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‘Arrels i horitzons’ és el títol que el festi-
val de Torroella fa servir enguany per de-
finir una edició que vol posar el focus en 
els compositors que van buscar en la mú-
sica popular i folklòrica la font d’inspira-
ció per crear les seves obres: Bela Bartok, 
Antonin Dvorak, Leos Janacek, Joaquín 
Turina, Joaquín Rodrigo... La música de 
tots aquests compositors sonarà en un 
festival que inclourà la sèrie Singulars 
Torroella, amb tres concerts que tindran 
lloc en espais especials de la vila: la Fun-
dació Vila Casas al Palau Solterra i el pas-
seig de l’Església, a més de l’escenari his-
tòric de l’Església de Sant Genís i 
l’Auditori Espai Ter com a escenari cen-
tral. Pel que fa a la música antiga, desta-
quen dos noms propis: el sempre present 
Johann Sebastian Bach i Joan Cererols, 
figura de l’Escola Montserratina de qui 
enguany es commemora el 400 aniversa-
ri. Com a preàmbul, un recital del tenor 
David Alegret farà de festa de Joventuts 
Musicals de Torroella de Montgrí, mentre 
que el Fringe, l’especial laboratori sonor 
que aposta pels joves talents emergents, 
farà conviure en diversos escenaris, du-
rant quatre dies anteriors al festival, mú-
sics provinents d’estils molt diversos.

1 D’AGOST · AUDITORI ESPAI TER · 22 H

El concert inaugural del festival anirà a càrrec 
de l’Accademia Bizantina, el grup nascut a 
Ravenna el 1983 i liderat actualment per Otta-
vio Dantone (clavicèmbal, orgue i direcció), 
que es presentarà acompanyat de la contralt 
Delphine Galou amb un programa infreqüent i 
especialment confeccionat amb fragments 
d’oratoris i motets del barroc italià, especial-
ment influenciats per l’òpera. De fet, Dantone, 
que va entrar a l’orquestra com a clavecinista 
el 1989 i va ser nomenat director musical i ar-
tístic el 1996, ha anat amarant de la seva per-
sonalitat el conjunt de la formació, incorporant 
la investigació filològica i una especial cura es-
tètica als seus programes barrocs. En aquest 
particular ‘viatge musical pels afectes’ que 
s’interpretaran a Torroella sonaran peces de 
Giovanni Lorenzo Gregori, Alessandro Stra-
della, Claudio Monteverdi, Nicola Antonio 
Porpora, Francesco Geminiani i Niccolò 
Jommelli. Abans del concert, a les 8 del ves-
pre, hi haurà una conferència d’introducció al 
programa del concert a càrrec del periodista 
musical Eduardo Torrico.
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2 D’AGOST · PALAU SOLTERRA · 20 H

La manera com Bela Bartok va entendre que 
podia fer reverdir la seva música a través de les 
seves arrels populars és un dels leitmotivs del 
festival d’enguany, i es materialitzarà a la seu de 
la Fundació Vila Casas a través del duo de vio-
lins format per l’eivissenca Lina Tur i l’italià En-
rico Onofri. Tots dos interpretaran els 44 duos 
per a dos violins del compositor hongarès. La 
història d’aquestes peces, breus i precioses, té 
la seva molla: el 1931, el violinista, musicòleg i 
professor de la Universitat de Friburg Erich Do-
flein va encarregar a Bartok, que ja havia treba-
llat per als nens i estudiants amb petites peces 
de piano, que li arrangés o escrivís algun duo 
per a violí prou didàctic, i alhora virtuós, per in-
cloure’l al final d’un mètode d’aprenentatge. 
Bela Bartok s’hi va anar engrescant fins a es-
criure’n un total de 45 (el núm. 36 és doble), de 
les més senzilles a les més sofisticades, ba-
sant-se en bona part en melodies i danses tra-
dicionals i populars d’arreu de l’est d’Europa, 
de temàtica diversa (de noces, de soldats, de 
bressol...), que va anar enriquint i harmonitzant 
amb total llibertat.

LINA TUR  
I ENRICO ONOFRI

4 D’AGOST · AUDITORI ESPAI TER · 22 H

El conjunt escocès que dirigeix des del 1995 
John Butt i que té la seu ni més ni menys que al 
Castell d’Edimburg torna a Torroella, aquest cop 
per presentar un programa dedicat completa-
ment al segon compositor més interpretat en la 
història del festival: Johann Sebastian Bach. 

Concretament, sonarà el Magnificat (en la versió 
de 1723) precedit per la Suite orquestral núm. 2 
en si menor, el motet “Singet dem Herrn” i el 
Concert de Brandenburg núm. 4 en Sol major. I, 
per cert, sabeu quin és el compositor més inter-
pretat a Torroella al llarg de les 38 edicions? Sí, 
l’heu encertada: Mozart.

DUNEDIN CONSORT

5 D’AGOST · ESPAI TER · 19 H

A més de multiinstrumentista i compositor, el 
barceloní Eduard Iniesta té la mà trencada a 
l’hora de plantejar muntatges que acostin les 
grans figures de la història musical als més me-
nuts. El darrer exemple d’aquest vessant seu 
és Big Band Beethoven, un espectacle produït 
amb el Palau de la Música Catalana i recoma-

nat a partir de quatre anys que presenta l’obra 
del genial compositor de Bonn com “una gran 
explosió sonora que mira al futur amb optimis-
me i voluntat transformadora”. A més d’Iniesta 
(arranjaments i direcció musical) i una orques-
tra de cambra confeccionada expressament, 
participa al colorista Big Band Beethoven Enri-
que Cabrera a la direcció coreogràfica.  

BIG BAND BEETHOVEN
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8 D’AGOST · ESGLÉSIA DE SANT GENÍS · 22 H

El cor de cambra britànic Tenebrae debutarà al 
Festival de Torroella combinant un dels seus re-
pertoris emblemàtics i vinculats a la polifonia re-
naixentista, la Missa de Rèquiem que el cèlebre 
castellà Tomás Luis de Victoria va escriure en 
la mort de l’influent emperadriu Maria d’Habs-
burg (1603), amb música de Joan Cererols, 
músic de Martorell i mestre vinculat a l’Escola 
Montserratina, de qui enguany se celebra el 
400 aniversari i de qui interpretaran la seva 
“Missa de batalla”, escrita el 1649 per celebrar 
la victòria dels terços espanyols a Nàpols. Te-
nebrae no té aquest nom per casualitat: sol pa-
rar una atenció especial a l’acústica i l’ambient 
de cada lloc on canten, per al qual es prepara 
especialment, no només musicalment, sinó pel 
que fa a la il·luminació, sovint muntada amb es-
pelmes, i també als moviments escènics dels 
músics. Prèviament i com a complement del 
concert, a les 20 h a la Fundació Mascort, el di-
vulgador Joan Vives oferirà una conferència so-
bre Joan Cererols en el 400 aniversari del seu 
naixement. 

TENEBRAE 
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11 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

L’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per 
Rubén Gimeno, s’aliarà amb la guitarra del ma-
lagueny Pepe Romero per interpretar tres dels 
grans títols de la música per a guitarra del segle 
passat: la Fantasía para un gentilhombre i el 
Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, pre-
cedits de La oración del torero, de Joaquín Turi-
na, escrita originalment per a quatre llaüts.

14 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

The Brahms Project està integrat per quatre 
destacats instrumentistes: Josep Colomé (vio-
lí), Joaquín Riquelme (viola), David Apellániz 
(violoncel) i Enrique Bagaría (piano). En aquest 
programa interpretaran el Quartet amb piano 
núm. 1 del compositor al qual deuen el nom: 
Johannes Brahms. La integral d’aquests quar-
tets, de fet, integra el seu últim i doble treball 
discogràfic: The Complete Piano Quartets (Eu-
dora Records, 2017). A la segona part se’ls afe-
girà la contrabaixista gallega Uxía Martínez per 
interpretar el cèlebre quintet per a piano i cor-
des de Franz Schubert conegut com ‘La truita’, 
escrit pel músic vienès als 22 anys però publicat 
pòstumament amb un format prou original, ja 
que en lloc de l’habitual quartet de cordes intro-
duïa un contrabaix.

PEPE ROMERO  
I L'OSV

THE BRAHMS 
PROJECT AMB 
UXIA MARTÍNEZ
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14 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

Fidel a la seva cita anual amb el festival, el pianis-
ta bilbaí Joaquín Achúcarro ha preparat per a en-
guany un repertori que girarà al voltant de Claude 
Debussy, en el centenari de la seva mort, amb 
obres de Chopin –els preludis del qual ocupen el 
seu darrer disc–, Falla i el mateix Debussy.

12 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

Amb la violinista Amandine Beyer al capdavant, 
el conjunt Gli Incogniti presenta el concert 
BWV... or Not? The Inauthentic Bach... with Aut-
hentic Instruments, on es planteja un joc de cò-
pies, plagis i influències per fer veure que, en 
l’època de Bach, els límits de l’autoria artística 
no estaven definits, ni de bon tros, com avui.
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18 D’AGOST · AUDITORI ESPAI TER

La sevillana Accademia del Piacere, que lide-
ra el violagambista Fahmi Alqhai, és tota una 
referència pel que fa als programes imaginatius 
i transestilístics que vinculen patrimoni amb in-
novació. A Diàlegs de vells i nous sons, fan 
equip amb una de les grans veus de referència 
del flamenc actual, Rocío Márquez, per explo-
rar els substrats compartits entre la música an-
tiga i el cante jondo. Cants d’anada i de torna-
da, chaconas, marionas, madrigals de Claudio 
Monteverdi, versos de San Juan de la Cruz, 
seguiriyas, tientos, tangos i també una delica-
díssima versió del “Cant dels ocells” configu-
ren el repertori eclèctic d’una trobada entre ar-
tistes que es completa amb la participació de 
Rami Alqhai (viola de gamba i colascione) i 
Agustín Diassera (percussió). 

ROCÍO MÁRQUEZ 
I FAHMI ALQHAI

18 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

L’Ensemble de Solistes de Cambra de l’Orques-
tra Filharmònica Txeca farà un programa centrat 
en dos gegants del petit país centreeuropeu: An-
tonin Dvorâk i Leos Janacek, a més d’un himne 
popular txec, la Meditació sobre l’antiga coral bo-
hèmia de Sant Venceslau, signada per Josef Suk.

9 D’AGOST · PALAU SOLTERRA · 20 H

Al costat de Rocío Márquez amb Fahmi Alqhai 
i de Lina Tur amb Enrico Onofri, el concert de 
L’Apothéose amb Olena Sloia serà el tercer del 
cicle Singulars Torroella. A la seu de la Fundació 
Vila Casas, presentaran el programa Música per 
a una jove reina, amb el qual es commemora el 
330è aniversari del naixement de Maria Lluïsa de 
Savoia, promesa quan era una nena amb Felip 
de Borbó i morta als 25 anys de tuberculosi. El 
concert, en què el jove grup de música antiga 
format per Laura Quesada (traverso), Víctor 
Martínez (violí), Carla Sanfélix (violoncel) i Asís 
Márquez (teclats històrics) es troba amb la so-
prano Olena Sloia, recorrerà les músiques que 
sonaven a l’època d’aquesta princesa italiana: 
extractes de La guerra de los gigantes, de Se-
bastián Durón; el “Trattenimento per a violoncel 
núm. 12” d’Angelo Maria Fioré; “Deuxième suite 
en re menor / re major”, de les Pièces de simpho-
nies; el motet a solo “Surrexit pastor”, de Fran-
cesc Valls; “Las folias”, de Flores de música 
d’Antoni Martín; la cantada humana “Déjame, ti-
rano Dios”, d’Antoni Literes; “Ydea buena por 
Alamire y Fuga”, de Diego Xaraba y Bruna; la 
“Chaconne”, de Les festes galantes; l’ària “Adi-
ós, feliz prisión”, del Dido y Eneas de Tomaso Al-
binoni, i Parce mihi, de José de Torres. 

19 D’AGOST · ESPAI TER · 22 H

La PKF Prague Philharmonia, dirigida per Ma-
rek Sedivy i amb Igor Ardasev al piano, protago-
nitzaran la cloenda del festival amb tres peces 
cabdals de Beethoven i del naixement del ro-
manticisme: l’Obertura Egmont, el Concert per a 
piano i orquestra núm. 5 ‘Emperador’ i la Simfo-
nia núm. 3 ‘Heroica’.
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