /
Julio Gómez: Cuartetino sobre
una danza popular montañesa /
Maurice Ravel: Quartet de corda
en Fa major
El Cuarteto Seikilos es constitueix el 2011 sota el paraigua
de la Jove Orquestra Nacional
d’Espanya (JONDE). Després
d’un parèntesi en el qual els seus
membres continuen la seva formació en diversos centres superiors de música europeus, el 2017
torner a reunir-se per seguir
fent música de cambra plegats.
En la seva presentació al Fringe
Festival de Torroella de Montgrí
oferiran un programa d’obres de
començaments del segle XX de
compositors espanyols que culmina amb un quartet de Maurice
Ravel, la música del qual va influir els compositors espanyols
de l’època. El Cuarteto Seikilos
és el guanyador del premi Grup
Emergent 2021 de Festclásica,
l’Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica.

Aliza Vicente violí
Samuel García violí
Marina Arrufat violí
David García violí
Samuel Espinosa viola
Paloma Cueto-Felgueroso viola
Irma Bau violoncel
Millán Abeledo violoncel
George Enescu: Octet de cordes
en Do major, Op 7 / Dimitri
Xostakóvitx: Dos peces per a
octet de corda, Op. 11
El Bambú Ensemble és un grup
de cambra integrat per vuit joves
instrumentistes de corda que es
va constituir en el si de la Jove
Orquestra Nacional d’Espanya.
En la seva presentació al Fringe
Festival de Torroella de Montgrí
interpretaran l’Octet de cordes
en Do major d’Enescu, un dels
grans octets de cordes del
repertori i Dos peces per a octet
de corda, Op. 11, una obra de
joventut de Xostakóvitx, que ja
posa en evidència el seu gran
talent com a compositor. Les
dues obres formen part, amb la
Serenata per a cordes de Javier
Martínez Campos, del primer
disc que enregistrarà Bambú
Ensemble.

La Sala, 23h

Carola Ortiz
Pecata Beata

Carola Ortiz veu i clarinet
Bartolomeo Barenghi guitarra
Pau Lligadas contrabaix
Sandrine Robilliard violoncel
Marcelo Woloski percussió
Pecata Beata és el tercer àlbum
com a compositora de Carola
Ortiz. En aquest nou treball
ha musicat un recull de poesia
catalana d’autores com ara
Mercè Rodoreda, Maria Mercè
Marçal i Montserrat Abelló,
entre d’altres, en què la dona, la
seva història, el seu imaginari,
els seus mites i llegendes i
la seva sensualitat en són els
motius centrals. Vol ser un
homenatge i també un exercici
de memòria a la figura de la
dona a través del temps.

diumenge
18 de juliol
11

Els espais
1

Església de Sant Genís

2

Palau Solterra

3 Casa Galibern
4 Plaça de la Vila
5 Cine Petit
6 La Sala
7 Convent dels Agustins
8 Espai Ter

1
6

3

2
4

5

7

8
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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 posar en valor i contribuir a l’enfortiment
del sector de la música antiga, i ajudar el públic en general a reconèixer-lo com un
sector autònom dins la música clàssica amb identitat pròpia internacional, valors i
especificitats.
Impulsat per aquestes consideracions, i basant-se en l’experiència adquirida durant
l’EEEmerging (2014-2018), l’EEEmerging+ pretén ampliar, complementar i millorar
el programa per al període de setembre de 2019 a 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; i incloure un seguit d’activitats adreçades a la
comunitat de persones interessades, siguin professionals siguin melòmanes, en les
activitats dels conjunts de música antiga emergents.
Cada any, el Festival de Torroella acull dues residències musicals de dos
grups que tenen el suport del programa EEEmerging +. Aquest 2021 les dues
residències se celebren de manera simultània entre el 9 i el 18 de juliol amb els
grups filoBarocco i La Camerata Chromatica, que prepararan un programa per
presentar en concert en el marc del Fringe Festival de Torroella de Montgrí.
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filoBarocco
Maria Luisa Montano flautes de bec
Francesco Facchini violí
Carlo Maria Paulesu violoncel
Marco Baronchelli llaüt
Els quatre membres de filoBarocco es van conèixer a les classes de música de cambra, els exàmens i els
concerts del Conservatori de la Suïssa Italiana a Lugano i el Conservatori Giuseppe Verdi a Como (Itàlia).
El projecte va començar el 2018 amb l’objectiu de crear una nova experiència en la interpretació de la
música del primer Barroc i el Barroc tardà. Aquest objectiu s’ha notat des del seu primer concert, amb
un so característic i una personalitat pròpia. filoBarocco ha actuat a Lugano (al Festival Ceresio Estate),
Bellinzola, Basilea i diferents poblacions de la Suïssa italiana, inclòs el nou Villaggio della Musica a
Sobrio, un bellíssim poble de muntanya dedicat a la música, on se celebren concerts, classes magistrals i
residències. El conjunt ha actuat també en alguns dels millors escenaris del nord d’Itàlia, com ara a Villa
del Balbianello (llac de Como), Castello Reale di Sarre (Vall d’Aosta) i al Festival Châteaux en musique.
També van tocar en el Festival Gaudete! l’estiu de 2019.
El novembre de 2018, el grup va rebre una menció especial del jurat del Concurs Internacional Marcello
Pontillo. Des de 2020 compta amb el suport del Programa EEEmerging +.
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La Camerata Chromatica
Gabrielle Varbetian soprano
Nicolas Kuntzelmann contratenor
Augustin d’Arco flauta de bec
Victoire Fellonneau flauta de bec
Bérénice Brejon flauta de bec
Pauline Chiama viola de gamba
Benjamin Delale orgue
El jove conjunt La Camerata Chromatica format per alumnes del Conservatori Superior de Música i
Dansa de Lió i el Conservatori de París, el va fundar el 2019 Benjamin Delale com un diàleg entre un
orgue solista i un grup vocal i instrumental. Interpreten un repertori rar i sorprenent: música cromàtica
dels segles XVI i XVII.
Comparteixen l’objectiu de donar vida a obres mestres recentment descobertes mitjançant
interpretacions amb criteris històrics, destacant la seva riquesa, bellesa i brillantor.
Els compositors dels segles XVI i XVII reconeixien la necessitat d’experimentació permanent i radical en
diferents aspectes, com ara la representació del figuralisme, declamació, pulsació, modes, dissonància,
afinació i microtons. Aquesta cerca omnipresent d’una àmplia gamma de colors i textures és de moltes
maneres un presagi de la música impressionista dels segles XIX i XX.
Una elit aristocràtica monopolitzava aquesta música, i per aquest motiu s’anomena de vegades «Musica
Reservata». És la música més confidencial, la millor que es podia escoltar a les corts de Ferrara, Nàpols,
Roma o París.
La Camerata Chromatica vol que aquesta música arribi a un públic el més nombrós possible. Gràcies a
una gran varietat tímbrica (veus, flautes de bec, viola da gamba, orgue) i una rigorosa anàlisi musical,
la interpretació de gran brillantor revela la funció poètica oblidada del seu repertori. Amb l’ajut dels
cantants, els instrumentistes reprodueixen una gamma àmplia de consonants i vocals, per crear un món
d’il·lusions, on tant les veus com els instruments participen en la recitació del poema.
El conjunt fa reduccions i componen obres noves en l’estil renaixentista, ja que estan convençuts que la
creació contemporània és una oportunitat per establir una forta connexió entre la nostra època i un món
musical que sembla tan lluny. A més, el grup ha ampliat el seu repertori, amb la interpretació d’obres
cromàtiques de la Grècia antiga, redescobertes en èpoques modernes.
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El punt de trobada
del talent musical a Catalunya
Aer Duo
Bambú Ensemble
Brezza Ensemble
Carola Ortiz
Cat Klezmer Trio
Cor Cererols
Cuarteto Seikilos
Duo Picotti-Puig
Eudald Buch
filoBarocco
GIOrquestra
Kukundé Quintet
La Camerata Chromatica
Marta Torres
Veus-Cor Infantil Amics de la Unió
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Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Amb l’ajut de:

Socis nacionals i internacionals:
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CONTACTE DE PREMSA
Judit Cabana
+34 609 779 145 · +34 933 182 650
judit.cabana@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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