Distribuido para FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÃ * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Diari de Girona General, 33

Fecha

22/08/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

7199

V. Comunicación

3 130 EUR (3,143 USD)

Difusión

5174

Tamaño

118,07 cm² (18,9%)

Audiencia

25 973

V.Publicitario

904 EUR (908 USD)

JAROUSSKY
RESPLANDENT
I EMOCIONANT
MÚSICA CR ÒNICA
Xavier Paset
TORROELLA DE MONTGRÍ

hilippe Jaroussky va començar el seu recital al
Festival de Torroella amb
certs problemes en el fiato i els aguts que va anar resolent a
partir de la tercera peça.
El seu va ser un recital extraordinàriament pensant que transcorria pels món del Renaixement i
el Barroc, Mozart, Rossini, Schubert, Granados, Britten, Barbara,
sense oblidar els grans de la melodie française Poulenc i Fauré. Va
ser un trajecte gairebé transhistòric que va emocionar i va ser molt
aplaudit pel públic. On Jaroussky
convenç millor és en els repertoris
del Renaixement i el Barroc, segurament perquè no estem prou
acostumats a la corda de contratenor en altres repertoris, ferò des
de fa uns anys ha quedat ben clar
que no només els poden fer, sinó
que funcionen molt bé.
Jaroussky té una expressió musical de primera línia ponderada i
més que consolidada. A la guitarra hi havia Thibaut Garcia, un mú-
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sic esplèndid amb una sonoritat
càlida, equilibradíssima i que fuig
dels estàndards acadèmics aconseguint una veu pròpia molt personal. Hi van haver acompanyaments senzills però també arranjaments esplèndids. Garcia va oferir dos peces en solitari brillants i
energètiques que posen en relleu
un intèrpret segur que augura una
magnífica tajectòria musical. No
és menor l’ajustadíssima sonorització de l’espectacle que va reportar nitidesa, naturalitat i calidesa.
Un encert total.
A les portes del final de l’edició
d’enguany,i després de quaranta
anys d’història, cal agrair l’empenta extraordinària, també enguany,
a la direcció artística per l’altíssim
nivell musical i per la tria de les diferents propostes -amb un Fringe
molt aconseguit- però també als
departaments tècnics i de gestió
pel funcionament impecable de
tot el festival. Moltes felicitats!

Philippe Jaroussky va
oferir un recital molt
pensat que transcorria
pels món del barroc
i el renaixement

