1r DAURADA ESCENA
FESTIVAL LÍRIC INTERNACIONAL: UN NOU
FESTIVAL A LA COSTA
DAURADA
DEL 14 DE JUNY AL
12 DE JULIOL
WWW.DAURADAESCENA.COM
Amb una edició zero l’any passat, el
Daurada Escena Festival Líric Internacional inicia aquest estiu camí per
diversos espais de la Costa Daurada:
l’Orangerie de les Bodegues Clos
Barenys, el Teatre Auditori de l’Hospitalet de l’Infant i el Teatre Metropol
de Tarragona. Amb clara vocació de
combinació turística i cultural, el
Festival ofereix en aquesta primera
edició quatre recitals. L’inauguraran
el 14 de juny el jove baríton Carles
Pachón –tercer premi del Concurs
Viñas 2017–, acompanyat per Anna
Crexells. Els seguiran l’1 de juliol la
mezzosoprano Marina Viotti amb
acompanyament de Todd Camburn
al piano i Gerry López al saxo. El
format Òpera Express vist al Teatre
de Sarrià viatjarà al Metropol de
Tarragona amb Roberto Devereux el
7 de juliol. Clausurarà el Festival la
mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, junt amb Anna Crexells al
piano el dia 12 de juliol. Amb apadrinament del baríton Carlos Álvarez,
el Festival comença a omplir un buit
a la Costa Daurada. Èxits!

Joaquín Achúcarro

38è FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ:
LA MÚSICA ANTIGA COM A CENTRE
DE L’1 AL 19 D’AGOST
WWW.FESTIVALDETORROELLA.CAT
Amb una quinzena de concerts de l’1 al 19 d’agost, aquest festival arriba enguany
a la 38a edició. Abans, el tenor David Alegret celebrarà la Festa de les Joventuts
Musicals de Torroella debutant-hi amb un recital el 14 de juliol acompanyat de
Rubén Fernández Aguirre i en què interpretaran una selecció operística de Mozart, Leoncavallo i Rossini i de cançons catalanes de Morera, Guinovart i Toldrà.
La música antiga serà l’encarregada d’inaugurar oﬁcialment el Festival el primer
d’agost amb peces de Vivaldi, Caldara i Porpora, interpretada per la contralt
Delphine Galou i l’Accademia Bizantina, sota la direcció d’Ottavio Dantone.
L’endemà els violinistes Lina Tur i Enrico Onofri oferiran una exquisidesa a la
Fundació Vila Casas de Torroella amb la interpretació dels 44 duos per a violí que
Bela Bartók escriví amb ﬁnalitats didàctiques. Un dels plats forts arribarà el dia 7
amb The Brahms Project interpretant La Truita de Schubert, així com el Quartet
núm. 1 de Brahms. Més música antiga el dia 4 amb el Dunedin Consort, sota la
direcció de Jonathan Butt i un programa dedicat a Bach, igual que el 8, aleshores amb Tenebrae, sota la direcció de Nigel Short, interpretant la Missa de requiem de Tomás Luis de Victoria i la Missa de batalla de Joan Cererols, el compositor
de Martorell del qual es commemoren quatre-cents anys del naixement aquest
2018. L’emergent grup de música antiga L’Aphotéose oferirà un concert el dia 9
dedicat a la música que escoltava Maria
Lluïsa Gabriela de Savoia, reina consort
d’Espanya i esposa de Felip V.
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