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L
es propostes musicals
dels festivals d’estiu van
més enllà del pop i el

rock. Al juliol ja hem gaudit
dels concerts esplèndids del
Jazz Estartit, amb visites de
luxe, com les de Mulatu As-
tatke i Al Di Meola. I ara, des-
prés de l’aturada obligada per
la pandèmia i d’haver com-
plert el quarantè aniversari,
torna per fi demanera presen-
cial el Festival de Torroella de
Montgrí, amb una vintena de
concerts que tindran lloc fins
al 21 d’agost, amb un paper
destacat per a la música bar-
roca i el cant.

Passió i espiritualitat
Un dels plats forts de la pro-
gramació sonarà, de fet, avui

mateix, divendres: l’estrena
absoluta de l’obra Ay luna que
reluces, del compositor bar-
celoní Bernat Vivancos. Està
interpretada pel Kebyart En-
semble, un quartet sorprenent
de saxos que elaborarà una
glossa lliure a una cançó anò-
nima del segle XVI que per-
tany al Cançoner d’Uppsala.

La capacitat de la música
del barroc per atansar-nos a
l’espiritualitat quedarà palesa,
l’endemà, en la revisió de la
Selva morale e spirituale, una
antologia de la producció sa-
cra de Monteverdi, a càrrec
del conjunt vocal i instrumen-
tal belga Vox Luminis. I el diu-
menge 7 d’agost, el Bachcelo-
na Consort i els solistes de la
Salvat Beca Bach interpreta-
ran dues cantates de Bach. Els
amants del cinema tenen una

cita ineludible el dimarts 9,
amb l’obra mestra de l’expres-
sionisme alemany Metròpolis,
de Fritz Lang, en una versió
restaurada i amb banda sonora
del compositor Martín Mata-
lón, interpretada per l’Orques-
tra Simfònica del Vallès.

A Torroella també hi hau-
rà lloc per a les emocions ín-
times. La jove mezzosoprano
Lea Desandre, acompanyada
al clavecí pel seu descobridor,
William Christie, i al llaüt per
Thomas Dunford, revisarà, a
Les receptes de l’amor, el di-
mecres 10, obres de mestres
del repertori francès que in-
clouen Rameau i Ravel.

La música espanyola de
caràcter italianitzant estarà
present al concert Muera Cu-
pido, el dijous 11, en què l’Ac-
cademia del Piacere i la sopra-

no Núria Rial ens permetran
descobrir belles partitures de
compositors malauradament
poc recordats, com Sebastián
Durón i José de Nebra. El di-
vendres 12, La Ritirata retrà
homenatge, a Festeggiando
Mancini, a un altre artista bar-
roc que mereix ser reivindicat,
el napolità Francesco Mancini,
per tal de commemorar el 350è
aniversari del seu naixement.

I el dissabte 13, tindrem
l’oportunitat de retrobar-nos
amb un autèntic mestre, el pi-
anista nascut a Bilbao Joaquín
Achúcarro, que aviat farà 90
anys. En aquesta ocasió, oferi-
rà un concert on tindran un
paper preeminent dos dels
seus compositors de capçalera,
Mozart i Chopin.

Músiques sense fronteres
Un diàleg musical sorprenent
desbordarà qualsevol fronte-
ra, el diumenge 14. El virtuós
de la kora i l’arpa mandinga
Ballaké Sissoko i el violoncel-
lista i baixista francès Vincent
Ségal revisaran el seu segon
treball discogràfic plegats,
Musique de nuit, que fusiona
sonoritats africanes, clàssi-
ques, brasileres i de jazz.

El dimarts 16, la violinista
Amandine Beyer, al capdavant
del seu grup de cambra Gli In-
cogniti, explorarà la polièdrica
figura de GeorgMuffat, precur-
sor de l’estil mixt, amb unamú-
sica on podemdetectar influèn-
cies italianes, estètica francesa i
construcció alemanya.

L’endemà, el Quartet
Gerhard interpretarà tres
quartets de corda de Dmitri
Xostakóvitx. Com bé explica
Montse Faura, directora del fes-
tival, aquest simpatitzant de la
Revolució Russa obligat a com-
pondre “seguint les directrius
polítiques de la Unió Sovièti-
ca” va oferir “un testimoni sin-
cer d’una vida que no va poder
plasmar en les seves simfonies”.
A més, el dijous 18, Christophe
Coin, amb el Pérgamo Ensem-
ble, ens endinsarà en la bellesa
del violoncel barroc a Le violon-
cell spirituel. Un dia després, hi
haurà l’espectacle familiar His-
tòria d’una llavor, de la compa-
nyia La Maquiné, amb música
de FredericMompou.

El dissabte 20, el contrate-
nor Philippe Jaroussky, amb
la guitarra de Thibaut Garcia,
revisarà cinc segles de reper-
tori barroc, i el diumenge 21,
una selecció de veus amb els
ensembles Collegium 1704 i
Collegium Vocale 1704 inter-
pretaran obres de Händel i Jan
Dismas Zelenka.

JULIENBENHAMOU
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Inspiracions barroques
per a les nits d’agost
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