
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diari de Girona General

 Prensa Escrita

 7199

 5174

 25 973

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/05/2019

 España

 39

 87,14 cm² (15,5%)

 819 EUR (928 USD) 

EFE/DdG TORROELLA DE MONTGRÍ

■El músic Jordi Savall inaugurarà
el dia  d’agost la a edició del
Festival de Torroella de Montgrí
amb Les rutes de l’esclavitud, una
memòria musical sobre més de
quatre segles d’esclavisme, al cos-
tat de la Capella Reial de Catalun-
ya, Hèsperion XXI i la Tembembe
Ensamble Continuo.

Aquesta serà una de les actua-
cions destacades d’un festival que
s’organitzarà a la població torroe-
llenca ins al  d’agost, amb 
concerts en total, des de la dansa
de Mal Pelo centrada en Bach, a
l’audició del veterà Joaquín Achú-
carro, qui als seus  anys repetirà
a Torroella, en aquesta ocasió
amb un recital al piano amb peces
de Mozart, Beethoven, Mompou
i Manuel de Falla.

La directora del festival, Mont-
se Faura, va explicar ahir en roda
de premsa que l’espectacle de Sa-
vall és una coestrena amb el Fes-

tival Grec, amb la participació de
 músics i un recitador, proce-
dents d’Europa, l’Àfrica i Amèrica.
L’endemà d’aquest concert, puja-
rà a l’escenari de l’Auditori Espai
Ter María Muñoz, Mal Pelo, amb
Bach, on s’aproxima a la seva obra
Clavecí ben temperat.

Bach, un dels compositors de
capçalera de l’esdeveniment, serà
present el dia de Mal Pelo i també
en un concert dedicat a les seves
cantates, sacres i profanes, que in-
terpretarà l’Amsterdam Baroque
Orchestra & Choir, sota la direcció
del mestre Ton Koopman.

En l’apartat de música antiga,
l’aposta de la cita musical de To-
rroella serà la recuperació del re-
pertori d’Antoni Soler, el més in-
ternacional dels compositors es-
panyols del segle XVIII, de qui La
Gran Chapelle oferirà Vigília co-
muns, Magniicat en segon to i Be-
nedicamus Domino, en un con-
cert en memòria d’Ernest Lluch.

Jordi Savall obrirà 
el 39è Festival de
Torroella de Montgrí
El certamen posa a dialogar els músics d’avui
amb els clàssics, es programen fins a 14 concerts


