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El 39è Festival de Torroe-
lla de Montgrí afronta la
recta final amb un mono-
gràfic dedicat al pare de la
simfonia, Joseph Haydn, a
càrrec de la violinista fran-
cesa Amandine Beyer al

capdavant del seu grup Gli
Incogniti, formació que
pren el nom de l’Accade-
mia degli Incogniti, un dels
cercles artístics i literaris
més actius del segle XVII a
Venècia. En el seu retorn
al festival, on l’any passat
van oferir un singular pro-
grama d’obres de Bach,
l’autoria de les quals s’ha-
via posat en dubte, Gli In-
cogniti i Amandine Beyer
redescobreixen les simfo-
nies i els concerts de

Haydn, que són l’objecte
del seu últim disc, Concer-
ti per Esterházy. El con-
cert té lloc avui, a les deu
de la nit, a l’auditori Espai
Ter. Abans, a les vuit del
vespre, la mateixa Aman-
dine Beyer i Baldomero
Barciela oferiran una con-
ferència d’introducció al
programa del concert.

D’altra banda, enel ter-
cer i últim concert de la no-
va sèrie Singulars Torroe-
lla, que se celebra en marcs

històrics de la població es
proposa un duo inusitat: el
contratenor Carlos Mena i
l’acordionista Iñaki Alber-
di al Palau Solterra, seu de
la Fundació Vila Casas (20
d’agost). L’endemà, dime-
cres, es projectarà un do-
cumental sobre Enric Gra-
nados al cinema Montgrí i,
per acabar, dijous l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès hi posarà la cirereta
amb el concert de clausura
d’aquesta 39a edició. ■
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Amandine Beyer i Gli
Incogniti ofereixen
un monogràfic del
pare de la simfonia

Haydn en la recta final del Festival de Torroella

La violinista francesa Amandine Beyer, en una foto

promocional ■ BENJAMIN DE DIESBACH / FESTIVAL DE TORROELLA


