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40 anys d’emocions
En nom dels socis i de la junta de l’associació de Joventuts Musicals de
Torroella de Montgrí, entitat que organitza el Festival de Torroella des de
fa quaranta anys, em plau presentar la programació del Festival, que viurem
aquest estiu.
L’any passat, la nostra directora artística, Montse Faura, i el seu equip ens
havien preparat una fantàstica programació per celebrar el número 40 del
nostre festival, però la pitjor crisi sanitària i social que recordem la majoria
de nosaltres ens va obligar a repensar-ho tot, a canviar les maneres d’escoltar
música i a replantejar la quarantena edició al llarg dels anys 2020 i 2021.
L’estiu passat vam presentar un documental sense pretensions però d’excel·lent
realització en el qual s’explica com va néixer i créixer el festival en una vila
de les dimensions de Torroella gràcies a l’empenta de moltíssima gent, amb
Josep Lloret al capdavant, i al suport de totes les institucions públiques i de
molts patrocinadors privats. I vam començar una exposició que la comissària,
Lali Bosch, i els seus col·laboradors han pensat com una suite musical amb
diversos moviments, dels quals ja n’hem tastat dos i que resseguirà la història
d’un festival que va començar a l’església de Sant Genís, es va escampar per
molts espais de la vila públics i privats per aterrar, ja fa vuit anys, a l’auditori
Espai Ter, un lloc on la música bona sona millor i que és un veritable luxe per
a Torroella i més enllà.
Durant els últims mesos hem estat mereixedors de dos premis que ens
estimulen a seguir amb el nostre objectiu de convidar a Torroella els millor
músics d’aquí i de fora que estiguin al nostre abast, de donar un escenari a
joves amb talent emergent seguint la filosofia de les associacions de Joventuts
Musicals i de recuperar el nostre patrimoni oblidat.
El Grup Enderrock, entre els reconeixements a la indústria musical per la
seva trajectòria i contribució a l’escena, ha distingit el Festival de Torroella
de Montgrí pels seus 40 anys.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ens va concedir el premi G!
que honra la memòria de Jordi Comas Matamala per haver-nos convertit en
un ambaixador de primer ordre a l’exterior de la nostra cultura, identitat, i
territori, en aquests quaranta anys de trajectòria.
Llegiu amb atenció el nostre programa per a l’estiu, trieu els concerts als
quals voleu assistir (òbviament us els recomano tots) i veniu a escoltar
música a Torroella de Montgrí perquè sense la vostra presència i les vostres
emocions, res del que fem té sentit.

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

4

Seguim celebrant els 40!
El 2020 havíem previst una gran celebració musical pel 40è aniversari
del Festival de Torroella, però el desafiament de la pandèmia va obligar
a reimaginar la celebració. En comptes d’un mes de Festival, vam decidir
celebrar la 40a edició del Festival de Torroella durant tot un any, del 23
de juliol de 2020 fins a finals d’agost de 2021. Vam començar la celebració
estrenant un documental, Torroella de Montgrí, la 40ena d’un Festival,
i l’agost de 2020 van programar cinc concerts. El mes de desembre vam
inaugurar al Palau Solterra, seu de la Fundació Vila Casas, la primera part de
l’exposició commemorativa del 40è aniversari del Festival de Torroella de
Montgrí, De l’Església a l’Auditori, i es van celebrar quatre concerts, un d’ells
en streaming sense públic des de l’Abadia de Montserrat i tres amb públic a
Torroella de Montgrí. L’abril passat, vam continuar inaugurant la segona part
de l’exposició a la casa Galibern, seu de la Fundació Mascort, i itinerant pels
carrers i places de Torroella on el Festival hi ha celebrat concerts i activitats.
Al voltant d’aquesta inauguració es van programar sis concerts, tots amb
públic. Haver pogut fer tot el que hem fet fins ara és el regal més gran
d’aniversari. I encara ens queda la inauguració de la tercera i última part de
l’exposició, que serà el pròxim 30 de juliol al Museu de la Mediterrània, i un
festí musical de 17 concerts per a aquest estiu de 2021, del 31 de juliol al 22
d’agost.

Aquest estiu de 2021
recorrerem amb 17 concerts
cinc segles de música,
del XVI al XXI
Un festí musical que recupera alguns dels concerts previstos inicialment
per al 2020 i que no es va poder celebrar, i d’altres de nous amb la voluntat
que aquesta programació sigui un reflex de la història del mateix Festival.
Aquest estiu de 2021 recorrerem amb 17 concerts cinc segles de música, del
XVI al XXI; convidarem artistes consagrats i joves emergents, músics que es
presenten per primera vegada al Festival i coneguts del públic, que esperen
retrobar-se cada estiu a Torroella de Montgrí.

Música barroca
La música barroca, una constant al Festival de Torroella des dels seus
inicis, estarà present en la programació aquest estiu en gairebé meitat dels
concerts des de la mateixa inauguració, protagonitzada per la carismàtica
mezzosoprano Joyce DiDonato, que debuta al Festival. Dos cantants més,
la soprano Raquel Andueza i el contratenor polonès Jakub Józef Orliński
navegaran pel barroc en els seus recitals, ella amb la lírica amorosa del
primer barroc espanyol i italià, i ell amb àries d’òperes barroques italianes de
la segona meitat del segle XVII i del primer quart del segle XVIII, perfilant el
retrat d’un amant mentre passa per diversos estats d’ànim, des de la joia a la
ira i a la bogeria.
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Bach, el segon compositor més interpretat en la història del Festival de
Torroella –156 obres– després de Mozart, tindrà un concert monogràfic a
càrrec del grup Conductus Ensemble, que interpretarà dues de les quatre
misses breus del cantor de Leipzig, unes misses que es programen molt poc;
aquesta serà una oportunitat per descobrir-les. I Bach també estarà present en
el concert en el qual la llegendària orquestra italiana I Musici, que celebra els
seus 70 anys, debuta al Festival; un concert que a més de Bach, inclou l’obra
indissolublement lligada a l’orquestra, les cèlebres Les quatre estacions de
Vivaldi.
El grup Forma Antiqva ens portarà de viatge pel Madrid de mitjans del segle
XVIII amb el programa titulat Farándula castiza, que reuneix les músiques
que triomfaven als teatres, corrals de comèdies, salons i places, que no eren
altres que les músiques del món de la faràndula. Per la seva part, el grup
valencià Capella de Ministrers es presenta al Festival de Torroella convidantnos a viatjar per la Mediterrània en una celebració de la interculturalitat que
recupera patrimoni musical tradicional, renaixentista i barroc.
El barroc anglès de la segona meitat del segle XVII és el protagonista del
programa amb el qual la violinista Amandine Beyer, habitual del Festival
des de 2018, presenta el Kitgut Quartet, que ella lidera i que es presenta al
Festival de Torroella amb un programa que explora els inicis del quartet de
corda, alhora que rastreja els intents d’escriure per a quatre instruments abans
del classicisme.

Debuts al Festival de Torroella
Entre els artistes que debuten al Festival aquest estiu —10 dels 17 concerts—,
ens fa especial il·lusió la vetllada que ens oferirà el violinista Daniel Hope,
alumne el 1987, quan tenia 14 anys, dels Cursos Internacionals d’Interpretació
Musical que el Festival de Torroella de Montgrí va organitzar des de 1984
fins al 2005. També debuta al Festival la llegendària pianista portuguesa
Maria João Pires, que es presenta en recital amb un ambiciós programa
centrat en dos compositors romàntics, Schubert i Chopin, dels quals és una
intèrpret de referència. I de les noves generacions, cal destacar el debut al
Festival del violoncel·lista Pablo Ferrández, que es presenta amb un ambiciós
programa d’obres de Rakhmàninov i Beethoven, i l’emergent Trio Da Vinci,
que acaben de guanyar el 14è Premi de Música de Cambra Montserrat
Alavedra, soprano que va clausurar el 15 d’agost de 1981 la primera edició del
Festival de Torroella.
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Retrobaments
Frisem per retrobar-nos amb el pianista Joaquín Achúcarro, soci d’honor
de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, entitat que organitza el
Festival. Achúcarro, amb el recital que oferirà aquest estiu amb un exigent
programa amb obres de Brahms, Liszt, Rakhmàninov, Ravel i Scriabin,
sumarà una presència de 28 edicions consecutives. Cap artista ha actuat
tantes vegades al Festival com ell i costarà batre el rècord, però temps al
temps. L’Orquestra Simfònica del Vallès segueix fidel al Festival de Torroella
des de 2016, i aquest estiu en la seva sisena actuació consecutiva clausurarà
la programació de la 40a edició del Festival amb el carismàtic pianista Marco
Mezquida per oferir un programa Gershwin amb la cèlebre Rhapsody in Blue.
I estem molt contents de retrobar-nos vuit anys després de la seva actuació al
Festival de Torroella amb el Quartet Gerhard i el quintet de metall Spanish
Brass.
L’excepcionalitat social que viu la humanitat sencera en el moment d’aquesta
celebració està fent que es combinin tots els formats possibles perquè la
música no deixi de ser un dels trets diferencials més rellevants de Torroella
de Montgrí i, alhora, fent de l’adversitat virtut, arribi molt més enllà de
qualsevol frontera.
Fa més d’un any que treballem per fer possible que aquest 40è aniversari del
Festival de Torroella de Montgrí sigui una celebració segura per al públic,
els artistes i l’equip humà que el fa possible. Ara només resta esperar —i
creuar els dits— perquè l’evolució de l’actual pandèmia no minvi gens ni mica
els continguts de la programació. Desitjant que feu vostre aquesta celebració
i que ens acompanyeu a gaudir de la música i per tot el que ha d’arribar...
Seguim celebrant els 40!

Montse Faura
directora del Festival de Torroella de Montgrí
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CONCERT INAUGURAL

Dissabte 31 de juliol
22 h Espai Ter

JOYCE DIDONATO, mezzosoprano
CRAIG TERRY, piano
F. J. Haydn: Arianna a Naxos, Hob.XXVIb:2 / G. Mahler: Rückert-Lieder / J. A. Hasse: «Morte col
fiero aspetto» de l’òpera Marc’Antonio e Cleopatra / G. F. Händel: «É Pur così in un giorno... Piangerò la sorte mia» de l’òpera Giulio Cesare in Egitto / H. Berlioz: «Ah!, Ah!, Je vais mourir... Adieu
fière cité», de l’òpera Les Troyens
El Festival de Torroella de Montgrí inaugura la programació de l’estiu de la 40a edició, iniciada
l’estiu de 2020, amb la celebrada mezzosoprano Joyce DiDonato, una de les veus més prestigioses
i carismàtiques de la lírica actual. Intèrpret de referència del repertori barroc i clàssic, així com de
Massenet i Berlioz, DiDonato es presenta al Festival de Torroella amb un recital en el qual oferirà
la preciosa cantata de Haydn Arianna a Naxos, les tendres i íntimes cançons dels Rückert-Lieder i
una joiosa selecció d’àries d’òperes al voltant de Cleòpatra, l’última reina d’Egipte.
Web: joycedidonato.com
Facebook: @JoyceDiDonatoOfficial
Instagram: @joycedidonato
Twitter: @JoyceDiDonato
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Diumenge 1 d’agost
22 h Espai Ter

DANIEL HOPE, violí
SIMON CRAWFORD-PHILLIPS, piano
G. Enescu: Impromptu Concertant per a violí i piano en Sol bemoll major / M. Ravel Sonata per
a violí i piano núm. 1 en La menor, Op. post., M. 12 / C. Franck: Sonata para violí i piano en
La major / Fritz Kreisler: Liebesleid per a violí i piano
Alumne el 1987, quan tenia 14 anys, dels Cursos Internacionals d’Interpretació Musical que el Festival de Torroella de Montgrí va organitzar des de 1984 fins al 2005, Daniel Hope, un dels violinistes més destacats de la seva generació, músic versàtil i creatiu, torna ara, passades més de tres
dècades, per fer el seu debut com a professional al Festival després d’un feliç retrobament la tardor
passada durant la preparació de la primera part de l’exposició commemorativa del 40è aniversari
del Festival de Torroella, De l’Església a l’Auditori, com a president de la Beethoven-Haus de Bonn.
Web: www.danielhope.com
Facebook: @daniel.hope
Instagram: @violinhope
Web: www.simoncrawford-phillips.com
Twitter: @Sicrawf
Instagram: @simoncrawfordphillips
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Dimecres 4 d’agost
22 h Espai Ter

PABLO FERRÁNDEZ, violoncel
DENIS KOZHUKHIN, piano
S. Rakhmàninov: «Zdes’ khorosho», de Dotze cançons, Op. 21, núm. 7 / Morceaux de fantasie,
Op. 3 / Sonata per a violoncel i piano en Sol menor, Op. 19 / L. van Beethoven: Sonata per a
violoncel i piano núm. 3 en La major, Op. 69
Als seus 30 anys, el madrileny Pablo Ferrández és un dels millors violoncel·listes de la seva generació. De tècnica impecable, amb temperament, expressivitat i autoritat com a solista, Ferrández
aconsegueix amb les seves interpretacions vetllades memorables. En el seu debut al Festival de
Torroella es presenta amb un programa amb obres de Rakhmàninov d’alt voltatge, entre les quals
destaca la magna Sonata per a violoncel i piano en Sol menor, Op. 19, plat fort del programa juntament amb la sonata de Beethoven, obra plena de lirisme i de referència del repertori per a violoncel.
Web: www.pabloferrandez.com
Facebook: @pabloferrandezcellist
Instagram: @pabloferrandez.cellist
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Dijous 5 d’agost
22 h Espai Ter

QUARTET GERHARD
LLUÍS CASTÁN, VIOLÍ
JUDIT BARDOLET, VIOLÍ
MIQUEL JORDÀ, VIOLA
JESÚS MIRALLES, VIOLONCEL

Robert Gerhard: Quartet de corda núm. 2 / D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 2 en La major,
Op. 68 / C. Debussy: Quartet de corda en Sol menor, Op. 10
Vuit anys després de la seva presentació al Festival de Torroella de Montgrí, el Quartet Gerhard
torna plenament consolidat com un dels quartets de corda més destacats de la seva generació. El
Quartet de corda núm. 2 de Robert Gerhard, de qui la formació pren el nom, encapçala el programa, que inclou obres de Dmitri Xostakóvitx, contemporani de Gerhard i autor d’una de les sèries
de quartets més importants del segle XX, i de Claude Debussy, de qui interpretaran el seu únic
quartet de corda, una obra atrevida i visionària.
Web: gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard
Instagram: @quartetgerhard
Twitter: @QuartetGerhard
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Divendres 6 d’agost
22 h Espai Ter

CAPELLA DE MINISTRERS
ÈLIA CASANOVA, SOPRANO
PINO DE VITTORIO, TENOR
CARLES MAGRANER, DIRECTOR

Mediterrània

Antonio Valente: Lo ballo dell’Intorcia / Gagliarda napoletana / Athanasius Kircher: Antidotum
Tarantulae / Giovan Leonardo Primavera: Villanella ch’all acqua vai / Anònim: In Toledo una
donzella / Lucas Ruiz de Ribayaz: Españoletas, Xacaras & Tarantela / Vincenzo Fontana: Io ti
vorria contar la pena mia / Tu sai madonna mia / La Cortesia / Andrea Falconieri: Passacalle &
Brando / Girolamo Frescobaldi: Cosi mi disprezzate / Se l’aura spira / Claudio Monteverdi: Sì
dolce è’l tormento / Tradicional de Puglia: Sona a Battenti / Stu pettu e’ fattu cimbalu d’amuri /
Stefano Landi: Passacaglia della Vita / Tradicional de Sardegna: Canto dei carrettieri & Cant de
batre / Anònim: Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno
El grup valencià Capella de Ministrers es presenta al Festival de Torroella amb el programa
Mediterrània, una celebració de la interculturalitat que recupera patrimoni d’aquest gran territori
entorn el mar, des de la música tradicional fins a la renaixentista i barroca; una música que aspira
a esdevenir vehicle d’unió en un mar que en altres temps era font d’inspiració i que actualment s’ha
convertit en escenari de mort, desigualtat i enfrontament.
Web: capelladeministrers.com
Facebook: @capelladeministrers
Instagram: @capelladeministrers
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Dissabte 7 d’agost
22 h Espai Ter

RAQUEL ANDUEZA
& LA GALANÍA
Birthday Party!

Tarquinio Merula: Folle è ben che si crede / Anònim: La ausençia / Marizápalos / Chacona /
Vuestros ojos / Pasacalles / Anònim, reconstrucció d’Álvaro Torrente: Zarabanda del catálogo
/ Arrojome las naranjicas / Jácara de la trena / Antonio Cesti: Alma mia / Disserratevi Abissi /
Benedetto Ferrari: Son ruinato, appassionato /J ean Baptiste Lully: Sé que me muero de amor /
Claudio Monteverdi: Si dolce è’l tormento
En el desè aniversari de la seva creació, el grup de música antiga La Galanía, fundat per la soprano Raquel Andueza, va demanar als més de 15.000 seguidors que tenen a les xarxes socials que
els ajudessin a confeccionar un programa d’aniversari amb les seves obres preferides del repertori
del grup. Les que van tenir més vots són les obres que formen part del programa que presenten
al Festival de Torroella, en el qual és protagonista la lírica amorosa del primer barroc espanyol i
italià.
Web: www.lagalania.com
Facebook: @lagalania / @raquelanduezaoficial
Twitter: @LaGalania / @raquelandueza
Instagram: #lagalania / @raquelandueza
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Diumenge 8 d’agost
22 h Espai Ter

SPANISH BRASS
CARLOS BENETÓ I JUANJO SERNA, TROMPETES
MANUEL PÉREZ, TROMPA
INDA BONET, TROMBÓ
SERGIO FINCA, TUBA

Vius i en viu!

J. S. Bach: Cantata Sheep May Safely Graze, BWV 208, arranjament de Carlos Benetó / Arnau
Bataller: A-Brass-Ada / Leonard Bernstein: Dance Suite / Isaac Albéniz: Asturias, arranjament
de Maxi Santos / Manuel de Falla: Farruca, arranjament de Pasqual Llorens / Joan Manuel
Serrat: Mediterráneo, arranjament de Ramon Cardo / Charles Chaplin: Chaplin Suite, arranjament
de Thierry Caens / Astor Piazzolla: Oblivion, arranjament de Thierry Caens / Libertango,
arranjaments de Thierry Caens
El quintet de metall Spanish Brass, Premi Nacional de Música 2020 del Ministeri de Cultura, ha
celebrat la seva tornada als escenaris després del confinament amb un programa que resumeix els
seus concerts, una barreja d’obres originals per a quintet de metall i arranjaments i amb el qual
recorren quatre segles de música, des del XVII al XXI
Web: spanishbrass.com
Facebook: @spanishbrass
Twitter: @spanishbrass
Instagram: @spanishbrass
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Dijous 12 d’agost
22 h Espai Ter

CONDUCTUS ENSEMBLE
JONE MARTÍNEZ, SOPRANO
LUCÍA GÓMEZ, MEZZOSOPRANO
GABRIEL DÍAZ, CONTRATENOR
ARIEL HERNÁNDEZ, TENOR
JESÚS GARCÍA, BARÍTON
ANDONI SIERRA, DIRECTOR

J. S. Bach: Missa Brevis en Sol menor, BWV 235 / Motet Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 /
Missa Brevis en Fa Mayor, BWV 233
En música, una missa breu és una missa reduïda en la qual s’omet el Credo, o bé diverses veus
canten alhora parts del Gloria i el Credo per disminuir-ne la durada. Tanmateix, les denominades “misses breus” de Bach, quatre escrites entre el 1736 i el 1739 a Leipzig, són breus perquè són
luteranes i es construeixen únicament sobre el Kyrie i el Gloria, d’aquí que se les denomini “breus”.
Aquestes quatre misses breus de Bach s’interpreten molt rarament i el grup Conductus Ensemble
n’ha triat dues per presentar-se al Festival de Torroella.
Web: capillasantamaria.com
Instagram: #conductusensemble

Fotos d’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Ariel Hernández i Gabriel Díaz
Jone Martínez i Andoni Sierra
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Divendres 13 d’agost
22 h Espai Ter

FORMA ANTIQVA
JORGE JIMÉNEZ I DANIEL PINTEÑO, VIOLINS
RUTH VERONA, VIOLONCEL
PABLO ZAPICO, GUITARRA
DANIEL ZAPICO, TIORBA
AARÓN ZAPICO, CLAVICÈMBAL I DIRECCIÓ
Farándula castiza

José de Nebra: Obertura d’Iphigenia en Tracia / Bernardo Álvarez Acero: Fandango / José Castel:
Sinfonía núm. 3 / Nicolás Conforto: Sinfonía de La Nitteti / Vicente Baset: Sinfonia a più stromenti
Bas-3 / Luigi Boccherini: Tempo di Minuetto, Op VI / Juan Bautista Mele: Sinfonía de Angelica e
Medoro / Nicolás Conforto: Fandango / Vicente Baset: Apertura a più stromenti Bas-5 / Santiago
de Murcia: Cumbees / Nicolás Conforto: Sinfonía de Siroe / Francisco Corselli: Obertura de La
cautela en la amistad / José de Nebra: Obertura d’Iphigenia en Tracia / José Castel: Sinfonía núm.
3, Minuetto / Vicente Baset: Apertura a più stromenti Bas-5
El grup Forma Antiqva posa banda sonora al Madrid de mitjans del segle XVIII, un moment de
gran creativitat musical en el qual la influència dels italians que voltaven per la cort i la capital del
regne era important, però en el qual també es feia valer l’estima pel repertori propi. Farándula
castiza reuneix les músiques que triomfaven als teatres, els corrals de comèdies, els salons i les
places; les músiques del món de la faràndula.
Aquest programa de concert ha estat guardonat amb el segell Festclásica 2021
Web: www.formaantiqva.com
Facebook: @formaantiqva
Instagram: @formaantiqva
Twitter: @formaantiqva
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Dissabte 14 d’agost
22 h Espai Ter

KITGUT QUARTET
AMANDINE BEYER I NAAMAN SLUCHIN, VIOLINS
JOSÈPHE COTTET, VIOLA
FRÉDÉRIC BALDASSARE, VIOLONCEL

H. Purcell: Fantazia à 4 núm. 11 en Sol major, Z. 742 / Curtain Tune on a ground de la semiòpera
Timon of Athens, Z. 632 / Fantazia à 4 núm. 5 en Si bemoll major, Z. 736 / Hornpipe de la semiòpera
King Arthur, Z. 626 / Pavan en Sol menor, Z. 752 / Chacony en Sol menor, Z. 730 / Matthew Locke:
Curtain Tune de l’òpera The Tempest / Consort of four parts, Suite núm. 2 en Re major / F. J. Haydn:
Quartet núm. 55 en Re major, Op. 71/2, Hob. III:70
Amandine Beyer torna al Festival de Torroella de Montgrí amb el Kitgut Quartet, formació de
cambra creada el 2015 sota el seu lideratge i amb la qual explora els inicis del quartet de corda, alhora que rastreja els intents d’escriure per a quatre instruments abans del classicisme. El programa
que presenten inclou una obra mestra de Haydn —el Quartet núm. 55 en Re major, Op. 71/2, escrit a
Viena el 1793 després de tornar d’una estada a Londres—, juntament obres de compositors anglesos
de la segona meitat del segle XVII.

Web: www.amandinebeyer.com
Facebook: @amandinebeyerofficial
Instagram: @amandinebeyer
Twitter: @Amandine_Beyer
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Diumenge 15 d’agost
19.30 h i 22 h Espai Ter

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI, contratenor
IL POMO D’ORO
Francesco Corti, clavicèmbal i direcció
Facce d’amore

Francesco Cavalli: Sinfonia de l’òpera La Calisto / «Erme e solinghe cime… Lucidissima
face» de l’òpera La Calisto / Giovanni Antonio Boretti: «Chi scherza con Amor» de l’òpera
Eliogabalo / Simfonia de l’òpera Claudio Cesare / «Crudo amor non hai pieta» de l’òpera Claudio
Cesare / Giovanni Bononcini: «Infelice mia costanza» de la cantata La costanza non gradita nel
doppio amore d’Aminta / Simfonia de la serenata La Nemica d’Amore fatta amante / Francesco
Bartolomeo Conti: «Odio, vendetta, amore» de l’òpera Don Chisciotte / Nicola Matteis: «Ballo dei
Bagatellieri» de l’òpera Don Chisciotte in Sierra Morena / Lucca Antonio Predieri: «Finche salvo è
l’amor suo» de l’òpera Scipione il Giovane / Giuseppe Maria Orlandini / Johann Mattheson: «Che
m’ami ti prega» de l’òpera Nerone
El jove contratenor polonès Jakub Józef Orliński es presenta al Festival de Torroella de Montgrí
amb un autèntic festí d’àries d’òperes barroques italianes de la segona meitat del segle XVII i el
primer quart del segle XVIII, que integren el programa del seu segon disc, Facce d’amore, amb les
quals perfila el retrat d’un amant mentre va passant per diversos estats d’ànim, des de la joia a la
ira i la bogeria.
Web: jakubjozeforlinski.com
Facebook: @jjorlinski
Instagram: @jakub.jozef.orlinski
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Dimecres 18 d’agost
22 h Espai Ter

TRIO DA VINCI
MARIA FLOREA, VIOLÍ
MARION PLATERO, VIOLONCEL
ÀLEX RAMÍREZ, PIANO

L. van Beethoven: Trio en Re major, Op. 70, núm. 1, «Fantasma» / Gaspar Cassadó: Trio amb
piano en Do major / M. Ravel: Trio en La menor
Fundat el 2018 entre Barcelona i París, el Trio Da Vinci ha destacat com a una de les formacions
de cambra emergents a Catalunya. Formats com a músics amb membres d’algunes de les agrupacions de cambra més emblemàtiques de les darreres dècades (Rainer Schmidt i Clemens Hagen,
del Hagen Quartett; Bernard Greenhouse, del Beaux Arts Trio; Heime Müller, de l’Artemis
Quartet; o Christophe Coin del Quatuor Mosaïques, entre d’altres), el novembre de 2018 van
aconseguir el segon lloc en el 13è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra, de Terrassa.
El març passat van guanyar el primer premi de la 14a edició. Després del seu pas l’any passat pel
Fringe Festival de Torroella, el Trio Da Vinci es presenta ara al Festival de Torroella.
Web: www.triodavinci.com
Facebook: @davincitrio
Instagram: @triodavinci
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Dijous 19 d’agost
22 h Espai Ter

JOAQUÍN ACHÚCARRO, piano
Brahms: Rapsòdia Op. 79, núm. 2 en Sol menor / Intermezzo en Si menor, Op. 119, núm. 1 / Intermezzo Allegro non assai, ma molto appassionato en La menor, Op. 118, núm. 1 / Intermezzo Andante
teneramente en La major, Op. 118, núm. 2 / Intermezzo en Si bemoll menor, Op. 117, núm. 2 / F. Liszt:
Valse oubliée núm. 1, S 215/1 / Nocturn núm.3 en La bemoll major, «Somni d’amor» / S. Rakhmàninov: Preludi en Re major Op. 23, núm. 4 / Preludi en Sol sostingut menor Op. 32, núm. 12 / Preludi
en Do sostingut menor, Op. 3, núm. 2 / M. Ravel: «Alborada del gracioso» de Miroirs / A. Scriabin:
Estudi en Do sostingut menor Op. 2, núm. 1 / Estudi en Re sostingut menor Op. 8, núm. 12, «Patètic»
Il·lusionat amb la seva tornada al Festival de Torroella de Montgrí per retrobar-se amb el públic, Joaquín Achúcarro ha preparat un programa exigent amb peces de Brahms, el virtuosisme
romàntic de Liszt, que dóna tot el sentit al pianisme de Rakhmàninov amb els seus preludis, veritables microcosmos i antesala de la vena espanyola de Ravel, per culminar el recital amb la passió
fosca de Scriabin i els seus estudis. Frisem per retrobar-nos!
Web: www.achucarro.com
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Divendres 20 d’agost
22 h Espai Ter

I MUSICI
SERGEI YEROKHIN, PIANO

J. S. Bach: Concert per a piano núm. 5 en Fa menor, BWV 1056 / Concert per a piano núm. 1 en Re
menor, BWV 1052 / A. Vivaldi: Les quatre estacions
La llegendària orquestra de cambra I Musici fa 70 anys i ho celebra amb una gira de concerts que
passa pel Festival de Torroella, on el famós grup italià interpretarà l’obra que indissolublement
va lligada a la seva història, Les quatre estacions de Vivaldi, una de les partitures més cèlebres que
ells han ajudat a popularitzar al llarg de les seves set dècades d’història. El programa es completa
amb dos concerts per a piano de Bach amb el pianista rus Sergei Yerokhin com a solista.
Web: imusici.com
Facebook: @IMUSICI
Instagram: #imusici
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Dissabte 21 d’agost
19.30 h i 22 h Espai Ter

MARIA JOÃO PIRES, piano
F. Schubert: Sonata per a piano núm. 13 en La major, D 664 / C. Debussy: Suite Bergamasque / F.
Chopin: Nocturns Opus 9 / Nocturns Opus 27 / Nocturn núm. 19 en Mi menor, Op. post. 72 / Valsos
Op. post. 69
La portuguesa Maria João Pires és considerada ja una pianista llegendària, una intèrpret de gran
prestigi que ha arribat a la saviesa i que emociona amb la seva extraordinària musicalitat. En el
seu debut al Festival de Torroella es presenta en recital amb un ambiciós programa centrat en dos
romàntics, Schubert i Chopin, dos compositors dels quals és intèrpret de referència amb el seu
extraordinari domini tècnic, coneixement de l’estil, maduresa i sensibilitat.

Web: www.mariajoaopires.com
Facebook: @mariajoaopires
Instagram: @maria.joao.pires
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CONCERT FAMILIAR

Diumenge 22 d’agost
19 h i 20 h Pati de Can Quintana

PARADE.
EL CIRC DELS VALENTS
La Maquiné
La Maquiné torna al Festival de Torroella amb la seva màgia per presentar el seu primer espectacle de carrer, un viatge al circ d’antany protagonitzat per una parella que arriba a la plaça del poble
i munta la seva carpa per mostrar la gran atracció del circ, Babar, un petit elefant que aquell dia no
vol sortir de la carpa perquè té por escènica.

Web: www.lamaquine.com
Facebook: @lamaquine
Twitter: @LAMAQUINE
Instagram: @la_maquine
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Diumenge 22 d’agost
22 h Espai Ter

ORQUESTRA SIMFÒNICA
DEL VALLÈS
MARCO MEZQUIDA, PIANO
MARCO LOHIKARI, CONTRABAIX
DAVID XIRGU, BATERIA
XAVIER PUIG, DIRECTOR

George Gershwin: Lullaby for string orchestra / Rhapsody in Blue / P. I. Txaikovski: Simfonia
núm. 4 en Fa menor
El Festival de Torroella clourà la seva 40a edició amb l’exemple més reeixit de síntesi entre la
música clàssica i la música popular: Rhapsody in Blue de George Gershwin, una de les obres més
populars del segle XX. És una partitura irresistible que ha esdevingut una fita en la història de la
música americana i que s’oferirà en una versió per a orquestra simfònica i trio de jazz encapçalat
pel carismàtic pianista de jazz i músiques improvisades Marco Mezquida, un dels músics més
versàtils de l’actualitat, acompanyat pel contrabaixista Marco Lohikari i el bateria David Xirgu.
Amb el suport de la Fundació Banc Sabadell
Web: www.osvalles.com
Twitter: @OSValles
Facebook: @SimfonicadelValles
Instagram: @simfonica_del_valles
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ALTRES ACTIVITATS

Divendres 30 de juliol
22 h Espai Ter

BALLET CONTEMPORANI
DE CATALUNYA
LA CONSAGRACIÓ DE GERHARD I STRAVINSKI
CONCERT NIT DEL SOCI
Els focs de Sant Joan, música de Robert Gerhard, coreografia de Miquel G. Font
Igor Stravinski, La consagració de la Primavera, versió per a piano a quatre mans
Jordi Masó i Miquel Villalba, pianistes

El cinquantè aniversari de la mort del compositor Robert Gerhard i el cent vint-i-cinquè aniversari del seu naixement han propiciat la recuperació del segon ballet del compositor de Valls mai
estrenat fins ara. Gerhard va rebre l’encàrrec dels Ballets Russos de Montecarlo de compondre
un ballet basat en festes i danses populars catalanes. El ballet, inicialment, es va titular Els focs
de Sant Joan, però la Guerra Civil i l’exili a París de Gerhard va comportar un canvi de títol,
Soirées de Barcelone. Finalment, l’esclat de la Segona Guerra Mundial, que va suposar la dissolució dels Ballets Russos de Montecarlo a causa de la bancarrota, va deixar el ballet de Gerhard
sense estrenar. El coreògraf Miquel G. Font al capdavant del Ballet Contemporani de Catalunya
juntament amb el pianista Miquel Villalba han rescatat el ballet per a un doble programa amb La
consagració de la Primavera de Stravinski en versió per a piano a quatre mans.
Web: www.balletcontemporanicatalunya.cat
20h Inauguració del 3er moviment de l’exposició De l’Església a l’Auditori
al Museu de la Mediterrània.
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MESURES DE
SEGURETAT COVID-19
No entreu al recinte amb símptomes
comptatibles amb la Covid-19.
No entre en el recinto con síntomas
comptatibles con el Covid-19
Do not enter the facility with symptoms
compatible with Covid-19.

Seguiu el recorregut marcat.
Siga el recorrido marcado.
Follow the marked route.

Mascareta obligatòria.
Mascarilla obligatoria.
Mask mandatory.

Distància de seguretat.
Distancia de seguridad.
Safety distance.

Gel hidroalcohòlic.
Gel hidroalcohólico.
Hydroalcoholic gel.

Accés a la sala 45 min. abans del concert.
Acceso a la sala 45 min antes del concierto.
Access to the hall 45 min before the concert.

Tingueu l’entrada a mà.
Tenga la entrada a mano.
Have your ticket on hand.

Seieu a la butaca assignada.
Siéntese en la butaca asignada.
Sit in the assigned seat.

Prioritzeu les escales
(capacitat ascensor:1 persona).
Priorice las escaleras
(capacidad ascensor: 1 persona).
Prioritize stairs (lift capacity: 1 person).

Aforament limitat dels lavabos.
Aforo limitado de los lavabos.
Limited capacity of the toilets.

Programes de mà disponibles al web.
Programas de mano disponibles en la
web. Concert programs available on the
website.

Servei de bar anul·lat.
Servicio de bar anulado.
Bar closed.

Neteja i desinfecció de les sales.
Limpieza y desinfección de las salas.
Cleaning and disinfection of the rooms.

Unitats familiars i socials de confiança
separades per butaques lliures.
Unidades familiares y sociales separadas
por butacas libres.
Family and social units separated by free
seats.

Climatització amb aire exterior.
Climatización con aire exterior.
Air conditioning with outside air.
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LA MASCARETA
DEL FESTIVAL
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PREUS I
ABONAMENTS

2021

MODALITAT 1

MODALITAT 2

Preu Zona A: 55 €, B: 42 €, C: 36 €
31.07 Joyce DiDonato (recital)
15.08 Jakub Józef Orliński & Il Pomo D’oro
21.08 Maria João Pires (recital)

Preu Zona A: 48 €, B: 36 €; C: 28 €
01.08 Daniel Hope (recital)
20.08 I Musici
22.08 Orquestra Simfònica del Vallès
Marco Mezquida, piano

MODALITAT 3

MODALITAT 4

Preu Zona A: 36 €, B: 28 €; C: 22 €
06.08 Capella Ministrers & Carles Magraner
05.08 Conductus Ensemble
19.08 Joaquín Achúcarro (recital)

Preu Zona A: 28 €, B: 22 €; C: 18 €
04.08 Pablo Ferrández (recital)
07.08 La Galanía & Raquel Andueza
14.08 Amandine Beyer presenta Kitgut Quartet

MODALITAT 5
Zona Única: 22 €
08.08 Spanish Brass
13.08 Forma Antiqva

General		

25%		

Abonament

A

B

A

B

A

B

PLUS

545 €

428 €

409 €

321 €

290 €

275 €

Pack 10

378 €

300 €

284,5 €

225 €

225 €

195 €

Pack 5

189 €

150 €

141,85 €

112,5 €

115 €

100 €

Concerts gratuïts Soci
Preu Únic: 15 €
Gratuït soci
30.07 La consagració de Robert Gerhard i Ígor Stravinski
05.08 Quartet Gerhard
18.08 Trio Da Vinci

Concert Familiar *
Preu Únic: 15 €
Gratuït amb el carnet del
Club Super3
22.08 La Maquiné
Parade, el circ dels valents
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HORARIS
VENDA D’ENTRADES
PRESENCIAL
I PER TELÈFON
L’11 i 12 de juny
Venda exclusiva Socis JJMMT
De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h
Del 14 al 23 de juny
Venda públic general
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
A partir del 25 de juny fins al 22 d’agost
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h
Dissabtes de 9.30 a 13.30 h

EN LÍNIA
A partir de l’11 de juny
Exclusiu Socis JJMMT
A partir del 14 de juny
Venda al públic general

Mesura Covid-19
Només s’accepta pagament
amb targeta bancària

Si ets soci/sòcia, gaudiràs fins a un
40% de descompte en els abonaments i
promocions especials
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4Oè FESTIVAL DE TORROELLA
DE MONTGRÍ 2020/2021

SUMARI

CALENDARI
ESTIU 2021
31/07/2021
01/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
07/08/2021
08/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
14/08/2021
15/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
21/08/2021
22/08/2021
22/08/2021

Joyce Di Donato & Craig Terry
Daniel Hope, Simon Crawford-Phillip
Pablo Ferrández, Denis Kozhukhin
Quartet Gerhard
Capella de Ministrers
Raquel Andueza & La Galanía
Spanish Brass
Conductus Ensemble
Forma Antiqva
Kitgut Quartet
Jakub Józef Orliński & Il Pomo D’oro
Trio Da Vinci
Joaquín Achúcarro
I Musici
Maria João Pires
La Maquine
Orquestra Simfònica del Vallès & Marco Mezquida

INAUGRACIÓ 3a part de l’exposició Festival de Torroella. De l’Església a l’Auditori
30/07/2021 Ballet Contemporani de Catalunya
PRIMAVERA 2021
INAUGRACIÓ 2a part de l’exposició Festival de Torroella. De l’Església a l’Auditori
22/04/2021 Carles Marigó: Flash Bach
24/04/2021 Amandine Beyer i Vadym Makarenko
25/04/2021 Amandine Beyer & Gli Incogniti.
25/04/2021 St George Quartet
07/05/2021 Pau Codina Coffee Bach
29/05/2021 Joel Bardolet & Mal Pelo
HIVERN 2020
INAUGRACIÓ 1a part de l’exposició Festival de Torroella. De l’Església a l’Auditori
11/12/2020 Escolania de Montserrat, en streaming sense públic des de la basílica de Montserrat
12/12/2020 Cantoria
12/12/2020 Quartet Casals
13/12/2020 Marco Mezquida Quartet: Beethoven Collage
ESTIU 2020
23/07/2020
02/08/2021
08/08/2021
15/08/2021
18/08/2021
20/08/2021

Estrena del documental Torroella de Montgrí. La 40ena d’un Festival
Orquestra Simfònica del Vallès
Jordi Savall & Hesperion XXI
Amandine Beyer & Gli Incogniti
Locum Congregatio
Josep Colom
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Música que sona com els seus creadors la van imaginar, músics
que toquen amb entusiasme i compromís i els espectadors que
se submergeixen en mons sonors, allunyats de l'enrenou de la
vida quotidiana en un espai per escoltar junts per abraçar la
diversitat cultural. A Torroella i l’Estartit, un somni col·lectiu
fet realitat entre tots...
Un somni sense límits

ORGANITZA
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
DIRECCIÓ
Direcció general i artística: Montse Faura
PRODUCCIÓ
Producció: Rita Molinero
Producció tècnica: Carles Xirgo
Assistents producció: Adrià Vilà i Núria Prats
Coordinació Fringe: estudiant en pràctiques grau
gestió cultural de l'ESMUC
Voluntaris: Francesc Almar, Abril Blanco, Alba
Boada, Fedra Duchoque, Marçal Font, Eloi
Martínez, Jordi Roca,Aura Subirà, Oriol Urgell,
Ona Vilà.
COMUNICACIÓ, MÀRQUETING i PÚBLICS
Gestió de continguts i publicacions: Lourdes
Morgades
Branding i estrategia de comunicació: Cristina
Salvador
PR i campanyes: Judit Cabana i Jordi Trilla
PUBLICACIONS i WEB
Disseny web: Jordi Camps i Sergi Batlle
Assessors i correctors lingüistes: Susanna
Bautista, Maria Torras i Jordi Roca
Traducció a l'anglès: Link traduccions
Traducció al francès: Link traduccions
DISSENY i FOTOGRAFIA
Disseny, branding i direcció gràfica: Daniel Ayuso
i Sergi Vilà
Desenvolupament gràfic: Genís Tolosa i Glòria
Pujades
Disseny de continguts: Anna Mas i Fèlix Béjar
Fotografia: Marti Artalejo
Fotografia Fringe: estudiants en pràctiques
GRISART Escola Superior de Fotografia Barcelona

EXPOSICIÓ 40è aniversari:
De l’església a l’auditori
Idea, direcció i textos: Eulàlia Bosch
Arxiu i documentació: Josep Lloret
Assessorament musical: Joan Vives
Disseny museogràfic, grafisme dels espais
interiors i catàleg: Edicions de l’Eixample
Disseny museogràfic i grafisme espais exteriors:
Mostra Comunicació
Il·lustracions: Pol Montserrat
Muntatge Sala: Vidcus
Socis col·laboradors: Mar Serinyà · Joan Surroca ·
Eugeni Prieto
Agraïments: Beethoven-Haus Bonn · Daniel Hope ·
Carmen Soler · Österreichische Nationalbibliothek
· The Gesellschaft der Musikfreunde in WienMusikverein Archiv· Catalunya Música · Arxiu
Municipal de Torroella de Montgrí i Arxiu de la
Catedral de Girona.
ADMINISTRACIÓ i COMPTABILITAT
Administració: Glòria Pi
Comptabilitat: Gerard Sabaté
TIQUETING i ESPAIS
Programació tiqueting: Glòria Pi
Taquilles: Paula Almar
Espai Auditori Teatre Espai Ter
Producció: Marc Roura
Auxiliar de gestió: Maria Roura
Equipament i muntatges: Josep Vergara
Espai Casa Galibern · Fundació Mascort
Coordinació: Elena Sau
Espai Palau Solterra · Fundació Vila Casas
Coordinació: Núria Costa
Espai Palau Lo mirador
Coordinació: Mònica De la Rica
Espai L’Estartit
Coordinació: Sabina Plaja
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Tot un any per celebrar
el 40è Festival de Torroella:
volem seguir somiant
al teu costat

www.festival
detorroella.cat
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Contacte de premsa:
Judit Cabana
Responsable Comunicació Cultural
+34 609 779 145 · +34 933 182 650
judit.cabana@weareboth.com

Festival de Torroella de Montgrí
C/ Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí (Girona)
info@festivaldetorroella.cat
972 760 605
Més informació a:
Web: www.festivaldetorroella.cat
Facebook: @FestivalTorroelladeMontgri
Twitter: @Fest_Torroella
Instagram: @festivaldetorroella

www.festivaldetorroella.cat

