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40 ANYS D’EMOCIONS

En nom dels socis i de la junta de l’associació de Joventuts Musicals de Torroella 
de Montgrí, entitat que organitza el Festival de Torroella des de fa quaranta anys, 
em plau presentar la programació del Festival, que viurem aquest estiu.

L’any passat, la nostra directora artística, Montse Faura, i el seu equip ens havien 
preparat una fantàstica programació per celebrar el número 40 del nostre festival, 
però la pitjor crisi sanitària i social que recordem la majoria de nosaltres ens va 
obligar a repensar-ho tot, a canviar les maneres d’escoltar música i a replantejar la 
quarantena edició al llarg dels anys 2020 i 2021.

L’estiu passat vam presentar un documental sense pretensions però d’excel·lent re-
alització en el qual s’explica com va néixer i créixer el festival en una vila de les di-
mensions de Torroella gràcies a l’empenta de moltíssima gent, amb Josep Lloret al 
capdavant, i al suport de totes les institucions públiques i de molts patrocinadors 
privats. I vam començar una exposició que la comissària, Eulàlia Bosch, i els seus 
col·laboradors han pensat com una suite musical amb diversos moviments, dels 
quals ja n’hem tastat dos i que resseguirà la història d’un festival que va comen-
çar a l’església de Sant Genís, es va escampar per molts espais de la vila públics i 
privats per aterrar, ja fa vuit anys, a l’auditori Espai Ter, un lloc on la música bona 
sona millor i que és un veritable luxe per a Torroella i més enllà.

Durant els últims mesos hem estat mereixedors de dos premis que ens estimulen a 
seguir amb el nostre objectiu de convidar a Torroella els millor músics d’aquí i de 
fora que estiguin al nostre abast, de donar un escenari a joves amb talent emer-
gent seguint la filosofia de les associacions de Joventuts Musicals i de recuperar el 
nostre patrimoni oblidat.

El Grup Enderrock, entre els reconeixements a la indústria musical per la seva 
trajectòria i contribució a l’escena, ha distingit el Festival de Torroella de Montgrí 
pels seus 40 anys.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ens va concedir el premi G! que honra 
la memòria de Jordi Comas Matamala per haver-nos convertit en un ambaixador 
de primer ordre a l’exterior de la nostra cultura, identitat, i territori, en aquests 
quaranta anys de trajectòria.

Llegiu amb atenció el nostre programa per a l’estiu, trieu els concerts als quals 
voleu assistir (òbviament us els recomano tots) i veniu a escoltar música a Torroe-
lla de Montgrí perquè sense la vostra presència i les vostres emocions, res del que 
fem té sentit.

Albert Bou i Vilanova
President de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
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SEGUIM CELEBRANT ELS 40!

El 2020 havíem previst una gran celebració musical pel 40è aniversari del Festi-
val de Torroella, però el desafiament de la pandèmia va obligar a reimaginar la 
celebració. En comptes d’un mes de Festival, vam decidir celebrar la 40a edició 
del Festival durant tot un any, del 23 de juliol de 2020 fins a finals d’agost de 2021. 
Vam començar la celebració amb l’estrena d’un documental, Torroella de Montgrí, 
la 40ena d’un Festival, i l’agost de 2020 van programar cinc concerts. El mes de de-
sembre vam inaugurar al Palau Solterra, seu de la Fundació Vila Casas, la primera 
part de l’exposició commemorativa del 40è aniversari del Festival de Torroella de 
Montgrí, De l’Església a l’Auditori, i es van celebrar quatre concerts: un va ser en 
streaming sense públic des de l’Abadia de Montserrat i els tres restants amb públic 
a Torroella. L’abril passat, vam inaugurar la segona part de l’exposició a la casa 
Galibern, seu de la Fundació Mascort, i itinerant pels carrers i places de Torroella 
on el Festival hi ha celebrat concerts i activitats. Al voltant d’aquesta inauguració 
es van programar sis concerts, tots amb públic. Haver pogut fer tot el que hem fet 
fins ara és el regal més gran d’aniversari. I encara ens queda la inauguració de l’úl-
tima part de l’exposició, que serà el 30 de juliol al Museu de la Mediterrània, i un 
festí musical de 17 concerts per a aquest estiu de 2021, del 31 de juliol al 22 d’agost.

Un festí musical que recupera alguns dels concerts previstos per al 2020 i que no 
es va poder celebrar, i d’altres de nous amb la voluntat que la programació sigui un 
reflex de la història del Festival. Aquest estiu de 2021 recorrerem amb 17 concerts 
cinc segles de música, del XVI al XXI; convidarem artistes consagrats i joves 
emergents, músics que es presenten per primera vegada al Festival i coneguts del 
públic, que esperen retrobar-se cada estiu a Torroella de Montgrí.

Música barroca 
La música barroca, una constant al Festival des dels seus inicis, estarà present en 
la programació aquest estiu en gairebé meitat dels concerts des de la mateixa inau-
guració, protagonitzada per la carismàtica mezzosoprano Joyce DiDonato, que 
debuta al Festival. Dos cantants més, la soprano Raquel Andueza i el contratenor 
polonès Jakub Józef Orliński navegaran pel barroc en els seus recitals, ella amb la 
lírica amorosa del primer barroc espanyol i italià, i ell amb àries d’òperes barro-
ques italianes de la segona meitat del segle XVII i del primer quart del segle XVIII, 
perfilant el retrat d’un amant mentre passa per diversos estats d’ànim. 

Bach, el segon compositor més interpretat en la història del Festival de Torroella 
–156 obres– després de Mozart, tindrà un concert monogràfic a càrrec del grup 
Conductus Ensemble, que interpretarà dues de les quatre misses breus del cantor 
de Leipzig, unes misses que es programen molt poc; aquesta serà una oportunitat 
per descobrir-les. I Bach també estarà present en el concert en el qual la llegendà-
ria orquestra italiana I Musici, que celebra els seus 70 anys, debuta al Festival; un 
concert que a més de Bach, inclou l’obra indissolublement lligada a l’orquestra, les 
cèlebres Les quatre estacions de Vivaldi.  

El grup Forma Antiqva ens portarà de viatge pel Madrid de mitjans del segle XVIII 
amb el programa Farándula castiza, que reuneix les músiques que triomfaven als 
teatres, corrals de comèdies, salons i places, que eren les músiques del món de la 
faràndula. El grup valencià Capella de Ministrers es presenta al Festival convi-

dant-nos a viatjar per la Mediterrània en una celebració de la interculturalitat que 
recupera patrimoni musical tradicional, renaixentista i barroc.

El barroc anglès de la segona meitat del segle XVII és el protagonista del progra-
ma amb el qual la violinista Amandine Beyer, habitual de la nostra programació 
des de 2018, presenta el Kitgut Quartet, que ella lidera i que es presenta al Festival 
amb un programa que explora els inicis del quartet de corda, alhora que rastreja 
els intents d’escriure per a quatre instruments abans del classicisme.

Debuts al Festival de Torroella
Entre els artistes que debuten al Festival aquest estiu —10 dels 17 concerts—, ens 
fa especial il·lusió la vetllada que ens oferirà el violinista Daniel Hope, alumne el 
1987, quan tenia 14 anys, dels Cursos Internacionals d’Interpretació Musical que 
el Festival va organitzar des de 1984 fins al 2005. També debuta la llegendària pia-
nista portuguesa Maria João Pires, que es presenta en recital amb un ambiciós pro-
grama centrat en dos compositors romàntics, Schubert i Chopin, dels quals és una 
intèrpret de referència. I de les noves generacions, cal destacar el debut al Festival 
del violoncel·lista Pablo Ferrández, que es presenta amb un ambiciós programa 
d’obres de Rakhmàninov i Beethoven, i l’emergent Trio Da Vinci, que acaben de 
guanyar el 14è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra, soprano que 
va clausurar el 15 d’agost de 1981 la primera edició del Festival de Torroella. 

Retrobaments
Frisem per retrobar-nos amb el pianista Joaquín Achúcarro, soci d’honor de 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, entitat que organitza el Festival. 
Achúcarro, amb el recital que oferirà aquest estiu amb un exigent programa amb 
obres de Brahms, Liszt, Rakhmàninov, Ravel i Scriabin, sumarà una presèn-
cia de 28 edicions consecutives. Cap artista ha actuat tantes vegades al Festival 
com ell i costarà batre el rècord, però temps al temps. L’Orquestra Simfònica del 
Vallès segueix fidel al Festival des de 2016, i aquest estiu en la seva sisena actuació 
consecutiva clausurarà la 40a edició del Festival amb el carismàtic pianista Marco 
Mezquida per oferir un programa Gershwin amb la cèlebre Rhapsody in Blue. I es-
tem molt contents de retrobar-nos vuit anys després de la seva actuació al Festival 
de Torroella amb el Quartet Gerhard i el quintet de metall Spanish Brass.

L’excepcionalitat social que viu la humanitat sencera en el moment d’aquesta 
celebració està fent que es combinin tots els formats possibles perquè la música 
no deixi de ser un dels trets diferencials més rellevants de Torroella de Montgrí i, 
alhora, fent de l’adversitat virtut, arribi molt més enllà de qualsevol frontera. Fa 
més d’un any que treballem per fer possible que aquest 40è aniversari del Festival 
de Torroella de Montgrí sigui una celebració segura per al públic, els artistes i 
l’equip humà que el fa possible. Ara només resta esperar —i creuar els dits— perquè 
l’evolució de l’actual pandèmia no minvi gens ni mica els continguts de la progra-
mació. Desitjant que feu vostre aquesta celebració i que ens acompanyeu a gaudir 
de la música i per tot el que ha d’arribar... Seguim celebrant els 40!

Montse Faura
directora del Festival de Torroella de Montgrí
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Dissabte 31 de juliol 
22 h Espai Ter | A 55€ B 42€ C 36€

JOYCE DIDONATO 
CRAIG TERRY

JOYCE DIDONATO MEZZOSOPRANO
CRAIG TERRY PIANO

El Festival de Torroella de Montgrí 
inaugura la programació de l’estiu de 
la 40a edició, iniciada l’estiu de 2020, 
amb la celebrada mezzosoprano Joyce 
DiDonato, una de les veus més presti-
gioses i carismàtiques de la lírica actu-
al. Intèrpret de referència del repertori 
barroc i clàssic, DiDonato es presenta 
al Festival de Torroella amb un recital 
en el qual oferirà la preciosa cantata de 
Haydn Arianna a Naxos, tres dels cinc 
Wesendonck Lieder i una joiosa selecció 
d’àries d’òperes barroques.

With preparations beginning back in 
the summer of 2020, the 40th Torroella 
de Montgrí Festival opens its summer 
2021 programme with the mezzo-so-
prano Joyce DiDonato, one of today’s 
most respected and charismatic voices. 
A leading exponent of the baroque and 
classical repertoire, DiDonato will 
perform at the Torroella Festival with 
a recital in which she will interpret 
Haydn’s beautiful cantata Arianna a 
Naxos, three out of five Wesendonck 
Lieder, and a selection of baroque arias.

El Festival de Torroella de Montgrí 
inaugura la programación del verano 
de 2021 de su 40ª edición, iniciada en 
verano de 2020, con la celebrada mez-
zosoprano Joyce DiDonato, una de las 
voces más prestigiosas y carismáticas 
de la lírica actual. Intérprete de refe-
rencia del repertorio barroco y clásico 
se presenta en el Festival de Torroella 
con un recital en el que interpretará la 
preciosa cantata de Haydn Arianna a 
Naxos, tres de los cinco Wesendonck 
Lieder y una selección de arias de ópe-
ras barrocas.

Pour le deuxième volet de sa 40ème 
édition, initiée à l’été 2020, le Festival 
de Torroella de Montgrí inaugure le 
programme de l’été 2021 avec la célèbre 
mezzo-soprano Joyce DiDonato, 
l’une des voix les plus prestigieuses 
et charismatiques de la scène lyrique 
actuelle. Interprète de référence du 
répertoire baroque et classique, Joyce 
DiDonato interprètera la très belle 
cantate de Haydn Arianna a Naxos, 
trois sur cinq Wesendonck Lieder et 
plusieurs airs d’opéra baroque.

F. J. Haydn: Arianna a Naxos, Hob.XXVIb:2 / A. Vivaldi: «Vedrò con mio diletto» 
de l’òpera Il Giustino / G. F. Händel: «Lascia ch’io pianga» de l’òpera Rinaldo 
/ «Crude furie degli orridi abissi» de l’òpera Serse / «É Pur così in un giorno... 
Piangerò la sorte mia» de l’òpera Giulio Cesare in Egitto / «Dopo notte, atra e 
funesta»  de l’òpera Ariodante / J. A. Hasse: «Morte col fiero aspetto» de l’òpera 
Marc’Antonio e Cleopatra / R. Wagner: Wesendonck Lieder, selecció.
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Diumenge 1 d’agost
22 h Espai Ter | A 48€ B 36€ C 28€

DANIEL HOPE
SIMON CRAWFORD-
PHILLIPS

DANIEL HOPE VIOLÍ
SIMON CRAWFORD-PHILLIPS PIANO

Alumne el 1987, quan tenia 14 anys, 
dels Cursos Internacionals d’Interpre-
tació Musical que el Festival de Tor-
roella de Montgrí va organitzar des de 
1984 fins al 2005, Daniel Hope, un dels 
violinistes més destacats de la seva ge-
neració, músic versàtil i creatiu, torna 
ara, passades més de tres dècades, per 
fer el seu debut com a professional al 
Festival després d’un feliç retrobament 
la tardor passada durant la prepara-
ció de la primera part de l’exposició 
commemorativa del 40è aniversari del 
Festival de Torroella, De l’Església a 
l’Auditori, com a president de la Beet-
hoven-Haus de Bonn.

When he was 14, in 1987, Daniel Hope 
took part as a student in one of the 
International Musical Interpretation 
Courses organised by the Torroella 
de Montgrí Festival between 1984 and 
2005. Today, he is one of the most out-
standing violinists of his generation. 
As a versatile, creative musician, he 
now returns, more than three decades 
later, to make his professional debut 
at the Festival after a fruitful reunion 
last autumn during the preparation of 
the first part of the commemorative 
exhibition of the 40th anniversary of 
the Torroella Festival, From Church to 
Auditorium, as president of the Bee-
thoven Haus in Bonn.

Alumno en 1987, cuando tenía 14 años, 
de los Cursos Internacionales de In-
terpretación Musical que el Festival de 
Torroella de Montgrí organizó desde 
1984 hasta 2005, Daniel Hope, uno de 
los violinistas más destacados de su 
generación, músico versátil y creativo, 
regresa ahora, pasadas más de tres dé-
cadas, para hacer su debut como profe-
sional en el Festival después de un feliz 
reencuentro el pasado otoño durante la 
preparación de la primera parte de la 
exposición conmemorativa del 40º ani-
versario del Festival de Torroella, De 
la Iglesia al Auditorio, como presidente 
de la Beethoven Haus de Bonn.

En 1987, à l’âge de 14 ans, Daniel 
Hope a suivi les Cours internationaux 
d’interprétation musicale organisés 
par le Festival de Torroella de Montgrí 
de 1984 à 2005. C’est aujourd’hui un 
violoniste éclectique et créatif, parmi 
les plus brillants de sa génération. 
Plus de trente ans plus tard, il revient 
au Festival en professionnel, après 
d’heureuses retrouvailles à l’automne 
dernier lors de la préparation de la pre-
mière partie de l’exposition commémo-
rative du 40ème anniversaire du Festival 
de Torroella, De la Iglesia al Auditorio 
(De l’église à l’auditorium), à laquelle il 
participait en qualité de président de la 
Maison de Beethoven de Bonn.

G. Enescu: Impromptu Concertant per a violí i piano en Sol bemoll major / M. Ravel: 
Sonata per a violí i piano núm. 1 en La menor, Op. post., M. 12 / C. Franck: Sonata 
para violí i piano en La major / Fritz Kreisler: Liebesleid per a violí i piano  



FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ PROGRAMACIÓ14 15

Dimecres 4 d’agost
22 h Espai Ter | A 28€ B 22€ C 18€

PABLO FERRÁNDEZ
PALLAVI 
MAHIDHARA

PABLO FERRÁNDEZ VIOLONCEL
PALLAVI MAHIDHARA PIANO

Als seus 30 anys, el madrileny Pa-
blo Ferrández és un dels millors 
violoncel·listes de la seva generació. De 
tècnica impecable, amb temperament, 
expressivitat i autoritat com a solista, 
Ferrández aconsegueix amb les seves 
interpretacions vetllades memorables. 
En el seu debut al Festival de Torroe-
lla es presenta amb un programa amb 
obres de Rakhmàninov d’alt voltatge, 
entre les quals destaca la magna Sonata 
per a violoncel i piano en Sol menor, Op. 
19, plat fort del programa juntament 
amb la sonata de Beethoven, obra ple-
na de lirisme i de referència del reper-
tori per a violoncel.

At the age of 30, Madrid-born Pablo 
Ferrández is one of the best cellists of 
his generation. With impeccable tech-
nique, and endowed with temperament, 
expressiveness and authority as a solo-
ist, Ferrández’s performances are sure 
to guarantee a memorable evening. In 
his debut at the Torroella Festival, he 
offers a programme of high-voltage 
works by Rachmaninoff, including the 
magnificent Sonata for cello and piano 
in G minor, Op. 19, the programme’s 
highlight, together with Beethoven’s 
sonata, a highly lyrical work that holds 
a key place in the cello repertoire. 

A sus 30 años, el madrileño Pablo 
Ferrández es uno de los mejores 
violonchelistas de su generación. De 
técnica impecable, dotado de tempera-
mento, expresividad y autoridad como 
solista, Ferrández consigue veladas 
memorables con sus interpretaciones. 
En su debut en el Festival de Torroella 
se presenta con un programa con obras 
de Rachmaninov de alto voltaje, entre 
las que destaca la magna Sonata para 
violonchelo y piano en Sol menor, Op. 
19, plato fuerte del programa junto con 
la sonata de Beethoven, obra llena de 
lirismo y pieza de referencia del reper-
torio para el violonchelo. 

À 30 ans, le madrilène Pablo Ferrán-
dez est l’un des meilleures violon-
cellistes de sa génération. Technique 
impeccable, tempérament, expressivi-
té… Déjà auréolé d’une belle autorité 
de soliste, Pablo Ferrández nous 
offre des interprétations d’anthologie. 
Pour sa première visite au Festival 
de Torroella, il propose une série de 
pièces de Rachmaninov de haute vo-
lée, parmi lesquelles la célèbre Sonate 
pour violoncelle et piano en sol mineur, 
Op. 19, point d’orgue du programme, 
et une sonate de Beethoven d’un grand 
lyrisme, considérée l’une des pièces de 
référence du répertoire pour violon-
celle. 

S. Rakhmàninov: «Zdes’ khorosho», de Dotze cançons, Op. 21, núm. 7 / Morceaux 
de fantasie, Op. 3 / Sonata per a violoncel i piano en Sol menor, Op. 19 / L. van Beet-
hoven:  Sonata per a violoncel i piano núm. 3 en La major, Op. 69 
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Dijous 5 d’agost
22 h Espai Ter | 15€ (Gratuït soci)

QUARTET 
GERHARD

LLUÍS CASTÁN VIOLÍ 
JUDIT BARDOLET VIOLÍ 
MIQUEL JORDÀ VIOLA 
JESÚS MIRALLES VIOLONCEL 

Vuit anys després de la seva presenta-
ció al Festival de Torroella de Montgrí, 
el Quartet Gerhard torna plenament 
consolidat com un dels quartets de 
corda més destacats de la seva gene-
ració. El Quartet de corda núm. 2 de 
Robert Gerhard, de qui la formació 
pren el nom, encapçala el programa, 
que inclou obres de Dmitri Xostakó-
vitx, contemporani de Gerhard i autor 
d’una de les sèries de quartets més 
importants del segle XX, i de Claude 
Debussy, de qui interpretaran el seu 
únic quartet de corda, una obra atrevi-
da i visionària.

Eight years after their debut at the 
Torroella de Montgrí Festival, the 
Quartet Gerhard returns fully consol-
idated as one of the most outstanding 
string quartets of their generation. The 
String Quartet No. 2 by Robert Ger-
hard, from whom the ensemble takes 
its name, heads the programme. It also 
includes works by Dmitri Shostako-
vich, a contemporary of Gerhard’s and 
author of one of the most important 
quartet series of the 20th century, and 
Claude Debussy, performing the com-
poser’s only string quartet, a daring 
and visionary work.

Ocho años después de su presentación 
en el Festival de Torroella de Montgrí, 
el Quartet Gerhard regresa plena-
mente consolidado como uno de los 
cuartetos de cuerda más destacados de 
su generación. El Cuarteto de cuerda 
nº 2 de Robert Gerhard, de quien la 
formación toma el nombre, encabe-
za el programa, que incluye obras de 
Dmitri Shostakóvich, contemporáneo 
de Gerhard y autor de una de las series 
de cuartetos más importantes del siglo 
XX, y de Claude Debussy, de quien 
interpretarán su único cuarteto de 
cuerda, una obra atrevida y visionaria.

Huit ans après sa première prestation 
à Torroella de Montgrí, le Quartet 
Gerhard, désormais considéré l’un des 
quatuors à cordes les plus brillants de 
cette génération, revient au Festival. Le 
programme s’ouvrira avec le Qua-
tuor à cordes nº 2 de Robert Gerhard, 
dont l’ensemble porte le nom, suivi 
d’œuvres de Dmitri Chostakovitch, 
contemporain de Gerhard et auteur 
de l’une des séries de quatuors parmi 
les plus importantes du XXème siècle. 
La soirée s’achèvera sur une œuvre 
audacieuse et visionnaire de Claude 
Debussy, seul quatuor à cordes jamais 
composé par le musicien.

Robert Gerhard: Quartet de corda núm. 2 / D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 
2 en La major, Op. 68 / C. Debussy: Quartet de corda en Sol menor, Op. 10
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Divendres 6 d’agost 
22 h Espai Ter | A 36€ B 28€ C 22€

CAPELLA DE 
MINISTRERS

Mediterrània. 
Un mar de música 

El grup valencià Capella de Ministrers 
es presenta al Festival de Torroella 
amb el programa Mediterrània, una 
celebració de la interculturalitat que 
recupera patrimoni d’aquest gran 
territori entorn el mar, des de la música 
tradicional fins a la renaixentista i 
barroca; una música que aspira a esde-
venir vehicle d’unió en un mar que en 
altres temps era font d’inspiració i que 
actualment s’ha convertit en escenari 
de mort, desigualtat i enfrontament. 

Mediterráneo (Mediterranean). 
A sea of Music 

The Valencian group Capella de Mi-
nistrers will perform at the Torroella 
Festival with the programme Mediter-
ráneo, a celebration of intercultural-
ity that reviews the Mediterranean’s 
traditional, renaissance and baroque 
musical heritage. The group’s aspira-
tion is to transform music into a vehicle 
that brings people together across a sea 
that was once a source of inspiration 
and has now become a place of death, 
inequality and confrontation. 

Mediterráneo. 
Un mar de música

El grupo valenciano Capella de 
Ministrers se presenta en el Festival 
de Torroella con el programa 
Mediterráneo, una celebración de 
la interculturalidad que recupera 
patrimonio del Mediterráneo, desde 
la música tradicional, renacentista y 
barroca, que aspira a que la música se 
convierta en vehículo de unión en un 
mar que en otro tiempo fue fuente de 
inspiración y que actualmente se ha 
convertido en escenario de muerte, 
desigualdad y enfrentamiento.

Mediterráneo (Méditerranée). 
Une mer de musique

Le groupe valencien Capella de 
Ministrers présentera au Festival de 
Torroella Mediterráneo, un programme 
qui célèbre l’interculturalité et revi-
site le patrimoine musical méditerra-
néen à partir de chants traditionnels 
et de pièces de l’école Renaissance 
et baroque. Ce programme est une 
profession de foi qui entend faire de la 
musique un vecteur de lien social là où 
la mer a longtemps été source d’inspi-
ration avant de devenir le théâtre de 
la mort, des inégalités et des affronte-
ments. 

Antonio Valente: Lo ballo dell’Intorcia / Gagliarda napoletana / Athanasius 
Kircher: Antidotum Tarantulae / Giovan Leonardo Primavera: Villanella ch’all 
acqua vai / Anònim: In Toledo una donzella / Lucas Ruiz de Ribayaz: Españoletas, 
Xacaras & Tarantela / Vincenzo Fontana: Io ti vorria contar la pena mia / Tu sai 
madonna mia / La Cortesia / Andrea Falconieri: Passacalle & Brando / Girolamo 
Frescobaldi: Cosi mi disprezzate / Se l’aura spira / Claudio Monteverdi: Sì dolce 
è’l tormento / Tradicional de Puglia: Sona a Battenti / Stu pettu e’ fattu cimbalu 
d’amuri / Stefano Landi: Passacaglia della Vita / Tradicional de Sardegna: Canto 
dei carrettieri & Cant de batre / Anònim: Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno 

ÈLIA CASANOVA SOPRANO 
PINO DE VITTORIO TENOR
CARLES MAGRANER DIRECTOR
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Dissabte 7 d’agost 
22 h Espai Ter | A 28€ B 22€ C 18€

RAQUEL ANDUEZA  
& LA GALANÍA

Henry du Bailly: Yo soy la locura / Claudio Monteverdi: Perché se m’odiava / Si 
dolce è’l tormento / Oblivion soave /Anònim: La ausençia / Chacona / Vuestros ojos 
/ Folías / Pasacalles / Cruda signora / Fancesco Cavalli: Vieni in questo seno / 
Anònim, reconstrucció d’Álvaro Torrente: Arrojome las naranjicas / Jácara de la 
trena / Zarabanda del catálogo / Baptiste Lully: Sé que me muero de amor  

RAQUEL ANDUEZA SOPRANO
PABLO PRIETO VIOLÍ
MANUEL VILAS ARPA DE DUES ORDES
DAVID MAYORAL PERCUSSIÓ
JESÚS FERNÁNDEZ BAENA TIORBA 

Birthday Baroque Party!

En el desè aniversari de la seva 
creació, el grup de música antiga La 
Galanía, fundat per la soprano Raquel 
Andueza, va demanar als més de 
15.000 seguidors que tenen a les xarxes 
socials que els ajudessin a confeccionar 
un programa d’aniversari amb les seves 
obres preferides del repertori del grup. 
Les que van tenir més vots són les obres 
que formen part del programa que 
presenten al Festival de Torroella, en el 
qual és protagonista la lírica amorosa 
del primer barroc espanyol i italià. 

Birthday Baroque Party!

On the 10th anniversary of its forma-
tion, the early music group La Galanía, 
founded by the soprano Raquel Andue-
za, asked its more than 15,000 social 
media followers to help put together 
an anniversary programme with their 
favourite works from the group’s reper-
toire. The most voted works have been 
included in the programme presented at 
the Torroella de Montgrí Festival, fea-
turing lyrical love songs from the early 
Spanish and Italian baroque period. 

Birthday Baroque Party!

En el décimo aniversario de su crea-
ción, el grupo de música antigua La 
Galanía, fundado por la soprano 
Raquel Andueza, pidió a sus más de 
15.000 seguidores de sus redes socia-
les que les ayudaran a confeccionar un 
programa de aniversario con sus obras 
preferidas del repertorio del grupo. 
Las más votadas son las obras que for-
man parte del programa que presentan 
en el Festival de Torroella, en el que la 
protagonista es la lírica amorosa del 
primer barroco español e italiano. 

Birthday Baroque Party!

Pour fêter ses dix ans d’existence, 
l’ensemble de musique ancienne La 
Galanía, fondé par la soprano Raquel 
Andueza, a demandé aux plus de 
15 000 followers qui le suivent sur 
les réseaux sociaux de l’aider à éla-
borer un programme anniversaire, 
les conviant à choisir leurs œuvres 
préférées au sein du répertoire du 
groupe. Nous entendrons donc, lors de 
cette soirée du Festival de Torroella, 
celles qui ont remporté les suffrages, 
le grand vainqueur étant sans conteste 
le répertoire lyrique amoureux de la 
première période baroque espagnole et 
italienne. 

Amb el suport de:
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Diumenge 8 d’agost 
22 h Espai Ter | 22€

SPANISH BRASS 

CARLOS BENETÓ I JUANJO SERNA TROMPETES 
MANUEL PÉREZ TROMPA 
INDA BONET TROMBÓ
SERGIO FINCA TUBA

Vius i en viu!

El quintet de metall Spanish Brass, 
Premi Nacional de Música 2020 del 
Ministeri de Cultura, ha celebrat la 
seva tornada als escenaris després del 
confinament amb un programa que 
resumeix els seus concerts, una barreja 
d’obres originals per a quintet de metall 
i arranjaments i amb el qual recorren 
quatre segles de música, des del XVII 
al XXI.

Vivos y en Vivo (Alive and Live)

The brass quintet Spanish Brass, 
winners of the Spanish Ministry of 
Culture’s 2020 National Music Award, 
has celebrated its return to the stage 
after the lockdown with a programme 
with a selection of pieces from their 
concerts, a mix of original works for 
brass quintet and arrangements, in 
which they take the audience through 
four centuries of music, from the 17th 
to the 21st. 

Vivos y en Vivo

El quinteto de metal Spanish Brass, 
Premio Nacional de Música 2020 del 
Ministerio de Cultura, ha celebrado su 
regreso a los escenarios después del 
confinamiento con un programa que 
resume sus conciertos, una mezcla de 
obras originales para quinteto de metal 
y arreglos y en el que recorren cuatro 
siglos de música, desde el siglo XVII 
al XXI.

Vivos y en Vivo (Vivants et en live)

Le quintette de cuivres Spanish Brass, 
lauréat du Prix national de musique 
2020 du ministère de la Culture (Es-
pagne), fête son retour sur scène après 
le confinement avec un programme qui 
résume en lui-même tous les concerts 
du groupe : un mariage d’œuvres 
originales pour quintette de cuivres et 
d’arrangements qui nous font voyager 
à travers quatre siècles de musique, du 
XVIIème à nos jours.

J. S. Bach: Cantata Sheep May Safely Graze, BWV 208, arranjament de Carlos 
Benetó / Arnau Bataller: A-Brass-Ada / Leonard Bernstein: Dance Suite / Isaac 
Albéniz: Asturias, arranjament de Maxi Santos / Manuel de Falla: Farruca, 
arranjament de Pasqual Llorens / Joan Manuel Serrat: Mediterráneo, arranjament 
de Ramon Cardo / Charles Chaplin: Chaplin Suite, arranjament de Thierry Caens 
/ Emile Carrara: Mon amant de Saint Jean, arranjament de Thierry Caens / Astor 
Piazzolla: Oblivion, arranjament de Thierry Caens / Libertango, arranjaments de 
Thierry Caens

Amb el suport de:
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CONCERT FAMILIAR
Dimecres 11 d’agost
22 h Espai Ter | 15 € (Gratuït amb el carnet del Club Super3)

PARADE. 
EL CIRC DELS 
VALENTS
La Maquiné 

La Maquiné torna al Festival de Tor-
roella amb la seva màgia per presentar 
el seu primer espectacle de carrer, un 
viatge al circ d’antany protagonitzat 
per una parella que arriba a la plaça del 
poble i munta la seva carpa per mostrar 
la gran atracció del circ, Babar, un petit 
elefant que aquell dia no vol sortir de la 
carpa perquè té por escènica. 

La Maquiné returns to the Torroel-
la Festival with its magic to present 
its first street show, a journey to the 
circus of yesteryear starring a couple 
who come to the town square and set 
up their tent to show the circus’ chief 
attraction, Babar, a young elephant 
who does not want to come out before 
the public that day because he has stage 
fright. 

La Maquiné regresa al Festival de To-
rroella con su magia para presentar su 
primer espectáculo de calle, un viaje al 
circo de antaño protagonizado por una 
pareja que llega a la plaza del pueblo 
y monta su carpa para mostrar la gran 
atracción del circo, Babar, un pequeño 
elefante que aquel día no quiere salir 
de la carpa porque tiene miedo escé-
nico.

La Maquiné et son monde magique 
reviennent au Festival de Torroella 
avec le premier spectacle de rue de la 
compagnie qui nous plonge dans l’uni-
vers du cirque d’autrefois. Un couple 
débarque sur la place du village où il 
dresse son chapiteau pour présenter au 
public la grande attraction de leur petit 
cirque : Babar, un petit éléphant qui, 
ce jour-là, n’a visiblement pas envie de 
mettre le nez dehors … parce qu’il a le 
trac. 
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Dijous 12 d’agost 
22 h Espai Ter | A 36€ B 28€ C 22€

CONDUCTUS 
ENSEMBLE

J. S. Bach: Missa Brevis en Sol menor, BWV 235 / Missa Brevis en Fa Mayor, BWV 233

JONE MARTÍNEZ SOPRANO 
GABRIEL DÍAZ CONTRATENOR 
ARIEL HERNÁNDEZ TENOR 
JESÚS GARCÍA BARÍTON
ANDONI SIERRA DIRECTOR

En música, una missa breu és una missa 
reduïda en la qual s’omet el Credo, o bé 
diverses veus canten alhora parts del 
Gloria i el Credo per disminuir-ne la 
durada. Tanmateix, les  denominades 
“misses breus” de Bach, quatre es-
crites entre el 1736 i el 1739 a Leipzig, 
són breus perquè són luteranes i es 
construeixen únicament sobre el Kyrie 
i el Gloria, d’aquí que se les denomini 
“breus”. Aquestes quatre misses breus 
de Bach s’interpreten molt rarament i 
el grup Conductus Ensemble n’ha triat 
dues per presentar-se al Festival de 
Torroella. 

In music, a short mass is an abridged 
form in which either the Credo is omit-
ted or several voices sing parts of the 
Gloria and the Credo at the same time to 
shorten their length. However, Bach’s 
so-called ‘short masses’, four written 
between 1736 and 1739 in Leipzig, are 
short because they are Lutheran and are 
constructed only on the Kyrie and the 
Gloria. The Conductus Ensemble has 
selected two of these rarely performed 
short masses for the Torroella Festival. 

En música, una misa breve es una misa 
reducida en la que se omite el Credo o 
bien diversas voces cantan a la vez par-
tes del Gloria y del Credo para reducir 
su duración. Sin embargo, las  deno-
minadas misas breves de Bach, cuatro 
escritas entre 1736 y 1739 en Leipzig, 
son breves porque son luteranas y se 
construyen solo sobre el Kyrie y el Glo-
ria, de ahí que se les denomine breves. 
Estas cuatro misas breves de Bach se 
interpretan muy raramente y el grupo 
Conductus Ensemble ha seleccionado 
dos para presentarse en el Festival de 
Torroella.

En musique, une « missa brevis » 
(messe courte) est une messe dont le 
Credo a été supprimé ou dans laquelle 
plusieurs voix chantent ensemble 
certaines parties du Gloria et du Credo 
pour en réduire la durée. Cependant, 
si les Missae Breves de Bach, quatre 
pièces écrites entre 1736 et 1739 à Leip-
zig, sont courtes (d’où leur nom), c’est 
parce qu’elles sont d’inspiration luthé-
rienne et construites uniquement sur 
le Kyrie et le Gloria. Pour le Festival 
de Torroella, le Conductus Ensemble 
a choisi de jouer deux de ces quatre 
messes courtes de Bach, rarement 
interprétées. 
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Divendres 13 d’agost 
22 h Espai Ter | 22€

FORMA ANTIQVA

José de Nebra: Obertura d’Iphigenia en Tracia, Allegro / Bernardo Álvarez Acero: 
Fandango / José Castel: Simfonia núm. 3, Allegro / Nicolás Conforto: Simfonia 
de La Nitteti / Vicente Baset: Sinfonia a più stromenti Bas-3 / Luigi Boccherini: 
Tempo di Minuetto, Op VI / Juan Bautista Mele: Simfonia d’Angelica e Medoro / 
Nicolás Conforto: Fandango / Vicente Baset: Apertura a più stromenti Bas-5 / 
Santiago de Murcia: Cumbees / Nicolás Conforto: Simfonia de Siroe / Francisco 
Corselli: Obertura de La cautela en la amistad / José de Nebra: Obertura d’Iphige-
nia en Tracia / José Castel: Simfonia núm. 3, Minuetto / Vicente Baset: Apertura a 
più stromenti Bas-5

JORGE JIMÉNEZ I DANIEL PINTEÑO VIOLINS 
RUTH VERONA VIOLONCEL 
PABLO ZAPICO GUITARRA 
DANIEL ZAPICO TIORBA 
AARÓN ZAPICO CLAVICÈMBAL I DIRECCIÓ

Farándula castiza

El grup Forma Antiqva posa banda 
sonora al Madrid de mitjans del segle 
XVIII, un moment de gran creativitat 
musical en el qual la influència dels ita-
lians que voltaven per la cort i la capital 
del regne era important, però en el qual 
també es feia valer l’estima pel reperto-
ri propi. Farándula castiza reuneix les 
músiques que triomfaven als teatres, 
els corrals de comèdies, els salons i 
les places; les músiques del món de la 
faràndula. 

Aquest programa de concert ha estat 
guardonat amb el segell Festclásica 
2021.

Farándula castiza

Forma Antiqva’s programme is a 
musical tour through mid-18th century 
Madrid. This was a time of great musi-
cal creativity, influenced significantly 
by the Italian composers at the Span-
ish court and in Madrid, but also with 
appreciation for the autochthonous rep-
ertoire. Farándula castiza is a selection 
of the musical pieces that triumphed 
in the open-air theatres and the play-
houses, in the aristocratic salons and 
the town squares, the music enjoyed for 
frivolity and entertainment. 

This concert programme has been 
awarded the Festclásica 2021 seal .

Farándula castiza

El grupo Forma Antiqva pone banda 
sonora al Madrid de mediados del siglo 
XVIII, un momento de gran creativi-
dad musical donde la influencia de los 
italianos que estaban en la corte y la 
capital del reino era importante, pero 
donde también se hacía valer el aprecio 
por el repertorio propio. Farándula 
castiza reúne las músicas que triun-
faban en los teatros, los corrales de 
comedias, los salones y las plazas, las 
músicas del mundo de la farándula. 

Este programa de concierto ha sido ga-
lardonado con el sello Festclásica 2021.

Farándula castiza

L’ensemble Forma Antiqva nous fait 
entendre la bande son du Madrid du 
milieu du XVIIIème siècle : une pé-
riode de grande créativité musicale 
où l’influence des Italiens présents à 
la cour et dans la capitale du royaume 
s’exerce avec force, au moment même 
où le répertoire national est lui aussi 
très prisé. Farándula castiza rassemble 
les pièces qui triomphaient dans les 
théâtres, dans les salons, sur les places 
ou dans ce qu’on appelait les « corrales 
de comedias », ces théâtres aménagés 
dans les cours intérieures des mai-
sons… Toute la musique de l’univers 
du spectacle. 

Ce programme a reçu la distinction 
Festclásica 2021.

Amb el suport de:
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Dissabte 14 d’agost 
22 h Espai Ter | A 28€ B 22€ C 18€

KITGUT QUARTET

H. Purcell: Fantazia à 4 núm. 11 en Sol major, Z. 742 / Curtain Tune on a ground 
de la semiòpera Timon of Athens, Z. 632 / Fantazia à 4 núm. 5 en Si bemoll major, 
Z. 736 / Hornpipe de la semiòpera King Arthur, Z. 626 / Pavan en Sol menor, Z. 752 
/ Chacony en Sol menor, Z. 730 /  Matthew Locke: Curtain Tune de l’òpera The 
Tempest / Consort of four parts, Suite núm. 2 en Re major / F. J. Haydn: Quartet 
núm. 55 en Re major, Op. 71/2, Hob. III:70 

AMANDINE BEYER I NAAMAN SLUCHIN VIOLINS 
JOSÈPHE COTTET VIOLA 
FRÉDÉRIC BALDASSARE VIOLONCEL 

Amandine Beyer torna al Festival de 
Torroella de Montgrí amb el Kitgut 
Quartet, formació de cambra creada el 
2015 sota el seu lideratge i amb la qual 
explora els inicis del quartet de corda, 
alhora que rastreja els intents d’escriu-
re per a quatre instruments abans del 
classicisme. El programa que presenten 
inclou una obra mestra de Haydn —el 
Quartet núm. 55 en Re major, Op. 71/2, 
escrit a Viena el 1793 després de tornar 
d’una estada a Londres—, juntament 
obres de compositors anglesos de la 
segona meitat del segle XVII. 

Amandine Beyer returns to the Tor-
roella de Montgrí Festival with the 
Kitgut Quartet, a chamber ensemble 
formed in 2015 under her leadership 
with which she explores the beginnings 
of the string quartet while tracing the 
attempts to write for four instruments 
prior to Classicism. The programme 
they present includes a masterpiece by 
Haydn, Quartet No. 55 in D major, Op. 
71/2, written in Vienna in 1793 after 
returning from a period in London, 
together with works by English com-
posers from the second half of the 17th 
century. 

Amandine Beyer regresa al Festival 
de Torroella de Montgrí con el Kitgut 
Quartet, formación de cámara crea-
da el 2015 bajo su liderazgo y con la 
que explora los inicios del cuarteto de 
cuerda a la par que rastrea los intentos 
de escribir para cuatro instrumentos 
antes del clasicismo. El programa que 
presentan incluye una obra maestra de 
Haydn, el Cuarteto nº 55 en Re mayor, 
Op. 71/2, escrito en Viena en 1793 
después de regresar de una estancia en 
Londres, junto con obras de composi-
tores ingleses de la segunda mitad del 
siglo XVII.

Amandine Beyer revient au Festival 
de Torroella de Montgrí avec le Kitgut 
Quartet, un ensemble de chambre créé 
en 2015 qui, sous son égide, explore les 
origines du quatuor à cordes et revient 
sur les tentatives d’écriture pour quatre 
voix avant la période classique. Le 
programme présenté au Festival inclut 
un chef d’œuvre de Haydn, le Quatuor 
nº 55 en ré majeur, Op. 71/2, composé 
à Vienne en 1793 après un séjour à 
Londres, et des œuvres de composi-
teurs anglais de la seconde moitié du 
XVIIème siècle. 
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Diumenge 15 d’agost 
19.30 h i 22 h Espai Ter | A 55€ B 42€ C 36€

JAKUB JÓZEF 
ORLIŃSKI
IL POMO D’ORO
ZEFIRA VALOVA

Francesco Cavalli: Sinfonia de l’òpera La Calisto / «Erme e solinghe cime… 
Lucidissima face» de l’òpera La Calisto / Giovanni Antonio Boretti: «Chi scherza 
con Amor» de l’òpera Eliogabalo / Simfonia de l’òpera Claudio Cesare / «Crudo 
amor non hai pieta» de l’òpera Claudio Cesare / Giovanni Bononcini: «Infelice 
mia costanza» de la cantata La costanza non gradita nel doppio amore d’Aminta / 
Simfonia de la serenata La Nemica d’Amore fatta amante / Francesco Bartolomeo 
Conti: «Odio, vendetta, amore» de l’òpera Don Chisciotte / Nicola Matteis: «Ballo 
dei Bagatellieri» de l’òpera Don Chisciotte in Sierra Morena / Lucca Antonio 
Predieri: «Finche salvo è l’amor suo» de l’òpera Scipione il Giovane / Giuseppe 
Maria Orlandini / Johann Mattheson: «Che m’ami ti prega» de l’òpera Nerone

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI CONTRATENOR 
IL POMO D’ORO
ZEFIRA VALOVA VIOLÍ I DIRECCIÓ

Facce d’amore 

El jove contratenor polonès Jakub Jó-
zef Orliński es presenta al Festival de 
Torroella de Montgrí amb un autèntic 
festí d’àries d’òperes barroques italia-
nes de la segona meitat del segle XVII i 
el primer quart del segle XVIII, que in-
tegren el programa del seu segon disc, 
Facce d’amore, amb les quals perfila el 
retrat d’un amant mentre va passant per 
diversos estats d’ànim, des de la joia a 
la ira i la bogeria.  

Facce d’amore 

The young Polish countertenor Jakub 
Józef Orliński debuts at the Torroella 
de Montgrí Festival with a veritable 
feast of arias from Italian baroque 
operas written in the second half of the 
17th century and the first quarter of the 
18th century. These arias are included 
in his second album, Facce d’amore, 
with which he portrays the different 
states of mind experienced by a lover, 
from joy to anger and madness.  

Facce d’amore 

El joven contratenor polaco Jakub 
Józef Orliński se presenta en el 
Festival de Torroella de Montgrí con 
un auténtico festín de arias de óperas 
barrocas italianas de la segunda mitad 
del siglo XVII y del primer cuarto del 
siglo XVIII, que integran el programa 
de su segundo disco, Facce d’amore, 
con las que perfila el retrato de un 
amante mientras pasa por diversos 
estados de ánimo, des de la alegría a la 
ira y la locura.  

Facce d’amore 

Le jeune contreténor polonais Jakub 
Józef Orliński offrira au Festival de 
Torroella de Montgrí un véritable 
festin d’airs d’opéras baroques italiens, 
de la seconde moitié du XVIIème siècle 
jusqu’aux premières décennies du 
XVIIIème. Ce programme est aussi celui 
de son deuxième album, Facce d’amore, 
où il brosse le portrait d’un homme 
traversé par les états et sentiments 
propres à la passion amoureuse, de la 
colère à la folie en passant par la joie.
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Dimecres 18 d’agost 
22 h Espai Ter | 15€ (Gratuït soci)

TRIO DA VINCI

L. van Beethoven: Trio en Re major, Op. 70, núm. 1, «Fantasma» / Gaspar 
Cassadó: Trio amb piano en Do major / M. Ravel: Trio en La menor 

MARIA FLOREA VIOLÍ 
MARION PLATERO VIOLONCEL 
ÀLEX RAMÍREZ PIANO

Fundat el 2018 entre Barcelona i París, 
el Trio Da Vinci ha destacat com a una 
de les formacions de cambra emer-
gents a Catalunya. Formats com a 
músics amb membres d’algunes de les 
agrupacions de cambra més emblemà-
tiques de les darreres dècades (Rainer 
Schmidt i Clemens Hagen, del Hagen 
Quartett; Bernard Greenhouse, del 
Beaux Arts Trio; Heime Müller, de 
l’Artemis Quartet; o Christophe Coin 
del Quatuor Mosaïques, entre d’altres), 
el novembre de 2018 van aconseguir el 
segon lloc en el 13è Premi de Música 
de Cambra Montserrat Alavedra, de 
Terrassa. El març passat van guanyar 
el primer premi de la 14a edició. Des-
prés del seu pas l’any passat pel Fringe 
Festival de Torroella, el Trio Da Vinci 
es presenta ara al Festival de Torroella. 

Founded in 2018 between Barcelona 
and Paris, the Trio Da Vinci stands out 
as one of the best emerging chamber 
ensembles in Catalonia. They received 
their musical training with members of 
some of the most emblematic chamber 
ensembles of recent decades (Rainer 
Schmidt and Clemens Hagen, from the 
Hagen Quartett; Bernard Greenhou-
se, from the Beaux Arts Trio; Heime 
Müller, from the Artemis Quartet; or 
Christophe Coin from the Quatuor 
Mosaïques, among others). In Novem-
ber 2018, they won second prize in 13th 
Montserrat Alavedra Chamber Music 
Awards, in Terrassa. Last March, they 
were awarded the first prize in the 14th 
Awards. After their performance last 
year at the Torroella Fringe Festival, 
the Trio Da Vinci now performs at the 
Torroella Festival. 

Fundado en 2018 entre Barcelona y París, 
el Trío Da Vinci ha destacado como una 
de las formaciones de cámara emergentes 
en Cataluña. Formados como músicos 
con miembros de algunas de las agrupa-
ciones de cámara más emblemáticas de 
las últimas décadas (Rainer Schmidt y 
Clemens Hagen, del Hagen Quartett; 
Bernard Greenhouse, del Beaux Arts 
Trio; Heime Müller, del Artemis Quar-
tet; o Christophe Coin del Quatuor 
Mosaïques, entre otros), en noviembre 
de 2018 consiguieron el segundo premio 
en el decimotercer Premio de Música de 
Cámara Montserrat Alavedra, de Terras-
sa. El pasado marzo fueron galardonados 
con el primer premio de la decimocuarta 
edición. Después de su paso el año pasa-
do por el Fringe Festival de Torroella, 
el Trío Da Vinci se presenta ahora en el 
Festival de Torroella. 

Créé en 2018 entre Barcelone et Paris, 
le Trio Da Vinci est aujourd’hui l’un 
des groupes de musique de chambre les 
plus prometteurs de Catalogne. Formés 
auprès de musiciens des ensembles de 
chambre les plus emblématiques des 
dernières décennies, (Rainer Schmidt 
et Clemens Hagen du Hagen Quartett 
; Bernard Greenhouse du Beaux-Arts 
Trio ; Heime Müller de l’Artémis 
Quartet ; Christophe Coin du Quatuor 
Mosaïques, etc.), ses interprètes se sont 
vu décerner, en novembre 2018, le 2ème 
prix de la 13ème édition du Prix Montserrat 
Alavedra de musique de chambre de Ter-
rassa et, en mars dernier, le premier prix 
de la 14ème édition. Après son passage au 
Fringe Festival l’année dernière, le Trio 
Da Vinci est de retour, cette fois dans le 
cadre de la programmation du Festival de 
Torroella. 

Amb el suport de:
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Dijous 19 d’agost
22 h Espai Ter | A 36€ B 28€ C 22€

JOAQUÍN 
ACHÚCARRO

Brahms: Rapsòdia Op. 79, núm. 2 en Sol menor / Intermezzo en Si menor, Op. 119, 
núm. 1 / Intermezzo Allegro non assai, ma molto appassionato en La menor, Op. 118, 
núm. 1 / Intermezzo Andante teneramente en La major, Op. 118, núm. 2 / Intermezzo 
en Si bemoll menor, Op. 117, núm. 2 / F. Liszt: Valse oubliée  núm. 1, S 215/1 / Noc-
turn núm.3 en La bemoll major, «Somni d’amor» / S. Rakhmàninov: Preludi en Re 
major Op. 23, núm. 4 / Preludi en Sol sostingut menor Op. 32, núm. 12 / Preludi en Do 
sostingut menor, Op. 3, núm. 2 / M. Ravel: «Alborada del gracioso» de Miroirs / A. 
Scriabin: Estudi en Do sostingut menor Op. 2, núm. 1 / Estudi en Re sostingut menor 
Op. 8, núm. 12, «Patètic»

JOAQUÍN ACHÚCARRO PIANO

Il·lusionat amb la seva tornada al Festi-
val de  Torroella de Montgrí per retro-
bar-se amb el públic, Joaquín Achú-
carro ha preparat un programa exigent 
amb peces de Brahms, el virtuosisme 
romàntic de Liszt, que dóna tot el sentit 
al pianisme de Rakhmàninov amb els 
seus preludis, veritables microcosmos i 
antesala de la vena espanyola de Ravel, 
per culminar el recital amb la passió 
fosca de Scriabin i els seus estudis. 
Frisem per retrobar-nos!

Very much looking forward to return-
ing to the Torroella de Montgrí Festival 
to renew contact with the audience, 
Joaquín Achúcarro has prepared a 
demanding programme with works by 
Brahms, the romantic virtuosity of 
Liszt, Rachmaninoff’s preludes with 
their rich pianism, a veritable micro-
cosm that introduces Ravel’s Spanish 
vein, culminating the recital with the 
dark passion of Scriabin’s études. 

Ilusionado con su regreso al Festival de  
Torroella de Montgrí para reencontra-
se con el público,  Joaquín Achúcarro 
ha preparado un programa exigente 
con obras de Brahms, el virtuosismo 
romántico de Liszt, que da todo el 
sentido al pianismo de Rachmaninov 
con sus preludios, verdaderos micro-
cosmos y antesala de la vena española 
de Ravel, para culminar el recital con 
la pasión oscura de Scriabin y sus es-
tudios. ¡Ansiosos por reencontrarnos!

Heureux de revenir au Festival de 
Torroella de Montgrí et de retrouver le 
public, Joaquín Achúcarro a préparé 
un programme exigeant qui s’ouvrira 
sur des œuvres de Brahms, suivies 
de la virtuosité romantique de Liszt 
qui donne tout leur sens au pianisme 
de Rachmaninov et à ses préludes, 
véritables microcosmes, qui ouvriront 
la voie à la veine espagnole de Ravel 
pour s’achever sur la sombre passion 
de Scriabine et de ses Études. Quelles 
retrouvailles ! 
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Divendres 20 d’agost 
22 h Espai Ter | A 48€ B 36€ C 28€

I MUSICI

J. S. Bach: Concert per a piano núm. 5 en Fa menor, BWV 1056 / Concert per a piano 
núm. 1 en Re menor, BWV 1052 / A. Vivaldi: Les quatre estacions 

SERGEI YEROKHIN PIANO 

La llegendària orquestra de cambra 
I Musici fa 70 anys i ho celebra amb 
una gira de concerts que passa pel 
Festival de Torroella, on el famós grup 
italià interpretarà l’obra que indisso-
lublement va lligada a la seva història, 
Les quatre estacions de Vivaldi, una 
de les partitures més cèlebres que ells 
han ajudat a popularitzar al llarg de les 
seves set dècades d’història. El pro-
grama es completa amb dos concerts 
per a piano de Bach amb el pianista rus 
Sergei Yerokhin com a solista.

The legendary chamber orchestra 
I Musici celebrates 70 years with a 
concert tour that also takes in the 
Torroella Festival, where the famous 
Italian ensemble will perform the work 
that is inextricably linked to its history, 
Vivaldi’s Four Seasons, one of the most 
famous scores that they have helped 
to popularise throughout their seven 
decades of history. The programme is 
completed with two Bach piano con-
certos with the Russian pianist Sergei 
Yerokhin as soloist.

La legendaria orquestra de cámara 
I Musici celebra 70 años con una gira 
de conciertos que pasa por el Festival 
de Torroella, donde el famoso grupo 
italiano interpretará la obra que indi-
solublemente va ligada a su historia, 
Las cuatro estaciones  de Vivaldi, una 
de las partituras más célebres que ellos 
han contribuido a popularizar a lo lar-
go de sus siete décadas de historia. El 
programa se completa con dos concier-
tos para piano de Bach con el pianista 
ruso Sergei Yerokhin como solista.

Le légendaire orchestre de chambre 
I Musici fête ses 70 ans avec une 
tournée de concerts qui fera escale au 
Festival de Torroella, où le célèbre 
ensemble italien interprétera l’œuvre 
la plus emblématique de son histoire : 
Les Quatre Saisons de Vivaldi, l’une 
des pièces les plus célèbres du compo-
siteur que l’ensemble I Musici a contri-
bué à faire connaître au long de ses 70 
ans d’existence. Ces quatre concertos 
seront suivis de deux concertos pour 
piano de Bach, interprétés avec le pia-
niste soliste russe Sergei Yerokhin.
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Dissabte 21 d’agost
19.30 h i 22 h Espai Ter | A 55€ B 42€ C 36€

MARIA JOÃO 
PIRES

F. Schubert: Sonata per a piano núm. 13 en La major, D 664 / C. Debussy: Suite 
Bergamasque / F. Chopin: Nocturns Opus 9 / Nocturns Opus 27

MARIA JOÃO PIRES PIANO 

La portuguesa Maria João Pires és 
considerada ja una pianista llegendà-
ria, una intèrpret de gran prestigi que 
ha arribat a la saviesa i que emociona 
amb la seva extraordinària musicalitat. 
En el seu debut al Festival de Torroella 
es presenta en recital amb un ambiciós 
programa centrat en dos romàntics, 
Schubert i Chopin, dos compositors 
dels quals és intèrpret de referència 
amb el seu extraordinari domini tècnic, 
coneixement de l’estil, maduresa i 
sensibilitat.

The legendary Portuguese pianist 
Maria João Pires is a world-famous 
performer who has attained maturity as 
an artist and thrills audiences wher-
ever she goes with her extraordinary 
musicality. Her debut recital at the 
Torroella Festival offers an ambitious 
programme centred on two romantics, 
Schubert and Chopin. With her ex-
traordinary technical mastery, knowl-
edge of style, maturity and sensitivity, 
she is considered the leading performer 
of these two composers’ works.

La portuguesa Maria João Pires es 
una pianista legendaria, una intérpre-
te de gran prestigio que ha llegado a 
la sabiduría y que emociona con su 
extraordinaria musicalidad. En su 
debut en el Festival de Torroella se 
presenta en recital con un ambicioso 
programa centrado en dos románticos, 
Schubert y Chopin, dos compositores 
de los que es intérprete de referencia 
con su extraordinario dominio técnico, 
conocimiento del estilo, madurez y 
sensibilidad.

La pianiste portugaise Maria João 
Pires est une légende vivante, une 
immense interprète dont la sagesse et 
l’extraordinaire musicalité ne cessent 
d’émouvoir le public. Pour son premier 
concert au Festival de Torroella, elle 
propose un programme ambitieux axé 
sur deux figures du romantisme en 
musique : Schubert et Chopin. Son 
extraordinaire virtuosité technique, 
sa grande connaissance de la musique 
romantique, sa maturité et sa sensi-
bilité ont fait d’elle une interprète de 
référence de ces deux compositeurs. 
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Diumenge 22 d’agost
22 h Espai Ter | A 48€ B 36€ C 28€

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS
MARCO MEZQUIDA
MARKO LOHIKARI 
DAVID XIRGU
XAVIER PUIG

George Gershwin: Lullaby for string orchestra / Rhapsody in Blue /
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 4 en Fa menor

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
MARCO MEZQUIDA PIANO
MARKO LOHIKARI CONTRABAIX 
DAVID XIRGU BATERIA
XAVIER PUIG DIRECTOR

El Festival de Torroella clourà la seva 
40a edició amb l’exemple més reeixit 
de síntesi entre la música clàssica i la 
música popular: Rhapsody in Blue de 
George Gershwin, una de les obres 
més populars del segle XX. És una 
partitura irresistible que ha esdevin-
gut una fita en la història de la música 
americana i que s’oferirà en una versió 
per a orquestra simfònica i trio de jazz 
encapçalat pel carismàtic pianista de 
jazz i músiques improvisades Marco 
Mezquida, un dels músics més versàtils 
de l’actualitat, acompanyat pel contra-
baixista Marco Lohikari i el bateria 
David Xirgu.

The Torroella Festival will close its 
40th anniversary with an example of 
a perfect fusion between classical and 
popular music: Rhapsody in Blue by 
George Gershwin, one of the most 
popular works of the 20th century, an 
irresistible score that has become a 
milestone in the history of American 
music, and which will feature as soloist 
the charismatic jazz and improvised 
music pianist Marco Mezquida, one of 
today’s most versatile musicians.

El Festival de Torroella clausurará su 
40ª edición con el ejemplo más logrado 
de síntesis entre la música clásica y la 
música popular: Rhapsody in Blue de 
George Gershwin, una de las obras 
más populares del siglo XX, una par-
titura irresistible que se ha convertido 
en un hito en la historia de la música 
americana y que se presentará en una 
versión para orquesta sinfónica y trío 
de jazz encabezado por el carismático 
pianista de jazz y músicas improvi-
sadas Marco Mezquida, uno de los 
músicos más versátiles de la actuali-
dad, acompañado por el contrabajista 
Marco Lohikari y el batería David 
Xirgu.

La 40ème édition du Festival de Tor-
roella s’achèvera par le mariage le plus 
abouti de la musique classique et de la 
musique grand public avec Rhapsody 
in Blue, de George Gershwin, l’une 
des œuvres les plus populaires du 
XXème siècle. Cette pièce envoûtante, 
devenue culte dans l’histoire de la 
musique américaine, sera interprétée 
par le charismatique pianiste de jazz et 
d’improvisation Marco Mezquida, l’un 
des musiciens les plus polyvalents de la 
scène musicale actuelle.

Amb el suport de:
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CONCERT NIT DEL SOCI 
Divendres 30 de juliol
22 h Espai Ter | 15€ (Gratuït soci)

BALLET 
CONTEMPORANI 
DE CATALUNYA

Els focs de Sant Joan, música de Robert Gerhard, coreografia de Miquel G. Font 
Igor Stravinski, La consagració de la Primavera, versió per a piano a quatre mans 
Jordi Masó i Miquel Villalba, pianistes

LA CONSAGRACIÓ DE GERHARD I STRAVINSKI 
CONCERT NIT DEL SOCI

El cinquantè aniversari de la mort del 
compositor Robert Gerhard i el cent 
vint-i-cinquè aniversari del seu naixe-
ment han propiciat la recuperació del 
segon ballet del compositor de Valls 
mai estrenat fins ara. Gerhard va rebre 
l’encàrrec dels Ballets Russos de Mon-
tecarlo de compondre un ballet basat 
en festes i danses populars catalanes. 
El ballet, inicialment, es va titular Els 
focs de Sant Joan, però la Guerra Civil i 
l’exili a París de Gerhard va comportar 
un canvi de títol, Soirées de Barcelone. 
Finalment, l’esclat de la Segona Guerra 
Mundial, que va suposar la dissolució 
dels Ballets Russos de Montecarlo, 
va deixar el ballet de Gerhard sense 
estrenar. El coreògraf Miquel G. Font 
al capdavant del Ballet Contemporani 
de Catalunya juntament amb el pianista 
Miquel Villalba han rescatat el ballet 
per a un doble programa amb La consa-
gració de la Primavera de Stravinski en 
versió per a dos pianos.

Commemorating the 50th anniversary 
of the death of the composer Robert 
Gerhard and the 125th anniversary of 
his birth, the Festival has retrieved the 
Valls-born composer’s second ballet, 
which was never premiered. Gerhard 
was commissioned by the Ballets 
Russes de Monte-Carlo to compose a 
ballet based on Catalan folk dances and 
festivities. The ballet was initially enti-
tled Els focs de Sant Joan, but the Civil 
War and Gerhard’s exile in Paris forced 
a change of title, Soirées de Barcelone. 
However, with the outbreak of World 
War II, the Ballets Russes de Mon-
te-Carlo was forced to dissolve, and 
Gerhard’s ballet was never performed. 
Miquel G. Font, choreographer of the 
Ballet Contemporani de Catalunya, 
and the pianist Miquel Villalba have 
retrieved the ballet for a double pro-
gramme with Stravinsky’s The Rite of 
Spring in a version for two pianos.

El quincuagésimo aniversario de la 
muerte del compositor Robert Gerhard 
y el centésimo vigésimo quinto aniver-
sario de su nacimiento han propiciado 
la recuperación del segundo ballet 
del compositor de Valls jamás estre-
nado. Gerhard recibió el encargo de 
los Ballets Rusos de Montecarlo de 
componer un ballet basado en fiestas y 
danzas populares catalanas. El ballet 
se tituló Els focs de Sant Joan, pero 
la Guerra Civil y el exilio en París de 
Gerhard comportaron un cambio de 
título, Soirées de Barcelone. El inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, que supuso 
la disolución de los Ballets Rusos de 
Montecarlo, dejó el ballet de Gerhard 
sin estrenar. El coreógrafo Miquel G. 
Font al frente del Ballet Contempora-
ni de Catalunya junto con el pianista 
Miquel Villalba han rescatado el ballet 
para un doble programa con  La consa-
gración de la Primavera de Stravinsky 
en versión para dos pianos.

À l’occasion du 50ème anniversaire de la 
mort du Robert Gerhard et du 125ème 
anniversaire de sa naissance, le deu-
xième ballet du compositeur originaire 
de Valls sera, pour la première fois, 
présenté au public. Il lui fut commandé 
par les Ballets russes de Monte-Carlo 
qui l’avaient chargé de composer un 
ballet inspiré des fêtes et danses popu-
laires catalanes. Initialement intitulé 
Els focs de Sant Joan (Les Feux de la 
Saint-Jean), il s’appela ensuite Soirées 
de Barcelone, suite à l’exil de Gerhard à 
Paris pendant la Guerre Civile. Au dé-
but de la Seconde Guerre mondiale, les 
Ballets russes de Monte-Carlo furent 
contraints d’interrompre leur activité 
et l’œuvre de Gerhard ne fut jamais re-
présentée. Dans un double programme, 
le Ballet Contemporain de Catalogne, 
avec à sa tête le chorégraphe Miquel 
G. Font et le pianiste Miquel Villalba, 
font revivre cette œuvre, suivie du Sacre 
du printemps de Stravinski dans une 
version pour deux pianos.Web: www.balletcontemporanicatalunya.cat

20h Inauguració del 3er moviment de 
l’exposició De l’Església a l’Auditori 
al Museu de la Mediterrània.
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El Festival de Torroella de Montgrí presenta l’exposició De l’Església a l’Audito-
ri, un recorregut per la història del Festival creat el 1981 que celebra el seu 40è 
aniversari.

Seguint l’estructura d’una simfonia, l’exposició s’articula en quatre moviments, el 
Museu Palau Solterra va acollir el primer moviment de l’exposició (desembre de 
2020), que va prosseguir la primavera de 2021 a la Casa Gabilern, seu de la Fun-
dació Mascort, el passeig de l’Església, la plaça de la Vila, el Cinema Montgrí, el 
restaurant La Sala, l’antic Centro Cine i el Convent dels Agustins. L’estiu, coinci-
dint amb els concerts del Festival, l’exposició es completa amb espais expositius a 
la Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, i a l’Auditori Espai Ter.

Festival de Torroella. De l’Església a l’Auditori recorrer els diversos espais que al 
llarg d’aquests 40 anys d’història han acollit concerts del Festival.

EXPOSICIÓ
FESTIVAL DE TORROELLA 

DE MONTGRÍ:
DE L’ESGLÉSIA 
A L’AUDITORI

De l’11 de desembre de 2020 
al desembre de 2021

Organitza: 
Festival de Torroella de Montgrí amb la col·laboració de la Fundació Vila Casas

Idea, direcció i textos: 
Eulàlia Bosch

FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ ALTRES ACTIVITATS46 47
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Diumenge 25 d’abril de 2021
20 h Auditori Espai Ter

GLI INCOGNITI 
IL MONDO AL ROVESCIO

AMANDINE BEYER VIOLÍ I DIRECCIÓ

A. Vivaldi: Concert en Do major RV 556, «Per la Solennità di San Lorenzo»  / 
Concert per a dos oboès en La menor RV 536 / Concert en Fa major RV 572, «Il 
Proteo ò sia Il mondo al rovescio» / Concert per a violí i oboè RV 576 en Sol menor 
/ Concierto para flauta en Mi menor RV 432 / Concert en Re major RV 562, «Per la 
Solennità di San Lorenzo». 

El Barroc substitueix la imitació clàssica per la invenció, la teatralització, l’enginy, 
la capacitat d’enlluernar. El món al revés, juntament amb la bogeria del món i la 
imatge del teatre del món sintetitzen la visió del món que té el Barroc. La violinista 
Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti tornen al Festival de Torroella per 
presentar, en qualitat d’estrena, el programa que conforma el seu pròxim disc, que 
enregistren a Torroella de Montgrí, Il mondo al rovescio (El món al revés), un viatge 
pel Vivaldi més juganer, irònic, estrambòtic i pervers que, aferrant-se a la fantasia 
típica del pensament il·luminista del Barroc del segle XVIII, es dedica a alterar 
l’ordre en alguns dels seus concerts posant el món cap per avall amb un enginyós 
joc gràfic i musical que ens obrirà portes inesperades al misteri dels sons.

Dissabte 24 d’abril de 2021
20 h Vestíbul de l’Auditori Espai Ter

AMANDINE BEYER I 
VADYM MAKARENKO
LE RAPPEL DES OISEAUX

AMANDINE BEYER VIOLÍ 
VADYM MAKARENKO VIOLÍ

Jean-Philippe Rameau (1683–1764) Le Rappel des oiseaux / Jean-Marie Leclair 
(1697–1764) / Sonata per a dos violins en Mi menor, Op. 3 núm. 5 / Luigi Boccherini 
(1743–1805) Duo de violins en Fa menor, G. 65 núm. 3 / Joseph-Barnabé Saint-Se-
vin, L’abbé Le Fils (1727–1803) Suite per a dos violins núm. 2 / Reinhold Móritsovitx 
Glière (1875–1957) Duos per a violí núm. 1 en Sol menor i núm. 3 en Si bemoll major, 
Op.49
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DIVENDRES !" DE JULIOL
21.30 h Escenari a la platja de l’Estartit

LUCIA FUMERO 
TRIO
UNIVERSO 
NORMAL

La pianista i cantant barcelonina Lu-
cia Fumero es presenta en format de 
trio al 7è Jazz l’Estartit Festival  amb el 
seu últim treball discogràfic, Universo 
normal, un conjunt de temes propis, 
excepte un del seu pare, el mestre de 
contrabaixistes Horacio Fumero, plens 
de vitalitat i aire fresc. La base de l’uni-
vers de Lucia Fumero neix en el folklore 
i es transforma amb el bagatge de mú-
sica clàssica i jazz que posseeix. Lucia 
Fumero és la+guanyadora de la segona 
edició+del Concurs+de Jazz de Joventuts 
Musicals d’Espanya, i+del+EMCY Prize, el 
premi+especial que atorga l’European 
Union Competition for Youth.

The Barcelona pianist and singer Lucia 
Fumero presents her latest album, 
Universo normal, as a trio at the 7th 
Jazz Festival l’Estartit. Full of vitality 
and fresh air, this album features her 
own compositions, except for one track, 
composed by her father, the master 
double bass player Horacio Fumero. 
Lucía Fumero’s universe is grounded in 
folklore, transformed through her train-
ing in classical music and jazz. 

La pianista y cantante barcelonesa 
Lucia Fumero se presenta en formato de 
trío en el 7º Jazz l’Estartit Festival con 
su último trabajo discográfico, Universo 
normal, un conjunto de temas propios, 
excepto uno de su padre, el maestro de 
contrabajistas Horacio Fumero, llenos 
de vitalidad y aire fresco. La base del 
universo de Lucia Fumero nace en el 
folclore y se transforma con el bagaje de 
música clásica y jazz que posee. Lucia 
Fumero es la+ganadora de la segunda 
edición del Concurso de Jazz de Juven-
tudes Musicales de España, y del+EMCY 
Prize, el premio especial que otorga la 
European Union Competition for Youth.

La pianiste et chanteuse barcelonaise 
Lucía Fumero se présente en trio lors de 
la 7ème édition du Jazz Festival l’Estar-
tit avec son dernier travail discogra-
phique, Universo normal, un ensemble 
de chansons de sa composition, sauf 
une, œuvre de son père, le maestro 
contrebassiste Horacio Fumero, pleines 
de vitalité et de fraîcheur. L’univers de 
Lucía Fumero repose sur le folklore 
et se transforme grâce au bagage de 
musique classique et de jazz qu’elle 
possède. 

JAZZ L’ESTARTIT FESTIVAL PROGRAMACIÓ( $

LUCIA FUMERO PIANO I VEU
MARTÍN LAPORTILLA BAIX
JUAN RODRÍGUEZ BERBÍN BATERIA 

Entrada gratuïta



DISSABTE !( DE JULIOL
21.30 h Escenari a la platja de l’Estartit

GONZALO 
DEL VAL TRIO 
feat BENET PALET 
CANCIONERO

En el seu últim treball discogràfic, el ba-
teria Gonzalo del Val, amb el seu trio i la 
col·laboració del trompetista Benet Pa-
let, fa versions de temes de Paul Motian, 
Händel, Ornette Coleman, Keith Jarrett, 
Ángel Cabral i Steve Swallow, així com 
un tema propi i un altre de Mengual, en 
aquest joiós cançoner, que ha rebut ex-
cel·lents crítiques i el Premi Enderrock al 
millor disc de jazz de 2020. 

With his latest album, drummer Gonzalo 
del Val and his trio, with guest perfor-
mances by the trumpeter Benet Palet, 
cover melodies by Paul Motian, Händel, 
Ornette Coleman, Keith Jarrett, Ángel 
Cabral, Steve Swallow, plus two original 
tracks, one composed by him and the 
other by Mengual. This joyful collection 
has received excellent reviews and the 
Enderrock Award for the best jazz album 
of 2020. 

Con su último trabajo discográfico, el 
batería Gonzalo del Val, junto a su trío y 
la colaboración del trompetista Benet 
Palet, versiona temas de Paul Motian, 
Händel, Ornette Coleman, Keith Jarrett, 
Ángel Cabral, Steve Swallow, así como 
un tema propio y otro de Mengual, en 
este gozoso cancionero, que ha recibido 
excelentes críticas y el Premio Ender-
rock al mejor disco de jazz de 2020. 

Pour son dernier travail discographique, 
avec son trio et la collaboration du trom-
pettiste Benet Palet, le batteur Gonzalo 
de Val réinterprète des pièces de Paul 
Motian, Händel, Ornette Coleman, Keith 
Jarrett, Ángel Cabral, Steve Swallow, 
ainsi qu’une de ses propres composi-
tions et une de Mengual dans ce joyeux 
album de jazz qui a reçu d’excellentes 
critiques et le Prix Enderrock au meilleur 
disque de jazz de 2020. 

JAZZ L’ESTARTIT FESTIVAL PROGRAMACIÓ) &

GONZALO DEL VAL BATERIA 
TONI VAQUER PIANO 
DAVID MENGUAL CONTRABAIX 
BENET PALET TROMPETA

Entrada gratuïta



DIUMENGE !$ DE JULIOL
21.30 h Escenari a la platja de l’Estartit

LLUC CASARES 
SEPTET 

Després del seu pas per l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya (ESMUC), el 
saxofonista i compositor Lluc Casares 
(1990) va marxar a Nova York per incor-
porar-se al programa Artist Diploma 
del departament de jazz que dirigeix 
Wynton Marsalis a la prestigiosa Juilliard 
School. El 2018, a Nova York, va idear la 
creació d’un septet, que va materialitzar 
en tornar a la seva Barcelona natal amb 
un grup de músics amics per als quals 
escriu temes originals i arranjaments de 
temes poc coneguts, com els que sen-
tirem al concert que Casares oferirà al 
Jazz l’Estartit Festival.

After studying at the Higher School of 
Music of Catalonia (ESMUC), the sax-
ophonist and composer Lluc Casares 
(1990) went to New York to enrol on the 
Artist Diploma programme in the jazz 
department directed by Wynton Mar-
salis at the prestigious Juilliard School. 
In 2018, still in New York, he worked on 
creating a septet, which he materialized 
on his return to his native Barcelona with 
a group of musician friends. He writes 
original songs and arrangements of lit-
tle-known melodies, such as those that 
we will hear in the concert that Casares 
will give at the Jazz Festival l’Estartit. 

Después de su paso por la Escuela 
Superior de Música de Cataluña (ES-
MUC), el saxofonista y compositor Lluc 
Casares (1990) se fue a Nueva York para 
incorporarse al programa Artist Diplo-
ma del departamento de jazz que dirige 
Wynton Marsalis en la Juilliard School. 
En 2018, todavía en Nueva York, ideó la 
creación de un septeto, que materializó 
a su regreso a su Barcelona natal con un 
grupo de músicos amigos para los que 
escribe temas originales y arreglos de 
temas poco conocidos, como los que es-
cucharemos en el concierto que Casares 
presenta en el Jazz l’Estartit Festival. 

Après son passage à l’École supérieure 
de musique de Catalogne (ESMUC), 
le saxophoniste et compositeur Lluc 
Casares (1990) part à New York pour 
intégrer le programme Artist Diploma du 
département de jazz que dirige Wyn-
ton Marsalis à la prestigieuse Juilliard 
School. En 2018, toujours à New York, il 
a l’idée de créer un septet, ce qu’il fait 
de retour dans sa ville natale, Barcelone, 
avec un groupe d’amis musiciens pour 
lesquels il écrit des pièces originales 
et des arrangements de morceaux peu 
connus, comme ceux que nous écou-
terons lors du concert que Casares 
présente au Jazz Festival l’Estartit. 

JAZZ L’ESTARTIT FESTIVAL PROGRAMACIÓ* ,

LLUC CASARES SAXO TENOR I CLARINET 
POL OMEDES TROMPETA
IRENE REIG SAXO ALT
ALBA PUJALS TROMBÓ
XAVI TORRES PIANO
PAU SALA CONTRABAIX
JOAN CASARES BATERIA

Entrada gratuïta
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L’edició d’enguany, la vuitena, arrenca amb moltes ganes i i!lusió com una escletxa 
de llum en una època marcada per una pandèmia en la qual es constata encara la 
dificultat de la lliure mobilitat i circulació de músics i en la qual la distància no és 
només física i social sinó també artística. 

Davant d’aquesta adversitat, torna el FRINGE Torroella-Estartit 2021 que 
segueix amb la seva capacitat intacta com altaveu i punt de trobada per reunir 
el millor talent musical emergent a Catalunya amb una nova edició, la vuitena, 
que es presenta amb un total de 15 concerts i la participació de més d’un centenar 
d’intèrprets d’estils, gèneres i formats diferents repartits en vuit escenaris durant 
quatre dies. Hi sonaran obres interpretades per diversos conjunts, formacions i 
solistes nacionals i internacionals, en els quals es fomenta l’esperit de suport a la 
creació al mateix temps que el de la preservació i difusió del patrimoni musical.

Les aliances d’aquesta edició venen marcades amb la complicitat de circuits i 
plataformes musicals de llarg recorregut i consolidats, com són la de la Federació 
de Joventuts Musicals de Catalunya; el guanyadors a través dels concursos de 
Joventuts Musicals d’Espanya i, també, la incorporació del premi del segell 
Emergent de l’associació de festivals de música clàssica d’Espanya, Festclásica.

Aquests múltiples escenaris del FRINGE conviuran a Torroella amb dues 
residències de música antiga del programa EEEmerging+, un projecte innovador 
internacional dedicat a joves conjunts de música antiga amb el suport del 
programa Europa Creativa, que té l’objectiu d’identificar i seleccionar conjunts 
joves amb talent i desenvolupar la seva carrera internacional (amb residències, 
concerts, formació i promoció); afavorir l’impuls dels artistes cap a la innovació 
(emprant noves tecnologies, solucions innovadores per al desenvolupament del 
públic i noves formes d’actuació) i fomentar l’expansió d’una comunitat d’artistes, 
socis, professionals i públic.

Dos projectes que es trobaran a Torroella i en els quals es podrà constatar que el 
nivell dels nostres músics segueix gaudint de molt bona salut i fent evident que la 
joventut i una gran qualitat poden anar agafats de la mà. També pel que fa a les 
mateixes propostes musicals de programes, que cada vegada són més valentes i 
desacomplexades, tant per la seva ambició com per la seva originalitat i el preciós 
atreviment d’explorar allò que queda més enllà del que s’ha volgut constituir com 
a aparentment inqüestionable cànon, per tal de donar cabuda a les idees i projectes 
més singulars i inclassificables i que posa de manifest les noves generacions de 
músics que així ho mereixen.

Sortosament, tampoc han defallit les nombroses entitats, institucions, acadèmies 
i universitats amb les quals mantenim una exce!lent relació i que ens enriqueixen 
amb les seves propostes i la seva complicitat. Així com la valuosa co!laboració de 
la Fundació Banc Sabadell i  la Diputació de Girona, un gest de confiança des de 
l’inici; sense ells, no hauria sigut possible arribar fins aquí. 

Tant els nostre públic melòman com els que vingueu per primera vegada, sigueu 
benvinguts al 8è FRINGE Torroella-Estarit!

Montse Faura, directora artística 

El millor 
talent musical 

emergent

PRESENTACIÓ !



Per a la Fundació Banc"Sabadell"és un privilegi poder co!laborar amb el Fringe 
Festival de Torroella de Montgrí-Estartit com a mostra de suport al talent musical 
emergent en un ambient de participació entre diverses institucions educatives 
formatives i musicals d’Europa. Aquests tipus de plataformes de llançament per 
a joves artistes són fonamentals per poder situar-los als circuits musicals i fer-los 
arribar al públic. La nostra aposta per EEEMERGING+ se centra a contribuir en 
un innovador programa europeu per a la inserció professional de músics joves, per 
facilitar-los el moviment internacional i la seva promoció, al mateix temps que 
reforcem, amb aquest projecte, la cooperació europea.

Miquel Molins,"president Fundació Banc"Sabadell

Suport 
al talent 

emergent

Amb el suport de:

PRESENTACIÓ "
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Dijous 15 de juliol 
Plaça de la Vila, 18 h

Veus-Cor Infantil  
Amics de La Unió
Songs of Hope
Creat el 1996 en el si de l’Escola de 
Música de la Societat Coral Amics 
de la Unió de Granollers, el premiat 
Veus-Cor Infantil Amics de la Unió 
és un dels cors de veus blanques més 
destacat de Catalunya, i col·labora 
habitualment en concerts simfònic 
corals de L’Auditori de Barcelona i en 
produccions operístiques del Gran 
Teatre del Liceu. Es presenten al Fringe 
Festival de Torroella de Montgrí amb 
l’espectacle de música i teatre Songs of 
Hope, una nova versió de Veus, estrenat 
el 2012, i en el qual exhibeixen els seus 
dots escènics i vocals.     

Dijous 15 de juliol 
Casa Galibern-Fundació Mascort, 20h

Marta Torres, flauta
Magic flute
Francisco López-Martín Mängata / 
Marin Marais Les Folies d’Espagne / 
Georg Philipp Telemann Fantasia 
núm. 10 en Fa sostingut menor / Claude 
Debussy Syrinx / Eugène Bozza Image/ 
Francisco Tárrega Recuerdos de la 
Alhambra, arranjament per a flauta 
sola de Francisco López-Martín / Isaac 
Albéniz Asturias, arranjament per a 
flauta sola de Francisco López-Martín

Formada al Conservatori Isaac Albéniz 
de Girona i al Conservatori del Liceu de 
Barcelona, Marta Torres està estudi-
ant actualment un màster a Viena, a la 
Musik und Kunst Privatuniversität der 
Stadt Wien, amb Karl-Heinz Schütz. 
Al Fringe Festival de Torroella de 
Montgrí es presenta amb un progra-
ma de flauta sola amb obres originals 
i arranjaments que recorren quatre 
segles de música, des del Barroc fins al 
segle XXI. Marta Torres va guanyar el 
segon premi en la categoria de vent de 
la convocatòria de 2019 del Concurs de 
Joventuts Musicals d’Espanya.

Dijous 15 de juliol 
Plaça de la Vila, 21 h

Cat Klezmer Trio
Una volta al món 
en 80 minuts
Xavi Pendón clarinet i tenora
Xavi Torras guitarra
Joni Aldunate contrabaix

La dama d’Aragó, popular catalana / 
Bulgar Freilach, d’Helmut Eisel / The 
Klezmer Freilach, de Giora Feidman /
 Somni, de M. S. Puigferrer / El cant 
dels ocells, popular catalana / Vos 
du Vilst, dos Villch Oych, de Giora 
Feidman / Tango Pino, d’Helmut Eisel/
 Ausencia, popular llatinoamericana /
 Der Komtur, d’Helmut Eisel / 
Der Kongress Tanzt, d’Helmut 
Eisel / Duerme negrito, popular de 
Centreamèrica / Per tu ploro, de Pep 
Ventura / Let’s be happy, de Giora 
Feidman / La santa espina, d’Enric 
Morera

Trio creat durant el període de 
confinament, es van presentar la tardor 
passada com a grup de músiques 
del món. El seu repertori el formen 
temes de sonoritat klezmer, balcànica, 
però també música brasilera, tangos, 
sardanes o lamentacions gitanes. Cat 
Klezmer Trio va ser finalista del 12è 
Concurs Sons de la Mediterrània 2020.

 dijous
15 de juliol



FRINGE PROGRAMACIÓ%& %%

divendres
16 de juliol

Schola Cantorum Basiliensis, el Brezza 
Ensemble és un conjunt de música 
antiga especialitzat en el Barroc. Per a 
la seva presentació al Fringe Festival 
de Torroella de Montgrí, a partir de La 
vida es sueño de Calderón de la Barca, 
juguen amb els preludis, una forma 
musical que al Barroc, al marge de la 
seva funció com a obra per introduir 
altres peces per formar una obra major, 
generalment adoptava un caràcter 
lliure lligat sovint a la improvisació o 
la fantasia. Brezza Ensemble va quedar 
finalista en el Concurs de Música Antiga 
de Joventuts Musicals d’Espanya, 
celebrat a Barcelona aquest 2021.

Divendres 16 de juliol 
Convent dels Agustins, 20 h

filoBarocco 
Maria Luisa Montano flautes de bec
Francesco Facchini violí
Marco Baronchelli llaüt 

Andrea Falconieri: Battalla de Baraba-
so Yerno de Satanas / Tarquinio Meru-
la: Ciaccona / Dario Castello: Sonata 
Prima à sopran solo de la Sonate Concer-
tate in stil Moderno, Llibre Segon /
Marco Uccellini: Aria Nona sopra 
«L’Emenfrodito» (casats, la gallina i el 
cucut fan un bonic concert) / Joan Am-
brosio Dalza: Pavana - Saltarello - Piva / 
Paolo Benedetto Bellinzani: Follia / 
Andrea Falconieri: Passacaglia / Mar-
co Uccellini: Aria sopra la Bergamasca

Divendres 16 de juliol 
Cine Petit, 19 h

Brezza Ensemble
L’art de preludiar
Pablo Gigosos traverso
Teum Braken clavicèmbal
Teodoro Baù viola da gamba

Frank Benda: Sonata en Mi menor / 
Jacques Morel: Défense de la basse de 
viole: Chaconne en trío en Sol major / 
Johann Joachim Quantz: Sonata en 
Sol major núm. 273  (Presto ma fiero) / 
George Friedrich Händel: Sonata en Mi 
menor «Halle Sonata núm. 2» (Adagio, 
Minuet) / François Couperin: Concerts 
- Les Goûts Réünis: 14º Concert et dernier 
de cét ouvre III. Sarabande / Jean-Marie 
Leclair: Sonata en Re major (Sarabanda) / 
Karl Friedrich Abel: Trio Sonata en 
Sol major (Andante, Presto) / Jean-
Philippe Rameau: Pièces de clavecin en 
concerts: Concert núm. 5 en Re menor (La 
Forquereay, La Cupis, La Marais)
Fundat durant l’estada del grup a la 

Els quatre membres de filoBarocco es 
van conèixer a les classes de música 
de cambra, els exàmens i els concerts 
del Conservatori de la Suïssa italiana 
a Lugano i al Conservatori Giuseppe 
Verdi de Como, a Itàlia. Van constituir-
se com a grup el 2018 amb l’objectiu 
de crear una nova experiència en la 
interpretació de la música del primer 
Barroc i el Barroc tardà. filoBarocco 
compta amb el suport del programa 
EEEmerging +, del qual forma part 
el Festival de Torroella de Montgrí. 
Gràcies a aquesta iniciativa, del 9 al 18 
de juliol faran una residència musical 
en el transcurs de la qual prepararan el 
programa del concert que oferiran en el 
marc del Fringe Festival de Torroella 
de Montgrí.

Divendres 16 de juliol 
Cine Petit, 21 h

La Camerata 
Chromatica
Polifonies 
cromàtiques. 
Música vocal del 
Renaixement italià
Gabrielle Varbetian soprano 
Nicolas Kuntzelmann contratenor
Victoire Fellonneau flauta de bec
Bérénice Brejon flauta de bec
Pauline Chiama viola de gamba 
Benjamin Delale orgue 

Athenaeus: Hymne à Apollon / Carlo 
Gesualdo: Hei Mihi Domine /
Atribuïda a Vicente Lusitano: 
Heu me Domine / Nicola Vicentino: 
Canzon da sonar «La Bella» / Orlando 
di Lasso: Prophetiae Sibyllarum / 
Carlo Gesualdo: Se la mia morte 
brami / Benjamin Delale: Toccata di 
durezze/ Scipione Lacorcia: Mentre 
picciolo  ferro /  Michelangelo Rossi: 
Toccata settima / Michelangelo Rossi: 
Moribondo mio pianto

Integrat per músics del Conservatori 
Nacional Superior de Música i Dansa de 
Lió i del Conservatori de París, el jove 
ensemble La Camerata Chromatica es 
va crear el 2019 a iniciativa de Benjamin 
Delale com un diàleg entre un orgue so-
lista i un ensemble vocal i instrumental. 
El seu repertori és rar i sorprenent: mú-
sica cromàtica dels segles XVI i XVII. 
La Camerata Chromatica compta amb el 
suport del programa EEEmerging +, del 
qual forma part el Festival de Torroella 
de Montgrí. Gràcies a aquesta iniciativa, 
del 9 al 18 de juliol faran una residèn-
cia musical en el transcurs de la qual 
prepararan el programa del concert que 
oferiran en el marc del Fringe Festival 
de Torroella de Montgrí.
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Dissabte 17 de juliol 
Casa Galibern-Fundació Mascort, 18 h

Aer Duo
Horitzons d’avui 
Maria Mogas Gensana acordió
Patricia Coronel Avilés saxo

Angela Gómez: Ab[sentia] / Gabriel 
Erkoreka: Duduk I / Joan Gómez 
Alemany: Les fleurs du mal / Sofia 
Gubaidulina: Kadenza / José María 
Sánchez Verdú: Dhamar 

Aer és un duo d’acordió i saxòfon 
creat a Àustria el 2017 mentre les 
dues músiques feien un curs de 
perfeccionament d’interpretació 
de música contemporània amb el 
prestigiós ensemble Klangforum Wien. 
Es presenten al Fringe Festival de 
Torroella de Montgrí amb un programa 
d’obres contemporànies amb el qual 
volen mostrar la capacitat i varietat 
sonora d’aquesta formació.

Dissabte 17 de juliol 
Palau Solterra-Fundació Vila Casas, 19 h

Eudald Buch, piano
J. S. Bach-F. Busoni: Preludi i fuga 
en Re major per a orgue, BWV 532, en 
transcripció per a piano / F. Liszt: 
Sonata en Si menor, S.178

Eudald Buch s’ha format a l’Escolania 
de Montserrat, el Conservatori de 
Vic i la Chetham’s School of Music 
de Manchester. Va completar els 
seus estudis de piano a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya i al 
Conservatori Txaikovski de Moscou 
amb Elisso Virsaladze. Es presenta 
al Fringe Festival de Torroella de 
Montgrí amb un ambiciós programa 
amb la transcripció per a piano que 
Ferruccio"Busoni va fer del Preludi i 
fuga en Re major per a orgue, BWV 532 
de Bach i la Sonata en Si menor de Liszt, 
una de les grans obres claus per a piano 
del Romanticisme.

Dissabte 17 de juliol 
La Sala, 23 h

Kukundé Quintet 
Calcària
Eduardo Cabello saxo alto
Alex Duato piano
Vicente López guitarra
David Muñoz contrabaix
Lluís Pérez-Villegas bateria

Kukundé Quintet és una banda de 
jazz creada el gener de 2020 en el si 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya per gravar les composicions 
del bateria Lluís Pérez Villegas, les 
quals constitueixen el gruix del seu 
primer disc, Calcària, que presenten 
al Fringe Festival de Torroella de 
Montgrí. Kukundé Quintet van rebre 
el desembre de 2020 el Segon Premi 
en el Concurs de Joventuts Musicals 
d’Espanya, en la categoria de Jazz.

Dissabte 17 de juliol 
Espai Ter, 20.30h

GIOrquestra
Mariola Membrives cantaora
Marta Puig piano
Francesc Prat director d’orquestra

Federico García Lorca: Canciones 
españolas antiguas, arranjaments de 
Nacho Doña / Manuel de Falla: Concert 
per a clave i cinc instruments / El amor 
brujo, versió de 1915 per a orquestra de 
cambra

L’orquestra gironina GIOrquestra es 
presenta al Fringe Festival de Torroella 
de Montgrí amb un programa centrat 
en un dels grans compositors espanyols 
del segle XX, Manuel de Falla, de 
qui oferiran la versió original de 1915 
per a orquestra de cambra d’El amor 
brujo amb la cantant i actriu Mariola 
Membrives com a solista. Membrives 
també interpretarà, acompanyada 
al piano per Marta Puig, cinc de les 
cançons antigues que Federico Gracía 
Lorca va recopilar i harmonitzar. El 
programa es completa amb el Concert 
per a clavecí i cinc instruments de Falla 
en versió per a piano. 

dissabte
17 de juliol
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Diumenge 18 de juliol 
Església de Sant Genís, 10.30 h

Cor Cererols 
El perdó de Gombert
Daniel Folqué contratenor
Eulàlia Fantova mezzosoprano
Ferran Mitjans, Martí Doñate 
i Oriol Guimerà tenors
Vincent de Soomer baríton 
Joan Climent, Néstor Pindado baixos

I. Caiguda:
Nicolas Gombert: Media vita in norte 
sumus / Kyrie, de la Missa «Media vita»
II. Penitència: 
Josquin Desprez: De profundis a 
5 / Cristóbal de Morales: Quanti 
mercenarii / Jacobus Clemens non 
Papa: Job tonso capite / Cristóbal de 
Morales: Pie Jesu, del Requiem a 5
III. Redempció: 
Jean Mouton: Salva nos, Domine / 
Nicolas Gombert: Agnus Dei de la Mis-
sa «Media vita» / Magnificat primi toni
Epíleg:
Nicolas Gombert: Tous les regretz

El Cor Cererols va ser creat el 2018 
per un grup de sis antics escolanets 
de Montserrat que volien seguir fent 
música. El seu repertori abasta des del 
segle XV a l’actualitat, amb especial 
èmfasi en la música antiga. En la 
seva presentació al Fringe Festival 
de Torroella de Montgrí oferiran un 
programa que posa música a la història 
de caiguda, càstig i redempció de 
Nicolas Gombert (c. 1495 – c. 1560), 
músic flamenc que al cim de la seva 

Diumenge 18 de juliol 
Espai Ter, 18h

Duo Piccotti-Puig 
Federico Piccotti violí
Marta Puig piano

L. van Beethoven: Sonata núm. 8 en Sol 
major per a violí i piano, Op. 30 núm. 3 /
 F. Schubert: Sonata per a violí i piano 
en La major D. 574, «Gran Duo» Op. 162

El Duo Piccotti-Puig es va crear el 
2017 a Londres en el si de la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres 
i va continuar la seva formació al 
Conservatori de la Suïssa italiana 
a Lugano. En la seva presentació 
al Fringe Festival de Torroella de 
Montgrí interpretaran un programa 
de repertori amb dues sonates per a 
violí i piano de Beethoven i Schubert. 
El duo Piccotti-Puig va guanyar el 
Premi Especial Joventuts Musicals de 
Catalunya 2019 del Primer Palau.  

Diumenge 18 de juliol 
Espai Ter, 19.30h

Cuarteto Seikilos
La generación 
de los maestros
Ivan Gornemann violí
Pablo Quintanilla violí 
Adrián Vázquez viola
Lorenzo Meseguer violoncel

Joaquín Turina: Serenata Op. 87 / Con-
rado del Campo: Quartet núm. 10 «Cas-
tellano» / Julio Gómez: Cuartetino sobre 
una danza popular montañesa / Maurice 
Ravel: Quartet de corda en Fa major 

El Cuarteto Seikilos es constitueix el 
2011 sota el paraigua de la Jove Orques-
tra Nacional d’Espanya (JONDE). Des-
prés d’un parèntesi en el qual els seus 
membres continuen la seva formació 
en diversos centres superiors de música 
europeus, el 2017 torner a reunir-se per 
seguir fent música de cambra plegats. 
En la seva presentació al Fringe Fes-
tival de Torroella de Montgrí oferiran 
un programa d’obres de començaments 
del segle XX de compositors espanyols 
que culmina amb un quartet de Mauri-
ce Ravel, la música del qual va influir 
els compositors espanyols de l’època. 
El Cuarteto Seikilos és el guanyador 
del premi Grup Emergent 2021 de 
Festclásica, l’Associació Espanyola de 
Festivals de Música Clàssica.

  diumenge
18 de juliol  

carrera va ser condemnat a galeres per 
haver abusat d’un nen. Anys després, 
el músic va ser perdonat pel Rei i 
rehabilitat gràcies a la seva música. A 
més d’obres de Gombert, el programa 
del concert inclou una selecció de peces 
d’alguns compositors contemporanis 
seus.  
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Diumenge 18 de juliol 
La Sala, 23h

Carola Ortiz
Pecata Beata
Carola Ortiz veu i clarinet
Bartolomeo Barenghi guitarra 
Pau Lligadas contrabaix
Sandrine Robilliard violoncel
Marcelo Woloski percussió

Pecata Beata és el tercer àlbum com 
a compositora de Carola Ortiz. En 
aquest nou treball ha musicat un recull 
de poesia catalana d’autores com ara 
Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal 
i Montserrat Abelló, entre d’altres, en 
què la dona, la seva història, el seu 
imaginari, els seus mites i llegendes 
i la seva sensualitat en són els motius 
centrals. Vol ser un homenatge i també 
un exercici de memòria a la figura de la 
dona a través del temps. 

Diumenge 18 de juliol 
Espai Ter, 21h

Bambú 
Ensemble
Aliza Vicente violí
Samuel García violí
Marina Arrufat violí
David García violí
Samuel Espinosa viola 
Paloma Cueto-Felgueroso viola 
Irma Bau violoncel 
Millán Abeledo violoncel

George Enescu: Octet de cordes en Do 
major, Op 7 / Dimitri Xostakóvitx: Dos 
peces per a octet de corda, Op. 11

El Bambú Ensemble és un grup 
de cambra integrat per vuit joves 
instrumentistes de corda que es va 
constituir en el si de la Jove Orquestra 
Nacional d’Espanya. En la seva 
presentació al Fringe Festival de 
Torroella de Montgrí interpretaran 
l’Octet de cordes en Do major d’Enescu, 
un dels grans octets de cordes del 
repertori, i Dos peces per a octet de 
corda, Op. 11, una obra de joventut de 
Xostakóvitx, que ja posa en evidència 
el seu gran talent com a compositor. 
Les dues obres formen part, amb 
la Serenata per a cordes de Javier 
Martínez Campos, del primer disc que 
enregistrarà Bambú Ensemble. 

EEEmerging+
un projecte 

de cooperació 
europea

Centre 
de creació 

i de residències 
de música antiga
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EEEmerging és un projecte de cooperació europea a gran escala que promou 
l’aparició de nous talents de la música antiga i del qual forma part el Festival de 
Torroella de Montgrí des de 2018.

El programa EEEmerging+ està dedicat a la selecció, la formació i la promoció de 
joves conjunts emergents europeus per posar en valor i contribuir a l’enfortiment 
del sector de la música antiga, i ajudar el públic en general a reconèixer-lo com un 
sector autònom dins la música clàssica amb identitat pròpia internacional, valors i 
especificitats.

Impulsat per aquestes consideracions, i basant-se en l’experiència adquirida 
durant l’EEEmerging (2014-2018), l’EEEmerging+ pretén ampliar, complementar 
i millorar el programa per al període de setembre de 2019 a febrer de 2023 per 
enfortir l’acció dirigida al desenvolupament professional de joves conjunts; 
preveure la implementació d’un seguit d’activitats de co!laboració que impliquin 
ensembles i socis, orientats a la innovació; i incloure un seguit d’activitats 
adreçades a la comunitat de persones interessades, siguin professionals siguin 
melòmanes, en les activitats dels conjunts de música antiga emergents.

Cada any, el Festival de Torroella acull dues residències musicals de dos 
grups que tenen el suport del programa EEEmerging +. Aquest 2021 les dues 
residències se celebren de manera simultània entre el 9 i el 18 de juliol amb els 
grups filoBarocco i La Camerata Chromatica, que prepararan un programa per 
presentar en concert en el marc del Fringe Festival de Torroella de Montgrí.

%$EEEMERGING
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