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Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha viscut dos anys difícils per les li-
mitacions de la covid-19, però amb la satisfacció d’haver-los superat amb bona nota 
amb iniciatives innovadores com ara els concerts en streaming (en temps real via 
digital), que han permès que molta gent hagi seguit des de la distància les propostes 
que hem programat, poques el 2020 i quasi del tot normalitzades el 2021.

Durant aquests dos anys hem realitzat un documental, Festival de Torroella de Mont-
grí. La 40ena d’un Festival, i una exposició, Festival de Torroella. De l’Església a 
l’Auditori, que ens han fet recuperar emocions viscudes des del 1981. Aquests dos 
esdeveniments formen part del corpus documental que podeu trobar al nostre web.

Per a l’estiu del 2022, recuperem l’activitat habitual i oferirem als nostres amics i 
amigues una cinquantena de concerts, tant a Torroella com a l’Estartit. Aquest any, 
Europa el dedica a la Joventut. I hem de recordar que l’objectiu fundacional de la 
nostra entitat —que forma part d’un moviment que va néixer acabada la Segona 
Guerra Mundial— és promocionar la música entre els i les joves, i que la UNESCO la 
considera el moviment cultural juvenil més important del món. Per això, estem molt 
orgullosos del nostre Festival Fringe Torroella-l’Estartit, que promou el talent 
jove i que, aquest any, comptarà amb la participació de la Direcció General de Jo-
ventut de Generalitat i de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.

Una altra activitat dedicada als i les joves són les residències EEEmerging+. El Fes-
tival, juntament amb vuit festivals europeus més, promou la mobilitat de conjunts de 
música antiga. El juliol tindrem tres grups que treballaran a Torroella i que hi faran 
concerts per al gran públic, per a col·lectius vulnerables i per als treballadors i treba-
lladores d’empreses del municipi. A més, Torroella acollirà el tancament de la gira 
de l’edició número 24 de l’Acadèmia Barroca Europea. Totes aquestes activitats se 
sumen al Festival, que esperem que torni a portar a l’Espai Ter i altres escenaris de 
la vila, gent que estima la música i que pot venir a l’estiu a Torroella de Montgrí.

El nostre és un Festival que neix de la societat civil. Tenim prop de cinc-cents socis 
que amb la seva ajuda persistent i constant ens animen a seguir per un camí que dura 
més de quaranta anys. Potser per la nostra seriositat, tenim el suport incondicional 
de les institucions, des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí a l’Institut Cata-
là de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat, de la Diputació de Girona a 
l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio 
de Cultura, a més de patrocinadors i molta gent que col·labora a fer del nostre un sin-
gular festival de música clàssica. Us convidem a tots i a totes a què ens acompanyeu 
en la nostra aventura. 

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

DESPRÉS DEL 40è 
ANIVERSARI, SEGUIM
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A RECER DE LA FÚRIA 
DEL MÓN
La recent pandèmia global, els desastres causats pel canvi climàtic i l’amenaça de 
guerra nuclear són els darrers episodis d’una marató de tragèdies, amb una crisi 
mundial darrere l’altra, que fa que correm el risc d’insensibilitzar-nos davant el 
trauma del món, de resignar-nos que la vida és això. L’esperança és el nostre 
salvavides quan veiem que ja no podem més. L’esperança ens permet suportar els 
revessos i superar l’adversitat, perquè ens ofereix una realitat alternativa en girar 
la cantonada. Però les nostres accions no només estan amenaçant la supervivència 
del nostre planeta per a les generacions futures, també correm el risc real d’esgotar 
l’esperança amb efectes devastadors per a nosaltres mateixos. No podem estalviar-
nos les males notícies, però sí que podem fixar-nos més en les bones, riure sovint, 
ser més empàtics. Hem d’afegir més coses bones a les nostres vides per diluir les 
dolentes. No podem canviar el que passa al món; tanmateix, sí que podem celebrar 
tot el que és poesia parant atenció a la bellesa del moment, a la bellesa de la música 
que podrem escoltar, a recer de la fúria del món, durant les tres setmanes que durarà 
el Festival de Torroella de Montgrí. 

Un total de 20 concerts, en els quals hi ha una important presència de música 
barroca –el 40%– i de cant –un 30%– conformen la programació del Festival de 
Torroella 2022, que se celebrarà del 30 de juliol al 21 d’agost. Una programació 
que, després de dos anys amb restriccions a causa de la pandèmia, se celebrarà 
sense limitacions ni reduccions d’aforament i recuperant, aquest any amb un únic 
concert, el cicle Singulars Torroella, que torna a reivindicar per a la música espais 
emblemàtics de la població amb programes i intèrprets singulars. El Festival 
estrenarà nou horari. A partir d’aquest any, els concerts començaran a les 20.30 
hores, atenent així les peticions d’una part dels espectadors i dels músics.

La guerra
Si hi ha un fenomen paradoxalment indissoluble a la civilització, aquest és el de la 
guerra. Extinció, de la companyia Agrupación Señor Serrano, transita del viatge 
per l’Amazones de Francisco Orella durant la guerra de conquesta d’Amèrica a 
la destrucció del medi ambient, en una proposta escènica a partir de la Missa de 
Batalla i la Missa pro Defunctis de Joan Cererols, que inaugurarà el Festival de 
Torroella de Montgrí 2022 en una coproducció del Teatro Real de Madrid i del 
Teatro de la Abadía.  

Els morts de les guerres són fills d’algú. El Cor de Noies de l’Orfeó Català, 
acompanyat del conjunt Vespres d’Arnadí, reten homenatge a totes les mares del 
món que han patit i pateixen el dol de la pèrdua d’un fill en el concert representat 
Stabat Mater, títol que pren el nom del poema religiós en llatí del segle XIII que ha 
estat musicat en nombroses ocasions. El programa té el Stabat Mater de Pergolesi 
com a centre, i inclou temes com la cançó de bressol Wiegala, composta per Ilse 
Weber, que ella mateixa cantava al seu fill mentre eren conduïts a la cambra de gas 



6

del camp de concentració d’Auschwitz; i May you stay in the arms of the Angels, 
coneguda com a Cançó de bressol per a un soldat.

Societat en crisi
Ambientada l’any 2026, Metròpolis, declarada per la UNESCO Patrimoni Fílmic de 
la Humanitat, presenta una megalòpolis amb una societat en crisis amb dues classes 
enfrontades: els rics, que tenen el poder, i els treballadors, condemnats en un gueto 
en condicions dramàtiques on viuen i moren per mantenir en funcionament la ciutat. 
Aquesta obra mestra de l’expressionisme alemany arriba al Festival de Torroella en 
una versió restaurada i una banda sonora encarregada per l’Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) al compositor franco-argentí Martín 
Matalón, que dirigirà l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

Víctima del totalitarisme modern, Dmitri Xostakóvitx, que fou simpatitzant de 
la Revolució Russa, va ser el compositor més guardonat i censurat del segle XX. 
Obligat a compondre seguint les directrius polítiques de la Unió Soviètica, els seus 
15 quartets de corda són el testimoni sincer d’una vida que no va poder plasmar 
en les seves simfonies. El Festival de Torroella oferirà a partir d’aquest any en 
tres edicions consecutives la integral dels quartets de corda de Xostakóvitx amb el 
Quartet Gerhard.

Salvar el planeta
Un dels grans reptes del segle XXI és salvar el planeta Terra per a les generacions 
futures i això implica mirar de revertir el canvi climàtic i preservar la natura. 
L’educació és fonamental per aconseguir-ho i res millor que sensibilitzar la mainada 
a tenir cura del medi ambient amb un poètic cant a la natura com la Història d’una 
llavor, que presentarà al Festival la companyia La Maquiné.

La Humanitat ha buscat sovint consol en la religió. Monteverdi i Bach van ser 
mestre de capella el primer, a la basílica de Sant Marc de Venècia, i kantor, el segon, 
a l’església de Sant Tomàs de Leipzig. Selva morale e spirituale és la gran antologia 
de la producció sacra de Monteverdi durant les tres dècades que va compondre a 
Sant Marc. Una selecció que serà interpretada a Torroella per l’excepcional conjunt 
vocal i instrumental belga Vox Luminis en la seva presentació al Festival. Segons 
Goethe, escoltar la música de Bach «és com si una eterna harmonia es comuniqués 
amb si mateixa, com pot haver passat en el si de Déu poc abans de la Creació». 
Devots de Bach, la música del compositor torna al Festival de Torroella amb dues de 
les seves cantates, que seran interpretades pel Bachcelona Consort i pels solistes de 
la Salvat Beca Bach. 

L’amor és un sentiment fonamental a la vida que ens permet establir vincles i 
relacions genuïnes i empàtiques. Muera Cupido és l’elogiat i guardonat títol del 

El Festival oferirà en tres edicions 
consecutives la integral dels 
quartets de corda de Xostakóvitx 
amb el Quartet Gerhard
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El Festival ens guiarà en el 
descobriment de compositors 
poc coneguts del barroc, però 
no per això menys interessants

concert amb el qual l’Accademia del Piacere i la soprano Núria Rial repassen, a 
través de fragments de sarsueles i òperes de temàtica amorosa, la tradició musical 
teatral espanyola al voltant del 1700.

El diàleg és la base per arribar a qualsevol entesa en el camí cap a una reconciliació. 
El diàleg travessa fronteres, creua continents i mars, i exemple d’això en són el 
virtuós músic malià de kora i arpa mandinga Ballaké Sissoko i el violoncel·lista 
i baixista francès Vincent Ségal, que van decidir iniciar un diàleg musical que 
el 2009 es van plasmar en el seu primer treball conjunt, Chamber Music, un disc 
aclamat arreu. Sissoko i Ségal van repetir la màgia el 2015 amb el seu segon disc, 
Musique de nuit, que presentaran al Festival de Torroella. De nou transcendeixen les 
seves respectives cultures en un diàleg noble, tranquil, profund, alegre i emocionant 
que il·lumina una música que neix de l’ànima. 

Obra estrena
El Festival de Torroella acollirà l’estrena absoluta de l’obra Ay luna que reluces 
de Bernat Vivancos, que interpretarà el quartet Kebyart Ensemble. Vivancos se 
serveix del quartet de saxos per elaborar una glossa lliure de la cançó anònima ¡Ay, 
luna que reluces!, de meitat del segle XVI, pertanyent al Cançoner d’Uppsala, també 
conegut com a Cançoner del Duc de Calàbria, i en el qual el protagonista suplica a la 
lluna que la seva claror l’acompanyi i el guiï durant tota la nit. 

El Festival ens guiarà també en el descobriment de compositors poc coneguts 
del barroc, però no per això menys interessants. Autors com Tarquinio Merula, 
Giovanni Legrenzi, Francesco Mancini, de qui es commemora aquest any el 
350è aniversari del seu naixement, Georg Muffat i Jan Dismas Zelenka seran 
alguns dels protagonistes dels programes dels concerts d’Il Giardino Armonico, 
la mezzosoprano Lea Desandre acompanyada per William Christie, els conjunts 
La Ritirata i Gli Incogniti, el violoncel·lista Christophe Coin i l’orquestra i el cor 
Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704.

La programació del Festival de Torroella de Montgrí 2022 es completa amb dos 
recitals de piano, un a càrrec del jove Juan Pérez Floristán i l’altre de Joaquín 
Achúcarro (en la que és la seva gira internacional de 90è aniversari); i un recital 
del contratenor Philippe Jaroussky en el qual explora nous paisatges musicals que 
abasten cinc segles per fer brillar la tessitura de contratenor.

Montse Faura 
Directora del Festival de Torroella de Montgrí
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PROGRA-
MACIÓ
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Dissabte 30 de juliol 
20.30 h Espai Ter 

EXTINCIÓ
COR CEREROLS 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
CARLOTA GRAU, MARCELO BORRÀS, ÀLEX SERRANO 
i DAVID MUÑIZ, interpretació
MARC DÍAZ COLLADO, direcció musical
ÀLEX SERRANO I PAU PALACIOS, dramatúrgia i direcció

Joan Cererols: Missa de Batalla / Missa pro Defunctis 

Una nau espanyola baixa per primera vegada el riu Amazones, algú fa scroll a la galeria d’imatges buscant una 
foto, la galeria inferior d’una mina il·legal s’esfondra, apareix en pantalla una nova notificació d’Instagram, 
el rei d’Espanya escolta bocabadat una missa en honor seu, gotes de pols daurada en suspensió, plou fang, un 
professor d’anatomia busca el lloc de l’ànima, algú troba el restaurant més proper, 56 missatges sense llegir, 
crema l’interior de la selva, un rèquiem ressona en una catedral del Nou Món, algú mira al cel, algú mira una sè-
rie, algú aixeca un fragment de mineral, algú aixeca un calze, algú aixeca un mòbil. El Festival de Torroella de 
Montgrí inaugura la seva edició de 2022 amb un espectacle signat escènicament per la companyia Agrupación 
Señor Serrano que, amb el títol Extinció, posa imatges en directe a dues misses del compositor de Martorell 
Joan Cererols (1618-1680): la Missa de Batalla i la Missa pro Defunctis. Música barroca que l’espectacle ancora al 
present i catapulta cap al futur. 

Producció del Teatro Real de Madrid i el Teatro de la Abadía amb la col·laboració del Festival Internacional 
de Arte Sacro (FIAS 2022)

Concert en memòria d’Ernest Lluch

CONCERT INAUGURAL
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Diumenge 31 de juliol
20.30 h Espai Ter 

COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ 
VESPRES D’ARNADÍ 
ULRIKE HALLER soprano | MARTA INFANTE mezzosoprano 
DAVO MARÍN I CARME MILÁN ballarins | DANI ESPASA clavecí
MARC ROSICH direcció d’escena
BUIA REIXACH direcció musical

Stabat Mater
«O Virgo Splendens» del Llibre Vermell de Montserrat / Marc-Antoine Charpentier: Salve Regina /
Ilse Weber: Wiegala/ Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater / Dillon O’Brian: May you stay in the arms of 
the Angels / Sarah Quartel: Lux aeterna / Miklós Kocsár: Salve Regina 

Res és més devastador que la mort d’un fill. Aquest concert escenificat té a la Verge Maria com a protagonista 
en el moment més difícil de la seva vida: la crucifixió i mort del seu fill. El poema religiós en llatí del segle XIII 
Stabat Mater, musicat en els últims cinc-cents anys en mig miler d’obres, dona títol al programa que té el Stabat 
Mater de Pergolesi com a centre. Altres obres dedicades a la Verge comparteixen protagonisme en aquest 
concert amb cançons que reten homenatge a totes les mares del món que també han patit i pateixen el dol de la 
pèrdua d’un fill i lluiten la resta de les seves vides per imaginar, lluny del dolor, un lloc per a ells.

www.orfeocatala.cat
Facebook:@palaumusicacat
Instagram: @palaumusicacat
Twitter: @palaumusicacat

www.vespresdarnadi.com 
Facebook: @vespresdarnadi 
Instagram: @vespresdarnadi
Twitter: @vespresdarnadi
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Dilluns 1 d’agost
20.30 h Espai Ter 

IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI direcció

Tomaso Albinoni: Concert espanyol a cinc per a cordes i baix continu en Do menor, Op. 10 núm. 11 / Adagio per a 
dos violins i baix continu / Antonio Vivaldi: Concert per a flauta, cordes i baix continu en Fa major «La tempesta 
di mare», RV 433 / Concert per a flauta en Do menor, RV 441 / Sonata en Mi bemoll major «Al santo sepolcro», RV 
130 / «Cum Dederit» de Nisi Dominus, RV 608 en transcripció per a chalumeau, cordes i baix continu / Simfonia 
en Si menor al Santo Sepolcro, RV 169 / Concert per a flautí, cordes i baix continu en Do major, RV 443 / Tarqui-
nio Merula: «La Piva» del Primo libro delle canzoni a 4, Op.1 núm. 11 / Ciaccona per a dos violins i per a 2 vio-
lins i baix continuo / Giovanni Legrenzi: Sonata quinzena per a cordes baix continu «La Cetra» Op. 10 núm. 15
 
Concerts, simfonies i sonates s’alternen en aquest viatge musical pel nord d’Itàlia durant el segle XVII i la pri-
mera meitat del XVIII que ens proposa Giovanni Antonini amb el seu Giardino Armonico. Venècia era alesho-
res un preeminent centre musical. Allà van néixer Tomaso Albinoni (de qui escoltarem un dels seus autèntics 
adagios) i Antonio Vivaldi, contemporanis i rivals; i Giovanni Legrenzi, important baula en la cadena instru-
mental entre Gabrieli i Vivaldi, també del nord, que va néixer a prop de Bèrgam, i que el 1671 es va instal·lar a 
Venècia, on va exercir una important influència en Vivaldi, que tenia 14 anys quan va morir a 63 anys. I Tarqui-
nio Merula, que feu la transició del Renaixement al Barroc i, adscrit estilísticament a l’escola veneciana, va ser 
una de les figures claus en el desenvolupament primerenc de les formes modernes de la cantata i la sonata.

www.ilgiardinoarmonico.com
Facebook: @ilgiardinoarmonico
Instagram: @ilgiardinoarmonico
Twitter: @giardinarmonico
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Dimecres 3 d’agost
20.30 h Espai Ter 

QUARTET GERHARD (I)
LLUÍS CASTÁN violí 
JUDIT BARDOLET violí 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violoncel 

D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 5 en Si bemoll major, Op. 92 / Quartet de corda núm. 3 en Fa major, Op. 73

Des del seu primer quartet de corda, escrit el 1938, fins a l’últim, el quinzè, compost el 1974, un any abans de la 
seva mort, Dmitri Xostakóvitx escriu una de les més àmplies i rellevants sèries de quartets de corda del segle 
XX. El testimoni sincer d’una vida que el compositor no va poder plasmar en les seves simfonies, que es va 
veure obligat a escriure seguint les directrius polítiques de la Unió Soviètica. És en els quartets on Xostakó-
vitx plasma les seves idees en una música plena de contrastos, en la qual trobem alegries i angoixes, tendresa i 
violència, melodies folklòriques i modernisme. Tota la vida està en aquests 15 quartets, la integral dels quals el 
Quartet Gerhard oferirà al Festival de Torroella al llarg de tres anys fins al 2024.  

Una producció del Festival de Torroella i la Quincena Musical Donostiarra

gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard 
Instagram: @quartetgerhard 
Twitter: @QuartetGerhard
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Dijous 4 d’agost
20.30 h Espai Ter 

JUAN PÉREZ FLORISTÁN PIANO
F. Chopin: 24 Preludis, Op. 28  / F. Liszt: «Sposalizio» i «Il penseroso» d’Années de Pèlerinage. Deuxième Année: 
Italie, S. 161  / R. Wagner / F. Liszt: «Liebestod» de l’òpera Tristan und Isolde, transcripció per a piano  / 
F. Schubert: Wanderer-Fantasie en Do major, Op. 15, D 760

Amb menys de 30 anys, el sevillà Juan Pérez Floristán s’ha convertit en un dels joves pianistes més destacats de 
la seva generació. Des del seu primer recital quan tenia 11 anys, ha construït un sòlid repertori amb el qual ha 
guanyat importants concursos de piano, com el Concurs de Piano de Santander Paloma O’Shea 2015, el Concurs 
de Piano Steinway-Berlin 2015, Kissinger Klavierolymp 2018 i, més recentment, va recollir el primer premi i 
el premi del públic al 16è Concurs Internacional de Mestres de Piano Arthur Rubinstein 2021. Jove i aclamat, 
Juan Pérez Floristán, però, és un pianista atípic per a qui el piano és una part destacada de la seva vida, però no 
l’única. Inquiet i curiós, també fa teatre, toca la bateria, escriu guions de cine, juga a videojocs i s’estima més 
tocar amb els amics i gaudir de la família que fer inacabables gires tocant el piano. 

juanperezfloristan.com
Facebook:@juanperezfloristanpiano 
Instagram: @juanfloristanpiano
Twitter: @JuanFloristan
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Divendres 5 d’agost
20.30 h Espai Ter 

KEBYART ENSEMBLE
PERE MÉNDEZ saxo soprano
VÍCTOR SERRA saxo alt
ROBERT SEARA saxo tenor
DANIEL MIGUEL saxo baríton

I. Stravinski: Suite Pulcinella (arranjament per a quartet de saxofons de Kebyart)  / Bernat Vivancos: Ay luna 
que reluces (obra estrena, encàrrec de Kebyart)  / F. Mendelssohn: Quatre peces, Opus 81 / Raquel García-
Tomás: My Old Gramophone #4 

Sis anys després del seu debut en el Fringe Torroella-Estartit, el quartet de saxofons Kebyart Ensemble arriba 
a la programació del Festival de Torroella de Montgrí com un dels grups joves més prometedors de l’actualitat. 
Talentosos i apassionats de la música de cambra, els Kebyart han cridat l’atenció de les principals sales de 
concerts europees per on s’han passejat la temporada 2021-22 com a grup seleccionat pel programa ECHO 
Rising Stars. Pujaran a l’escenari del Festival de Torroella amb un atractiu programa d’obres escrites per a ells, 
que inclou l’estrena absoluta d’una obra de Bernat Vivancos i arranjaments propis d’obres del repertori. 

www.kebyart.com
Facebook: @kebyart  
Instagram: @kebyart  
Twitter: @kebyart
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Dissabte 6 d’agost
20.30 h Espai Ter 

VOX LUMINIS
LIONEL MEUNIER direcció

Sacro Monteverdi – Selva Morale 
C. Monteverdi: Gloria, SV 258 / Dixit dominus II, SV 264 / Beatur vir I, SV 268 / Adoramus te Christe, SV 289 / 
Crucifixus, SV 259 / Laetaniae della beata Vergine, SV 204 / Christe, adoramus te, SV 294 / 
Confitebor tibi Domine III, ‘stile alla franzese’, SV 267 / Magnificat I, SV 281   

L’excepcional conjunt vocal i instrumental belga Vox Luminis, que lidera el baix francès Lionel Meunier, es pre-
senta per primera vegada al Festival de Torroella amb una selecció de peces de Selva morale e spirituale, la gran 
antologia de la producció sacra de Claudio Monteverdi. El títol de la col·lecció fa referència a les gairebé tres 
dècades en les quals Monteverdi va ser mestre de capella de la basílica de Sant Marc de Venècia i es va publicar 
en aquesta ciutat entre 1640 i 1641. 

www.voxluminis.com
Facebook: @VoxLuminis
Instagram: @vox_luminis
Twitter: @VLuminis
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Diumenge 7 d’agost
20.30 h Església de Sant Genís

BACHCELONA CONSORT
SALVAT BECA BACH SOLISTES
RITA MORAIS soprano | CHRISTIAN GIL-BORRELLI contralt  
DANIEL THOMSON tenor | RAMIRO MATURANA baix 
DANIEL TARRIDA direcció

J. S. Bach: Cantata BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte / Cantata BWV 168 Tue Rechnung! Donnerwort 

Bach, un dels compositors més interpretats en la història del Festival de Torroella, torna amb el Bachcelona 
Consort i els quatre guanyadors de la Salvat Beca Bach 2022 per interpretar dues cantates que el cantor de   
Leipzig va escriure només per a veus solistes. La Cantata BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte la va estrenar el 20 de 
juny de 1723, tres setmanes després de prendre possessió com a cantor de l’església de Sant Tomàs de Leipzig. 
La Cantata BWV 168 Tue Rechnung! Donnerwort es va estrenar el 29 de juliol de 1725, novè diumenge després de 
la Trinitat, quan ja feia tres anys que exercia com a cantor a Sant Tomàs de Leipzig.

Coproducció del Festival de Torroella de Montgrí, el BRQ Vantaa Festival i el Festival Bachcelona.

www.bachcelona.com
Facebook:@Bachcelona
Twitter: @BACHCELONA
Instagram: @bachcelona
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Dimarts 9 d’agost
20.30 h Espai Ter 

METRÒPOLIS
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 
JOHN ECKARDT baix elèctric
HUBERT STEINER guitarra elèctrica
SYLVAIN CADARS so i projecció (IRCAM)
MARTÍN MATALÓN direcció

Metròpolis (1927) de Fritz Lang. Banda sonora: Martín Matalón

El cap i les mans no s’entenen si el cor no fa de mitjancer. Aquest és el missatge que Fritz Lang vol transme-
tre a la seva pel·lícula Metròpolis, rodada el 1927 i considerada una obra mestra del cinema i un film capital de 
l’expressionisme alemany. Ambientada el 2026, mostra una megalòpolis inspirada en Nova York, que Fritz 
havia visitat, en la qual la societat està dividida entre els rics, que tenen el poder i els mitjans de producció, i els 
treballadors condemnats a viure en un gueto soterrani en condicions dramàtiques. El 1993 l’Institut de Recherc-
he et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) de París va encarregar al compositor franco-argentí Martín 
Matalón la composició d’una nova banda sonora per a una versió restaurada de Metròpolis que embolcalla la 
pel·lícula en un mar de so de música acústica i electrònica.

Producció del Festival de Torroella amb el suport de la Fundació Banc Sabadell

osvalles.com
Facebook: @SimfonicadelValles 
Twitter: @OSValles
Instagram: simfonica_del_valles
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Dimecres 10 d’agost
20.30 h Espai Ter 

LEA DESANDRE MEZZOSOPRANO 
WILLIAM CHRISTIE CLAVECÍ 
THOMAS DUNFORD LLAÜT
Les receptes de l’amor 
Jean-Philippe Rameau: «L’Amour comme Neptune» de l’òpera Hippolyte et Aricie / «Je veux que sous mes lois 
tous les coeurs soient heureux» de l’òpera Dardanus / Les tendre plaintes / Reynaldo Hahn: «Moi je m’appelle 
Ciboulette» de l’opereta Ciboulette / Marc-Antoine Charpentier: «Ah qu’ils sont courts les beaux jours» / 
Auprès du feu / Celle qui fait tout mon tourment / Ruisseau qui nourrit dans ce bois / «Princesse c’est sur vous que 
mon espoir se fonde» de  l’òpera Médée / «Quel prix de mon Amour» de  l’òpera Médée / Profitez du printemps / 
Jean-Baptiste Lully: Récit de la beauté de la comèdia-ballet Le Mariage forcé / Jacques  Offenbach: Couplets du 
souper de l’opereta Belle lurette / Griserie ariette: «Ah! Quel dîner je viens de faire» de l’opereta La Périchole /
«Amours divins» de l’opereta La belle Hélène / François Couperin: Les barricades mystérieuses / Honoré 
d’Ambruys: Le doux silence de nos bois / Ernest Chausson: Le charme / Maurice Ravel: «Toi le coeur de la 
rose» de l’òpera L’enfant et les sortilèges / Michel Lambert: Charmante nuit / Vos mépris chaque jour / Marin 
Marais: Les voix humaines / François Couperin: Passacaille 

La jove mezzosoprano Lea Desandre, una de les noves joves veus amb més projecció del barroc i del classicis-
me, es presenta al Festival de Torroella de Montgrí acompanyada per William Christie, qui la va descobrir a la 
seva acadèmia per a joves cantants Le Jardin des Voix, i pel llaütista Thomas Dunford, que s’ha convertit, amb 
el seu propi grup, en un dels fidels acompanyants d’aquesta mezzosoprano de veu precisa, molt expressiva, re-
finada i intel·ligent. Presenten un programa de música francesa que sota el títol de Les receptes de l’amor barreja 
melodies, àries barroques i fragments d’operetes de Marc-Antoine Charpentier, Jacques Offenbach, Reynaldo 
Hahn i Jean-Philippe Rameau.

www.arts-florissants.org
Facebook: @lesartsflorissants
Instagram: @lesartsflo
Twitter: @lesartsflo

www.leadesandre.com
Facebook: @Leadesandre
Instagram: @leadesandre
Twitter: @LeaDesandre

www.thomas-dunford.com
Facebook: @ThomasDunford Lute
Instagram: @thomasdunford



19

Dijous 11 d’agost
20.30 h Espai Ter 

ACCADEMIA DEL PIACERE
NÚRIA RIAL SOPRANO 
FAHMI ALQHAI viola de gamba i direcció  

Muera cupido
La tradició musical teatral a Espanya al voltant de 1700
Francisco Guerau: Pavana  / Atribuïda a Sebastián Durón i José de Torres: «Yo hermosísima Ninfa» de la sar-
suela El imposible mayor en amor le vence Amor / Sebastián Durón: «Quantos teméis al rigor» de la sarsuela Las 
nuevas armas de Amor / «Sosieguen, descansen» de la sarsuela Salir el amor del mundo / Improvisació: Xácaras i 
Folías  / Giovanni Bononcini: Patorella che tra le selve  / Fahmi Alqhai: Marionas i Canarios  / 
José de Nebra: «Adiós, prenda de mi amor» de l’òpera Amor aumenta el valor / «Tempestad grande, amigo» de 
la sarsuela Vendado es amor, no es ciego 

Abans que l’any 1700 s’instaurés a Espanya una nova dinastia regnant, els Borbó, la música tenia unes caracte-
rístiques pròpies que la singularitzaven de la moda italiana imperant a bona part d’Europa. Aquest programa 
de concert repassa la tradició musical teatral a Espanya al voltant de 1700, any en què la nova cort comença a 
introduir l’estil musical italià, amb els compositors Sebastián Durón i José de Nebra, veritables artífexs de la 
fusió de les formes musicals pròpies d’Espanya amb l’estil italià. La gravació d’aquest programa de concert, 
elogiada arreu, va ser premiada a Alemanya el 2020 amb el premi Opus Klassik al millor disc.

www.nuriarial.com
www.accademiadelpiacere.es
Twitter: @alqhai
Facebook: @alqhaialqhai
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Divendres 12 d’agost 
20.30 h Espai Ter 

LA RITIRATA
TAMAR LALO flauta solista | VADYM MAKARENKO i MIRIAM HONTANA violins 
LOLA FERNÁNDEZ viola | PABLO ZAPICO tiorba | DANIEL OYARZABAL clavecí  
JOSETXU OBREGÓN violoncel i direcció artística 

Festeggiando Mancini
Francesco Mancini: Obertura de l’òpera Hydaspes / Concert núm. 10 en Si bemoll major per a flauta i cordes / 
Trio sonata en Sol major / Concerto núm. 6 en Re menor per a flauta i cordes / Toccata di cembalo per studio / 
Obertura de l’òpera Trajano / Concert núm. 14 en Sol menor per a flauta i cordes 

Aquest 2022 es commemora el 350è aniversari del naixement del compositor napolità Francesco Mancini. Va 
ser organista de la Capella Reial de la cort del virregnat espanyol de Nàpols i mestre de capella a la mort d’Ales-
sandro Scarlatti el 1725. Mancini va ser un compositor prolífic: va escriure una trentena d’òperes, serenates, 
moltes obres vocals sacres i peces instrumentals, entre les quals destaquen 12 sonates i 12 concerts per a flauta, 
a més de dues tocates  per a clavecí. L’obra de Mancini, avui pràcticament oblidada i que el grup La Ritatara 
rescata, és apassionada i colorista i, en vida del compositor, va gaudir de molta popularitat a Europa.

Programa guanyador del Circuit Segell FestClásica 2022

laritirata.com
Facebook:@ritirata
Twitter: @LaRitirata
Instagram: @laritirata
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Dissabte 13 d’agost 
20.30 h Espai Ter 

JOAQUÍN ACHÚCARRO PIANO
J. S. Bach / Wilhelm Kempff: Siciliano de la Sonata en Mi bemoll major, BWV 1031 / J.S. Bach / Myra 
Hess: Coral «Jesus bleibet meine Freude» de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 / 
W. A. Mozart: Sonata núm. 4 en Mi bemoll major, K. 282 /  J. S. Bach / Ferruccio Busoni: Toccata en Do major, 
BWV 564 / F. Chopin: Sonata per a piano núm. 3 en Si menor, Op. 58

L’1 de novembre d’aquest 2022 Joaquín Achúcarro farà 90 anys. Amb motiu d’aquesta destacada fita en la seva 
llarga carrera, el pianista està fent una gira internacional de celebració que aquest agost passarà per Torroella 
de Montgrí en una nova visita al Festival. En aquesta ocasió, oferirà un concert amb dues sonates de dos dels 
seus compositors de capçalera, Mozart i Chopin, i tres cèlebres transcripcions per a piano d’obres de Bach. 
Frisosos per celebrar plegats el 90è aniversari del mestre.

www.achucarro.com
Instagram: @achucarrofoundation
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Diumenge 14 d’agost 
20.30 h Palau Solterra 

BALLAKÉ SISSOKO KORA
VINCENT SÉGAL VIOLONCEL
Musique de nuit

Al virtuós músic malià de kora i arpa mandinga Ballaké Sissoko i al violoncel·lista i baixista francès Vincent 
Ségal els separa un mar i un continent. Però la immensa curiositat de tots dos els va fer coincidir i van començar 
uns diàlegs musicals que el 2009 es van plasmar en el seu primer treball conjunt, Chamber Music, un disc que 
desborda fronteres musicals i que va ser aclamat arreu del món. Més de 200 concerts després, Sissoko i Ségal 
van repetir el 2015 la màgia amb el seu segon disc, Musique de nuit, en el qual de nou transcendeixen les seves 
respectives cultures mandinga, barroca, jazz, brasilera..., en un diàleg noble, tranquil, profund, alegre i emoci-
onant que il·lumina una música que neix de l’ànima. 

SINGULARS TORROELLA

www.ballakesissoko.com
Facebook:@ballake.sissoko.officia
Instagram: @ballake.sissoko



23

Dimarts 16 d’agost
20.30 h Espai Ter 

GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER VIOLÍ I DIRECCIÓ
A seventeenth century rolling stone
Georg Muffat: Concerto grosso núm. 5 en Re major «Saeculum» d’Auserlesene Instrumentalmusik  / Sonata 
núm. 4 en Mi menor d’Armonico Tributo / Suite núm. 2 en Sol major «Laeta Poesis» de Florilegium Secundum / 
Concerto grosso núm. 6 en La menor «Quis hic?» d’Auserlesene Instrumentalmusik / Concerto grosso núm. 5 en Sol 
major d’Armonico Tributo

Georg Muffat va néixer a Megève, al sud-est de França, el 1653, i després d’estudiar a París i ser organista a dos 
pobles francesos, Molsheim i Sélestat, va marxar a estudiar Dret a Ingolstadt, a Baviera, va passar per Viena i 
Praga, i es va establir a Salzburg durant deu anys, al servei de l’arquebisbe. Cap al 1680 va viatjar a Itàlia i des 
de 1690 fins a la seva mort, el 1704, va treballar com a mestre de capella per al bisbe de Passau, a Alemanya. 
Aquest descendent escocès, avui presentat, segons l’estat d’ànim, com alemany, austríac, francès, fins i tot ita-
lià, és un precursor escollit d’allò que esdevindrà, durant el segle XVIII, l’estil mixt: ingredients italians, estèti-
ca francesa, construcció alemanya. En la seva tornada al Festival de Torroella, la violinista Amandine Beyer al 
capdavant del seu grup Gli Incogniti oferirà un programa monogràfic amb la música de Georg Muffat.

www.gliincogniti.com
Facebook:@gli.incogniti  
Instagram: @gli_incogniti
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Dimecres 17 d’agost
20.30 h Espai Ter 

QUARTET GERHARD (II)
LLUÍS CASTÁN violí 
JUDIT BARDOLET violí 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violoncel 

D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 1 en Do major, Op. 49 / Quartet de corda núm. 6 en Sol major, Op. 101 / 
Quartet de corda núm. 9 en Mi bemoll major, Op. 117

Des del seu primer quartet de corda, escrit el 1938, fins a l’últim, el quinzè, compost el 1974, un any abans de la 
seva mort, Dmitri Xostakóvitx escriu una de les més àmplies i rellevants sèries de quartets de corda del segle 
XX. El testimoni sincer d’una vida que el compositor no va poder plasmar en les seves simfonies, que es va 
veure obligat a escriure seguint les directrius polítiques de la Unió Soviètica. És en els quartets on Xostakó-
vitx plasma les seves idees en una música plena de contrastos, en la qual trobem alegries i angoixes, tendresa i 
violència, melodies folklòriques i modernisme. Tota la vida està en aquests 15 quartets, la integral dels quals el 
Quartet Gerhard oferirà al Festival de Torroella al llarg de tres anys fins al 2024.  

Una producció del Festival de Torroella i la Quincena Musical Donostiarra

gerhardquartet.com
Facebook: @quartetgerhard 
Instagram: @quartetgerhard 
Twitter: @QuartetGerhard
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Dijous 18 d’agost
20.30 h Espai Ter 

CHRISTOPHE COIN I 
PÉRGAMO ENSEMBLE
CHRISTOPHE COIN violoncel barroc
GUILLERMO TURINA violoncel barroc
EVA DEL CAMPO clavecí

Le violoncelle spirituel
Francesco Alborea, Francischello: Sonata per a violoncel i baix continu en Do menor, Op. 2 núm. 6  / 
Jean-Baptiste Barrière: Sonata per a violoncel i baix continu en Do menor, Op. 2 núm. 6 / Martin Berteau: 
Sonata per a violoncel i baix continu en Re major, Op. 1 núm. 1  / Antonio Vivaldi: Sonata per a violoncel i baix 
continu en La menor, RV 43-3  / Élisabeth Jacquet de La Guerre: Suite en La menor per a clavecí / Jean-Louis 
Duport: Duo per a dos violoncels en Sol major, Op. 1 núm. 3 / Jean-Pierre Duport: Sonata per a violoncel i baix 
continuo en Mi menor, Op. 4 núm. 2

A Itàlia es van construir els primers exemplars de violoncel i a Itàlia es va crear la primera escola de violon-
cel·listes que va provocar un gran canvi en el concepte musical a tota Europa, en especial a França. El napolità 
Francesco Alborea va ser un dels pioners en explorar el repertori solista per a violoncel i va exercir una gran 
influència entre alguns dels seus contemporanis a principis del segle XVIII. Alguns viola gambistes francesos, 
com Jean-Baptiste Barrière i Martin Berteau, que van viatjar a Itàlia per aprofundir en els seus estudis, van 
escoltar Alborea, i van quedar tan impressionats que van decidir abandonar la viola de gamba per dedicar la 
resta de la seva vida al violoncel. Així, van crear la primera gran escola francesa amb els seus alumnes de París, 
entre els quals van destacar els germans Jean-Pierre i Jean-Louis Duport. El violoncel·lista francès Christophe 
Coin amb el Pérgamo Ensemble exploren algunes de les primeres obres escrites a la primera meitat del segle 
XVIII per a aquest nou instrument que era el violoncel.

Facebook: @christophecoin



26

Divendres 19 d’agost
19 h Espai Ter 

HISTÒRIA D’UNA LLAVOR 
Espectacle de la companyia La Maquiné amb música de Frederic Mompou

Vet aquí que una vegada hi havia una llavor. Tot era silenci al seu interior. Va estar adormida molt de temps, 
però un dia va sentir la necessitat de créixer; aleshores va trencar la closca i del seu interior en va sorgir una 
cosa inesperada. Història d’una llavor és un dels espectacles més emotius de la productora d’arts escèniques La 
Maquiné, un cant a la natura  que reflexiona sobre els abusos que pateix el medi ambient per part dels homes. 
La música, els titelles i les projeccions formen un conjunt escènic carregat de simbolisme i tendresa que trans-
met solidaritat i respecte al medi ambient com uns valors imprescindibles en l’època en la qual vivim.

Recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 4 anys

CONCERT FAMILIAR

www.lamaquine.com
Facebook: @lamaquine
Twitter: @LAMAQUINE
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Dissabte 20 d’agost
20.30 h Espai Ter 

PHILIPPE JAROUSSKY CONTRATENOR
THIBAUT GARCIA GUITARRA
À sa guitare
Francis Poulenc: À sa guitare / Giuseppe Tommaso Giordani: Caro mio bene / Francesca Caccini: Chi desia di 
saper / John Dowland: In Darkness let me dwell / Come again / H. Purcell: «When I am laid in earth», de l’òpera 
Dido and Aeneas / W. A. Mozart: Abendempfindung / Giovanni Paisiello: Nel cor più non mi sento / 
G. Rossini: «Di tanti palpiti» de l’òpera Tancredi / Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (guitarra sola) / 
Enric Granados: «El mirar de la maja» de Tonadillas en estilo antiguo / Franz Schubert: Erlkönig / 
F. Poulenc: Sarabanda (guitarra sola) / Gabriel Fauré: «Au bord de l’eau» de Tres cançons, Op. 8-1 / Nocturne, 
Op 43-2 / Barbara: Septembre / Federico García Lorca: Anda Jaleo / L. Bonfá: Manhã de Carnaval / D. Reis: 
Xodo da Baiana (guitarra sola) / Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar / Benjamin Britten: Il est quelqu’un sur terre

En el seu retorn al Festival de Torroella, el contratenor Philippe Jaroussky torna a presentar un programa amb 
un repertori que s’allunya dels escrits per a veus masculines agudes, la qual cosa li ofereix un gran registre de 
llibertat. De fet, va ser ell qui va obrir als contratenors el repertori a èpoques diferents de la del barroc. El pro-
grama, que Philippe Jaroussky interpreta acompanyat a la guitarra per Thibaut Garcia, abasta cinc segles i va 
de Dowland a Britten i Barbara, passant per Mozart, Rossini, Granados i Fauré. Nous paisatges musicals per fer 
brillar la tessitura de contratenor.

ww.warnerclassics.com/es/artist/philippe-jaroussky
Instagram: @philippejaroussky

www.thibautgarcia-guitarist.com
Facebook: @ThibautGarcia
Instagram: @ thibautgarciaguitar
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Diumenge 21 d’agost
20.30 h Espai Ter 

COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704 
HELENA HOZOVÁ i PAVLA RADOSTOVÁ sopranos  
ANETA PETRASOVÁ i JONATHAN MAYENSCHEIN contralts 
TOBIAS HUNGER tenor | TOMÁŠ ŠELC i TADEÁŠ HOZA baixos
VÁCLAV LUKS direcció 

G. F. Händel: Dixit Dominus, HWV 232 / Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum, ZWV 21 

La música barroca de Jan Dismas Zelenka no ha gaudit de la fama pòstuma d’alguns dels seus contemporanis, 
com ara Bach o Händel. Però fa temps que els musicòlegs, que van començar a descobrir-lo i estudiar-lo a la 
dècada de 1970, tenen clar que l’obra d’aquest compositor bohemi figura al capdamunt del millor del barroc, 
amb una tècnica compositiva excepcional, inventiva melòdica, magistral escriptura contrapuntística i un estil 
únic que el diferencia de la majoria dels compositors de la seva època. Per clausurar el Festival de Torroella, 
l’aclamada orquestra barroca Collegium 1704 amb el Collegium Vocale 1704 interpretaran la Missa Omnium 
Sanctorum, una de les obres cimeres de Zelenka, que comparteix protagonisme amb una altra obra mestra, 
Dixit Dominus de Händel. 

collegium1704.com
Facebook: @Collegium1704
Instagram: @collegium1704



29

PREUS I 
ABONAMENTS

MODALITAT 2

Preu Zona 
A: 48 €, B: 36 €; C: 28 €

01.08 Il Giardino Armonico
10.08 William Christie ·

Lea Desandre · 
Thomas Dunford

20.08 Philippe Jarousky · 
Thibaut Garcia

Concerts gratuïts Soci

30.07 Extinció · Cor Cererols 
· Agrupación Señor Serrano

05.08 Kebyart Ensemble
12.08 La Ritirata

MODALITAT 1 

Preu Zona 
A: 55 €, B: 42 €, C: 36 €

06.08 Vox Luminis
21.08 Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Concert Familiar *

Preu Únic: 15 €
Gratuït amb el carnet 

del Club Super3

19.08 La Maquiné 
Història d’una llavor

MODALITAT 4

Preu Zona A: 28 €, B: 25 €; C: 20 €
30.07 Extinció · Cor Cererols · 

Agrupación Señor Serrano
31.07 Vespres d’Arnadí · 

Cor de Noies de l’Orfeó Català
11.08 Núria Rial · Accademia del Piaccere

12.08 La Ritirata

 General  25%  Abonament

 A  B  A  B  A  B 

PLUS  518 € 426 € 384 € 319,50 € 290 € 275 €

Pack 10  384 € 312 € 288 € 229,50 € 230 € 200 €

Pack 5   192 € 156 € 144 € 114,75 € 125 € 110 €

2022 

MODALITAT 3

Preu Zona 
A: 36 €, B: 28 €; C: 25 €

04.08 Juan Pérez Floristan 
(recital)

13.08 Joaquín Achúcarro 
(recital)

16.08 Amandine Beyer
· Gli Incogniti

Quartet Gerhard (I i II)

Preu integral 
Xostakóvitx: 30 €

MODALITAT 5

Zona Única: 25 €
03.08 Quartet Gerhard (I)
17.08 Quartet Gerhard (II)
05.08 Kebyart Ensemble

07.08 Bachcelona Consort
09.08 Ballake Sissoko & Vincent Ségal

14.08 Metròpolis. Martín Matalón + OSV
18.08 Christophe Coin Le violoncelle espirituel
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HORARIS                      
VENDA 
D’ENTRADES

Si ets soci/sòcia de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 
gaudiràs fins a un 40% de descompte en els abonaments  

i promocions especials

3 i 4 de juny
Venda exclusiva Socis i Sòcies Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí

A partir del 5 de juny 2022  
Venda al públic general

EN LÍNIA
Servei tiqueting al web del Festival     

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

PER TELÈFON
Trucant al telèfon +34 972  761  098

3 i 4 de juny: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Del 6 de juny al 21 d’agost: de dimarts a divendres de 9 a 13.30 h

PRESENCIALMENT
Oficines del Festival carrer Onze de Setembre, 2 
Convent dels Agustins
Torroella de Montgrí

3 i 4 de juny: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Del 6 de juny al 21 agost: de dimarts a divendres de 9 a 13.30 h
Espai on es faci el concert: S’obriran les taquilles de venda una hora abans de l’inici del concert.
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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: Patricia Vàzquez
Producció tècnica: 
Marc Marqués i Dani Ventura
Assistents producció: Adrià Vilà i Núria Prats
Coordinació Fringe: Joanna Arqué, Flavio 
Junio, Júlia Martín, Iván Monzoni, Marta 
Tallón. Estudiants en pràctiques del grau 
de gestió cultural de l’ESMUC.

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: 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
Disseny de continguts: Anna Mas
Desenvolupament gràfic: Puça Janer
Desenvolupament gràfic-motion: Mak Džinović
Fotografia: Martí Artalejo
Fotografia Fringe: estudiants en pràctiques 
GRISART Escola Superior de Fotografia 
Barcelona

ADMINISTRACIÓ i COMPTABILITAT
Administració: Glòria Pi
Comptabilitat: Gerard Sabaté

TIQUETING i ESPAIS
Taquilles: 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 Palau Lo mirador
Coordinació: Mònica De la Rica

Contacte de premsa:
Judit Cabana
+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
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Organitza:

Mitjants oficials:

El Festival és membre de:

Digitalització dels programes de mà:

Col·laboradors:

Amb el suport de:

Festival de Torroella de Montgrí 2022
Facebook: @FestivalTorroelladeMontgri
Twitter: @Fest_Torroella
Instagram: @festivaldetorroella 
#FestivalTorroella
#arecerdelafúriadelmón

www.festivaldetorroella.cat


