
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diari de Girona General

 Prensa Escrita

 7199

 5174

 25 973

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/08/2019

 España

 19

 169,22 cm² (30,0%)

 1286 EUR (1456 USD) 

El concert de La Vaghezza, al convent. MARTÍ ARTALEJO/FESTIVAL DE TORROELLA

A
mb vent de l'Empordà
i enmig del magnífic
pati del Convent dels
Agustins, que actual-

ment acull la seu de l'escola de
música, els intèrprets de La Va-
guezza van donar llum a les mú-
siques de grans compositors
que malauradament sonen
molt poc. El vent feia voleiar les
partitures i obligava a afinar els
instruments ben sovint, però les
músiques es van imposar amb
naturalitat. 

El més destacable d'aquest
grup és la delicadesa i el gust en
les seves interpretacions. Les
dues violinistes solistes hi van
tenir un paper destacadíssim,
amb un sentit de l'expressió que

fuig de l'opulència del so i apos-
ta per una simplicitat carregada
de sentit. 

La sonoritat de grup estava
molt ben contrapesada, amb
uns músics al continu molt con-
centrats. La tiorba de Gianluca
Geremia, un instrument que
per la seva morfologia exube-
rant imprimeix atmosfera histò-
rica, va aportar una gran calide-
sa. El violoncel d'Anastasia Ba-
raviera va tenir un moment molt
destacat amb l'obra de Biagio
Marini i el clavicembalista Mar-
co Crosetto va estar formidable. 

El programa Eeemerging, que
ha portat a Torroella aquesta
formació -amb l'encert del Fesi-
val que els ha volgut acollir com
a músics residents, és clar- és
una eina necessària que ens
permet descobrir nous músics
que tenen molt a dir. El seu sa-
ber fer ens va transportar a una
Venècia singular -la dels segles
XV i XVI- a partir d'unes músi-
ques de gran factura, amb una
simplicitat envejable que de-
mostra el talent dels seus artí-
fexs: Picchi, Mussi, Castello,
Marini, Fontana i el grandíssim
Legrenzi. Un concert rodó. 

Festival de Torroella. El convent dels Agustins va
acollir l’actuació de La Vaghezza, un conjunt de música
antiga especialitzat en música dels segles XVII i XVIII. 
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