
FESTIVAL DE 
TORROELLA
DE MONTGRI
DEL 02 AL 
22 D’AGOST

festivaldetorroella.cat



ÍNDEX
Presentació
JORDI SAVALL Memòries de l’esclavatge
02 Agost 22h
MAL PELO Bach
03 Agost 22h
AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR
04 d’Agost 22h
FABIO BIONDI & GIANGIACOMO PIANARDI
06 d’Agost 20h
CANTORÍA Llengües dolentes
08 d’Agost 20h
LA GRANDE CHAPELLE
09 d’Agost 22h
CAMERATA ROYAL CONCERTGEBOUW Boccherini, Schubert
11 d’Agost 22h
FORMA ANTIQVA Concerto Zapico
13 d’Agost 20h
JOAQUÍN ACHÚCARRO
14 d’Agost 22h
LA MAQUINÉ Acròbata i Arlequí
15 d’Agost 19h
COSMOS QUARTET
16 d’Agost 22h
GLI INCOGNITI
18 d’Agost 22h
CARLOS MENA & IÑAKI ALBERDI Chaconne Tombeau
20 d’Agost 20h
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS Giusseppe Andaloro, piano
22 d’Agost 22h
COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA La Caravaggia
12 Juliol 22h
LA VAGHEZZA
01 Agost 20h
Escenaris
Altres Activitats
Entrades i Informació Pràctica

06
08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

37

38
40
42

38È FESTIVAL DE TORROELLA  
DE MONTGRÍ 2018



EQUIP

DECLARAT FESTIVAL D’ALT INTERÈS CULTURAL, GENERALITAT DE CATALUNYA
1992. Premi Nacional de Música al promotor  

COĿLABORADORS
Organitza

Amb l’ajut de

Amb la coŀlaboració de

Institucions educatives i socials

Productes oficials Vehicle oficial

El Festival és membre de

Mitjants comunicació oficials

Amb el suport de

Teixits 
Emilia

Organitza 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
President Albert Bou
Vicepresident Josep Capellà
Secretària Cristina Pallí
Tresorera Carme Díez
Vocals Núria Bosch, Howard Croll, Mònica 
Kleiner, Rosa Maria Llauró, Teresa Rey

Direcció
Direcció general i artística Montse Faura

Producció
Producció artística Rita Molinero
Producció tècnica Blai Molina
Tècnic de so Carles Xirgo
Coordinació Fringe Andreu Illa
Assistents de producció Adrià Vilà, Núria Prats
Voluntaris Francesc Almar, Abril Blanco, Alba 
Boada, Fedra Duchoque, Marçal Font, Eloi 
Martínez, Jordi Roca, Eloi Rodríguez, Aura 
Subirà, Oriol Urgell, Ona Vilà.

Comunicació
Community Manager i gestió de continguts 
Lourdes Morgades
Branding i gestió de mitjans Cristina Salvador
PR i campanyes Judit Cabana, 
Carmen Vicente, Jordi Trilla

Publicacions i web
Redacció de textos Lourdes Morgades
Assessors i correctors lingüistes Jordi Roca, 
Susanna Bautista, Maria Torras
Traducció a l’anglès English Empordà
Traducció al francès Link

Disseny i fotografia
Disseny, branding i direcció gràfica Clase bcn
Desenvolupament gràfic Genís Tolosa
Disseny de continguts Anna Mas, Fèlix Béjar
Fotografia Marti Artalejo 
Fotografia Fringe Anna Zaragoza, 
Marina Vaño 

Tiqueting
Taquilla i entrades Paula Almar

Administració i comptabilitat
Administració Irene Aparicio
Comptabilitat Gerard Sabaté

Auditori – Espai Ter
Coordinació Marc Roura
Bar-Restaurant El Ginjoler

Espai l’Estartit
Coordinació Sabina Plaja



6 FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ 7

En nom de la junta i amb la fidelitat a tants anys de trajectòria de l’associació de 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, us presentem els intèrprets i la 
música que podreu escoltar a L’Estartit i a Torroella aquest estiu.

L’edició que ara es presenta transita pel mateix camí artístic de les edicions 
anteriors i, com és habitual, intenta mantenir una programació equilibrada i de 
qualitat; però també, al mateix temps, vol ser transformadora en el seu contingut. 
Una programació que, en conjunt, busca seduir tant el cor com la raó i que vindrà 
servida pels millors intèrprets nacionals i internacionals.

I per aquesta vocació de servei a la comunitat, amb els millors registres de 
qualitat internacional, recentment, el Festival de Torroella de Montgrí ha renovat 
el segell de qualitat EFFE Label 2019-2020 que atorga l’Associació Europea de 
Festivals, i que reconeix els millors festivals d’Europa.

En aquesta edició, i des de la responsabilitat que sentim per fer arribar la 
música tothom, sobretot als espectadors més joves, hi trobareu la butaca jove 
per als menors de 30 anys, que podran accedir a tots els concerts del Festival 
de Torroella de Montgrí a un preu molt simbòlic. Obrim també, un nou espai 
vivencial d’acompanyament per a la mentoria musical del primer #bateigmusical 
destinat a tots aquells que no han tingut l’oportunitat d’escoltar i estimar 
la música clàssica. I no deixem enrere el ferm compromís amb el programa 
Apropa Cultura, oferint concerts, activitats i assajos oberts a entitats socials 
que treballen amb persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, tant en 
àmbits preventius com d’intervenció directa. 

Si a les persones que vam participar en la seva creació, allà al 1980, ens 
haguessin dit que aconseguiríem de manera tan folgada la meitat dels objectius 
fundacionals que ens havíem proposat, molt probablement els implicats en aquell 
somni cultural ho haguérem signat amb els ulls tancats; però de cap manera no 
ens haguéssim compromès a gaire més. Una proposta irrenunciable, tant per part 
de l’audiència que se l’ha fet seva, com per intèrprets i creadors, que a hores d’ara 
no entendrien la realitat musical sense l’existència de les activitats esmentades 
i les seves característiques i objectius. 

I abans de posar fi en aquesta presentació, voldria destacar que la nostra activitat 
és fruit de molts esforços: començant pel suport, no només econòmic, dels més 
de 400 socis de l’associació; continuant per l’equip de persones encapçalades 
per la Montse Faura que treballen pels festivals molt més del que la seva 
professionalitat els exigiria; i sense oblidar la feina altruista i solidària dels 
voluntaris. També, per acabar, hi hem de sumar les ajudes que tenim de totes les 
institucions públiques i dels patrocinadors privats que pensen que farem bon ús 
dels fons que hi dediquen.

Us proposem, doncs, que llegiu atentament aquest llibret, que el guardeu, 
i que trieu i assistiu a molts concerts que us facin passar moments inoblidables.

Albert Bou
President de Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí

PRESENTACIÓ

Montse Faura
Directora general i artística

TORROELLA DICTA
Aurea dicta, Paraules d’or, és una expressió emprada per Lucreci (De rerum 
natura 3, 12) que actualment anomena les frases o sentències que han esdevingut 
proverbials. Aurea dicta és també un dels millors compendis de saviesa de 
l’antiguitat, publicat el 1960 per la coŀlecció Bernat Metge. Ara, La Casa dels 
Clàssics recupera aquesta mítica obra en un volum de bibliòfil amb intervencions 
pictòriques, i adoptada com a veritable fil vertebrador de la 39a edició del 
Festival de Torroella de Montgrí, que se celebrarà del 2 al 22 d’agost. 

Aquest estiu convoquem els músics d’avui perquè dialoguin amb els clàssics en 
els concerts que presentem, i en aquesta edició, música i paraules d’or es donen 
la mà presentant cada concert de la programació amb un dels aforismes d’Aurea 
dicta, iŀlustrat per Miquel Barceló, que també es faran presents als programes 
de mà amb una de les intervencions pictòriques del volum. Tot amb la finalitat 
que la ciutadania pugui escoltar i reflexionar sobre el present i el futur de l’art 
i la música des de les arrels mateixes de la nostra cultura. Les sentències dels 
clàssics llatins dialogaran amb cinc segles de música, un pont entre la tradició i 
l’avantguarda, amb una programació carregada de referències i noms propis des 
de Josquin Des Prés a Ligeti, de Bach a Magrané, de Beethoven a Rakhmàninov, 
en un ventall de concerts de música antiga, de cambra i orquestral. 

El Festival de Torroella de Montgrí programa un any més i amb total 
convenciment, el seu Fringe. L’espai a l’estiu del nou talent musical a Catalunya 
creat i pensat com a suport i difusió per als intèrprets emergents més joves, i 
que cal que descobriu ben aviat.I també hi podrem sumar la primera residència 
EEEmerging,  un projecte de cooperació europea a gran escala que promou 
l’aparició de nous talents de la música antiga.

I el Molinet de l’Estartit, que abraça el blau en una costa abrupta amb roques que 
cauen en picat sobre el mar i una vegetació escorada pel vent de tramuntana, es 
transformarà, una vegada més, en l’escenari del jazz que hi vibrarà a un ritme 
frenètic, durant quatre dies, la darrera setmana de juliol. Una cita imprescindible 
amb els grans noms del circuit del jazz, d’aquí i de més enllà, complementat amb 
un acurat servei de restauració. 

Totes les músiques de valor estètic tenen cabuda aquí si la seva interpretació 
en viu incita una escolta compromesa i crítica, i conviden a convertir el concert 
en una experiència intensa i única. En aquest programa trobareu més d’una 
quarantena de propostes singulars, insòlites i apassionants, amb reflexions que 
enriquiran la nostra manera de pensar i d’escoltar. Una oferta cultural, artística i 
vivencial ben establerta al calendari d’estiu empordanès, per a tots els amants de 
la bona música, a Torroella de Montgrí i a l’Estartit.
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Mohamed Diaby cant | Ballaké Sissoko kora | Mamani Keita, Tanti Kouyaté 
i Fanta Sayon Sissoko coristes | Ada Coronel viola de mà, guasá, dansa 
i veu  | Maria Juliana Linhares soprano | Zé Luis Nascimento percussió 
Neema Bickersteth cant | Babou Cham recitador | Jordi Savall viola de gamba 
soprano i direcció.

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA, HESPÈRION XXI
& TEMBEMBE ENSAMBLE CONTINUO
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 MEMÒRIES DE
L’ ESCLAVATGE
JORDI SAVALL

2 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 55€ B 42€

20:00 h | Auditori Espai Ter | Gratuït

Concert Inaugural

Conferència d’introducció al programa a càrrec de Jordi Savall

*Aquest concert es presenta conjuntament amb el Festival Grec de Barcelona on, el dia 29 de 
juliol, Jordi Savall i els músics que l’acompanyen interpretaran la primera part del concert, amb 
altres temes musicals relacionats amb la mateixa temàtica.

El Festival de Torroella de Montgrí 
obre la seva 39a edició amb Memòries 
de l’esclavatge. 1444-1888, una ruta 
musical de més de quatre segles 
d’esclavisme que Jordi Savall repassa 
acompanyat per 27 músics i un 
recitador provinents de tres continents 
(Europa, Àfrica i Amèrica), amb els 
quals evoca la vergonyant història de 
deportació i esclavatge a què van ser 
sotmesos més de 25 milions d’africans 
entre els segles XV i XIX.

El Festival de Torroella de Montgrí 
abre su 39ª edición con Memorias de 
la esclavitud, una ruta musical de más 
de cuatro siglos de esclavismo que 
Jordi Savall repasa acompañado por 27 
músicos y un recitador procedente 
de tres continentes (Europa, África 
y América) con los cuales evoca la 
vergonzante historia de deportación y 
esclavitud a que fueron sometidos más 
de 25 millones de africanos entre los 
siglos XV y XIX.

Le Festival de Torroella de Montgrí 
ouvre sa 39e édition avec Souvenirs 
de l’esclavage, un parcours musical 
remémorant plus de quatre siècles 
d’esclavagisme, que Jordi Savall 
interprète accompagné de 27 musiciens 
et d’un conteur, originaires de trois 
continents (Europe, Afrique et 
Amérique) et avec lesquels il évoque 
l’histoire honteuse de déportation et 
d’esclavage à laquelle furent soumis 
plus de 25 millions d’Africains entre le 
XVe et le XIXe siècle.

Memòries de l’esclavatge 
1444-1888. Àfrica, Portugal, Espanya, 

Amèrica Llatina.

Memorias de la Esclavitud 
1444-1888. África, Portugal, España  

y Latinoamérica.

Souvenirs de l’esclavage 
1444-1888. Afrique, Portugal,  

Espagne, Amérique latine.

The 39th Torroella de Montgrí Festival 
opens with Memories of Slavery, a 
musical journey which recalls more 
than four centuries of the slave 
trade. Jordi Savall recounts the story 
accompanied by 27 musicians and a 
reciter that hail from three continents – 
Europe, Africa and America. Together 
they retell the shameful story of 
deportation and captivity that was the 
lot of over 25 million Africans between 
the 15th and 19th centuries.

Memories of Slavery
1444-1888. Africa, Portugal, Spain, 

Latin America.

Heautontimorumenos 77

“Sóc home: res del que és humà 
no m’és indiferent”

02 D’AGOST
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MARÍA MUÑOZ CREACIÓ I INTERPRETACIÓ
DAN TEPFER PIANO

 BACH
MAL PELO

Conferència d'introducció al programa, a càrrec de la professora 
de Filosofia i escriptora Eulàlia Bosch i el ballarí i coreògraf Pep Ramis.
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3 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 32€ B 28€

3 d’agost | 20:00 h | Auditori Espai Ter | Gratuït

Bach és un solo de dansa en el qual 
la coreògrafa i ballarina María Muñoz 
s'aproxima al Clavecí ben temperat 
de Bach, que combina la dansa 
d'alguns preludis interpretats en 
directe amb la memòria d'algunes 
fugues ballades en silenci. D'ençà de 
la seva estrena el 2004, aquest solo 
s'ha interpretat més d'un centenar de 
vegades arreu del món.

Bach es un solo de danza en el que la 
coreógrafa y bailarina María Muñoz se 
aproxima al Clavecín bien temperado de 
Bach que combina la danza de algunos 
preludios interpretados en directo con 
la memoria de algunas fugas bailadas 
en silencio. Desde su estreno en 2004, 
este solo se ha interpretado más de un 
centenar de veces por todo el mundo.

Bach est un solo de danse où la 
chorégraphe et danseuse María 
Muñoz s’inspire du Clavecin bien 
tempéré de Bach. Le spectacle associe 
l’interprétation de certains préludes 
en direct et la mémoire de certaines 
fugues dansées en silence. Depuis 
sa première représentation en 2004, 
ce solo a été interprété plus d’une 
centaine de fois partout dans le monde.

Bach is a dance solo in which the 
choreographer and ballerina 
María Muñoz interprets J. S. Bach’s 
Well-tempered Clavier, sometimes 
accompanied by preludes played 
live, sometimes with silent dances 
performed to the memory of fugues. 
Since its première in 2004, this solo 
dance performance has been seen 
more than a hundred times 
throughout the world.

Agustí d'Hipona, Sermones 8, proemi

“Edificar a l'aire”

03 D’AGOST
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AMSTERDAM
 BAROQUE

ORCHESTRA
& CHOIR
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J. S. Bach Cantata BWV 110 Unser Mund sei voll Lachens | Cantata BWV 127 
Herr Jesu Christ’, wahr’ Mensch und Gott | Cantata BWV 201 Geschwinde, ihr 
wirbelnden Winde

4 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 55€ B 42€

Martha Bosch soprano | Maarten Engeltjes contratenor
Tilman Lichdi tenor | Klaus Mertens baix

TOM KOOPMAN DIRECTOR

En el seu debut al Festival de 
Torroella de Montgrí, el prestigiós 
organista, clavecinista i director 
d'orquestra neerlandès Ton Koopman, 
al capdavant de la seva orquestra 
barroca, ens proposa una vetllada 
de Bach amb tres cantates, dues 
religioses de 1725 i una profana de 
1729 que adapta uns versos de la 
Metamorfosi d'Ovidi, que tracten de 
la disputa musical entre Febus i Pan 
i que el compositor defineix com a 
dramma per musica pel tractament 
gairebé operístic que fa de la història, 
que Bach utilitza per burlar-se de les 
tendències musicals que estaven de 
moda a l'època.

En su debut en el Festival de Torroella 
de Montgrí, el prestigioso organista, 
clavecinista y director de orquesta 
neerlandés Ton Koopman al frente 
de su orquesta barroca nos propone 
una velada Bach con tres cantatas, 
dos religiosas de 1725 y una profana 
de 1729 que adapta unos versos de la 
Metamorfosis de Ovidio, que tratan de 
la disputa musical entre Febus y Pan 
y que el compositor define como un 
dramma per musica por el tratamiento 
casi operístico que hace de la historia, 
que Bach utiliza para burlarse de las 
tendencias musicales que estaban de 
moda en la época.

Pour sa première participation au 
Festival de Torroella de Montgrí, 
Ton Koopman, prestigieux organiste, 
claveciniste et chef d’orchestre 
néerlandais, nous propose une soirée 
Bach composée de trois cantates, dont 
deux religieuses de 1725 et une profane 
de 1729. Cette dernière est l’adaptation 
de plusieurs vers de la Métamorphose 
d’Ovide, qui évoquent la dispute 
musicale entre Phébus et Pan, et 
que le compositeur définit comme 
un dramma per musica en raison du 
traitement presque opératique qu’il fait 
de l’histoire, que Bach utilise pour se 
moquer des tendances musicales à la 
mode à l’époque.

On his first visit to the Torroella 
Festival the renowned Dutch organist, 
harpsichordist and conductor Ton 
Koopman leads his Baroque orchestra 
in a concert dedicated to J. S. Bach. 
They will perform three cantatas, 
two religious works from 1725 and a 
secular cantata from 1729 which has as 
its text an adaptation of poetry from 
Ovid’s Metamorphoses – the musical 
dispute between Phoebus and Pan. 
The composer described the piece as a 
dramma per musica, due to the quasi-
operatic treatment of the story, used by 
Bach to ridicule the musical practices 
that were in fashion at the time

Màxima benedictina

“Treballar és pregar”

04 D’AGOST
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FABIO BIONDI 
& GIANGIACOMO

PIANARDI
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6 d’agost | 20:00 h | Palau Solterra, Fundació Vila Casas | Preu únic 25€
Concert Singulars Torroella

N. Paganini Sonates per a violí i guitarra de la col·lecció ‘Centone di Sonate’ 
núms. 2 en Re major, 6 en La major, 7 en Fa major, 12 en Re major i 14 en Sol 
major | Sonata concertant per a guitarra i violí en La major, Op. 61 | Sonata Op. 3, 
núm. 4 en La menor.

FABIO BIONDI VIOLÍ
GIANGIACOMO PINARDI GUITARRA BARROCA

06 D’AGOST

Conegut com la quinta essència del 
virtuós del violí, Nicolo Paganini va 
ser també un estimable guitarrista. 
En bona part de les seves obres de 
cambra, poc conegudes, hi trobem 
present la guitarra en forma de 
sonata, algunes de les quals amb 
acompanyament de violí. En aquesta 
primera de les vetllades Singulars 
que proposa el Festival de Torroella 
escoltarem una selecció de les 
encantadores sonates per a violí 
i guitarra amb dos virtuosos, el 
violinista Fabio Biondi i el guitarrista 
Giangiacomo Pinardi.

Conocido como la quintaesencia 
del virtuoso del violín, Nicolo 
Paganini fue también un estimable 
guitarrista. En buena parte de sus 
obras de cámara, poco conocidas, 
encontramos presente la guitarra 
en forma de sonata, algunas de las 
cuales acompañadas de violín. En 
esta primera de las veladas Singulares 
que propone el Festival de Torroella 
escucharemos una selección de sus 
encantadoras sonatas para violín 
y guitarra con dos virtuosos, el 
violinista Fabio Biondi y el guitarrista 
Giangiacomo Pinardi.

Connu pour représenter la 
quintessence de la virtuosité au violon, 
Niccolò Paganini fut également un 
guitariste talentueux. Une bonne 
partie de ses œuvres de chambre, peu 
connues, met la guitare à l’honneur 
sous forme de sonates, dont certaines 
s’accompagnent de violons. Lors de 
la première des soirées Singulars 
proposées par le Festival de Torroella, 
nous entendrons une sélection des 
délicieuses sonates pour violon et 
guitare jouées par deux virtuoses, le 
violoniste Fabio Biondi et le guitariste 
Giangiacomo Pinardi.

Nicolo Paganini was known as the 
quintessence of the violin virtuoso, 
but he was also a gifted guitarist. 
His chamber works are little known, 
and many of them are sonatas for 
the guitar, sometimes accompanied 
by a violin. In the first of this year’s 
“singular” concerts at the Torroella 
Festival, we will hear a selection of 
these charming sonatas for violin and 
guitar performed by two virtuoso 
musicians, violinist Fabio Biondi and 
guitarist Giangiacomo Pinardi.

Sèneca, Epistulae 6, 4

“No és grata la possessió 
de cap bé, si no és compartida”
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LLENGÜES 
DOLENTES
CANTORÍA
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Bartomeu Cárceres «Sus sus sus», fragment de La Trulla del ‘Cançoner de 
Gandia’. Mateu Fletxa, el Vell El Jubilate (fragments), La Justa (fragments), El 
Fuego (fragments) i La Bomba (fragments) de ‘Les Ensaladas de Fletxa’. Francisco 
Guerrero Prado verde y florido i Huyd, huyd de ‘Canciones y villanescas 
espirituales’. Anònims Riu riu chiu, Dadme albricias hijos d’Eva, Verbum 
caro factum est, Si la noche haze escura, Falalán, falalalera i Teresica hermana 
del ‘Cançoner d’Uppsala’ | Corten espadas afiladas del ‘Cançoner Musical de 
Medinaceli’ | Dindirindín, Pase el agoa i La Tricotea del ‘Cançoner de Palau’.

INÉS ALONSO SOPRANO
SAMUEL TAPIA CONTRATENOR
JORGE LOSANA TENOR I DIRECTOR
VALENTÍN MIRALLES BAIX

8 d’agost | 20:00 h | Església de Sant Genís | Preu únic 15€

08 D’AGOST

Crema el desig, la passió, el pecat. 
Hi ha foc al cor dels amats com flames 
a l’infern. La verge és temptada per 
un jove bell, també porta, però, la 
redempció divina al món. Aquest 
programa que presenta el jove conjunt 
vocal Cantoría vol mostrar com el 
desig carnal i la devoció divina es 
fonen en aquest repertori on música i 
text piquen l’ullet a la cultura popular 
alhora que al refinament cortesà i 
la tradició religiosa en un teatre de 
verges, cornuts, sants i dimonis.

Quema el deseo, la pasión, el pecado. 
Hay fuego en el corazón de los amates 
como llamas en el infierno. La virgen 
es tentada por un joven bello, también 
trae la redención divina al mundo. 
Este programa que presenta el joven 
conjunto vocal Cantoría quiere mostrar 
como el deseo carnal y la devoción 
divina se funden en este repertorio 
donde música y texto guiñan a 
la cultura popular a la vez que al 
refinamiento cortesano y la tradición 
religiosa en un teatro de vírgenes, 
cornudos, santos y demonios.

Un brasier de désir, de passion et 
de péché. Le feu brûle dans le cœur 
des amants, comme les flammes de 
l’enfer. La vierge est tentée par un beau 
et jeune garçon et, à la fois, apporte 
la rédemption divine au monde. Ce 
programme, présenté par le jeune 
ensemble vocal Cantoría, montre que 
le désir charnel et la dévotion divine 
se fondent dans ce répertoire où la 
musique et le texte font un clin d’œil 
aussi bien à la culture populaire 
qu’au raffinement courtois et à la 
tradition religieuse dans un théâtre 
peuplé de vierges, de cocus, de saints 
et de démons.

Burning desire, passion, sin. Fire 
in the heart of lovers likened to 
flames in Hell. The Virgin tempted 
by a handsome young man, yet also 
the bearer to the world of divine 
redemption. This concert by the 
young vocal ensemble, Cantoría, 
aims to show how carnal desire and 
divine devotion come together in this 
repertoire, in which music and text 
combine influences from popular 
culture with courtly refinement and 
religious tradition – a theatre of 
virgins, cuckolds, saints and devils.

Inscripció antiga

“Mentre vivim, mirem de viure”
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LA GRANDE
CHAPELLE

9 d’agost | 22:00 h | Església de Sant Genís | A 48€ B 36€

9 d’agost | 20:00 h | Saló del Gastrohotel Vila Bella | Gratuït

Concert a la memòria d’Ernest Lluch

Conferència d’introducció al programa, a càrrec del musicòleg i director A. Recasens

Alena Dantcheva, Laura Martínez Boj, Lina Marcela López i Axelle Bernage 
sopranos | Marnix De Cat i David Sagastume contratenors | Benedict Hymas 
i Pierre Derhet tenors | Romain Bockler i Marc Busnel baix-barítons | Marta 
Vicente violó | Herman Stinders orgue positiu | Albert Recasens direcció.

Antoni Soler Vespres comuns | Magnificat en segon to | Benedicamus Domino. 
D. Scarlatti Salve Regina per a soprano i contralt | Stabat Mater

ALBERT RECASENS DIRECTOR

Antoni Soler, nascut a Olot, és el 
més internacional dels compositors 
espanyols del segle XVIII. És conegut 
especialment per les seves cèlebres 
sonates per a clavicèmbal, però també 
és autor d’una extensa producció vocal 
escrita al llarg de les tres dècades que 
va passar al monestir de l’Escorial. La 
Grande Chapelle presenta una primera 
part dedicada a Soler, amb algunes 
obres recuperades, i una segona en la 
qual s’escoltarà Domenico Scarlatti, 
que va ser músic de la cort espanyola 
i mestre de Soler, la breu Salve regina 
per a soprano i contralt i el seu 
magnífic i profund Stabat Mater.

Antoni Soler, nacido en Olot, es el 
más internacional de los compositores 
españoles del siglo XVIII. Es conocido 
especialmente por sus célebres sonatas 
para clavicémbalo, pero también es 
autor de una extensa producción vocal 
escrita a lo largo de las tres décadas 
que pasó en el monasterio de El 
Escorial. La Grande Chapelle presenta 
una primera parte dedicada a Soler, 
con algunas obras recuperadas, y una 
segunda en la que escucharemos de 
Domenico Scarlatti, que fue músico de 
la corte española y maestro de Soler, 
la breve Salve regina para soprano y 
contralto y su magnífico y profundo 
Stabat Mater.

Antoni Soler, né à Olot, est le plus 
international des compositeurs 
espagnols du XVIIIe siècle. Il est 
particulièrement célèbre pour ses 
sonates pour clavecin. Il est aussi 
l’auteur d’une large production vocale 
écrite au cours des trois décennies 
qu’il passa au monastère de l’Escurial. 
La Grande Chapelle présente une 
première partie consacrée à Soler, 
avec certaines œuvres récupérées. 
La deuxième partie met à l’honneur 
Domenico Scarlatti, qui fut un 
musicien de la cour espagnole et 
maître de Soler, la brève Salve Regina 
pour soprano et contralto et le 
magnifique et profond Stabat Mater.

Antoni Soler was born in Olot, and is 
the most international of 18th century 
Spanish composers. He is best known 
for his famous harpsichord sonatas, 
but also composed a large number 
of vocal works during the three 
decades he spent at the monastery of 
El Escorial. La Grande Chapelle will 
sing works by Soler, some of which 
are recent rediscoveries, while the 
second part will consist of music by 
Domenico Scarlatti, who spent time 
as a musician of the Spanish court and 
was one of Soler’s teachers. We will 
hear Scarlatti’s brief Salve Regina for 
soprano and alto, and his magnificent, 
profound Stabat Mater.

09 D’AGOST
Ciceró, De officiis 1, 7, 22

“No hem nascut solament 
per a nosaltres”
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CAMERATA ROYAL 
CONCERTGEBOUW

11 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 32€ B 28€

L. Boccherini Quintet per a dos violins, viola, violoncel i contrabaix en Re major 
Op.39 núm. 3, G. 339. F. Schubert Octet en Fa major, Op.166, D. 803.

El quintet és la formació més 
característica de Boccherini, 
compositor italià establert a Espanya 
com a músic de cort al servei de 
l'infant Don Lluís i després de Carles 
II. En va escriure un grapat, però la 
combinació de cordes amb contrabaix 
fa singular el quintet que escoltarem 
a la Camerata Royal Concertgebouw 
Orchestra, que a la segona part 
del concert interpretarà l'octet de 
Schubert, obra de misteriosa bellesa 
i peça fonamental del catàleg de 
música de cambra.

El quinteto es la formación más 
característica de Boccherini, 
compositor italiano que se estableció 
en España como músico de corte 
al servicio del Infante Don Lluís 
y después de Carlos II. Escribió 
un buen número de quintetos pero 
la combinación de cuerdas con 
contrabajo convierte en singular 
el quinteto que escucharemos a la 
Camerata Royal Concertgebouw 
Orchestra, que en la segunda parte 
del concierto interpretará el octeto de 
Schubert, obra de misteriosa belleza 
y pieza fundamental del catálogo de 
música de cámara.

Le quintette est la formation la 
plus caractéristique de Boccherini, 
compositeur italien établi en Espagne 
comme musicien de la cour, au service 
de l’infant Louis de Bourbon puis 
de Charles II. Il en écrivit plusieurs, 
mais l’association de cordes et de 
contrebasse fait la singularité de 
ce quintette joué par le Camerata 
Royal Concertgebouw Orchestra. 
La deuxième partie du concert sera 
consacrée à l’octuor de Schubert, une 
œuvre à la beauté mystérieuse et un 
morceau fondamental du catalogue de 
musique de chambre.

The quintet is the chamber formation 
most associated with Boccherini, 
an Italian composer established 
in Spain as court musician in the 
service first of the Infante Don Luis 
and then of Charles II. Boccherini 
wrote a large number of quintets, 
but the combination of strings and 
double bass is the distinctive feature 
of the work we will hear performed 
tonight by the Camerata Royal 
Concertgebouw Orchestra. In the 
second part of the concert they will 
perform Schubert’s Octet, a work of 
mysterious beauty and a composition 
of fundamental importance in the 
chamber music repertory.

11 D’AGOST
Ciceró, Pro Milone 29, 79

“Els nostres pensaments 
són lliures”
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CONCERTO ZAPICO
FORMA ANTIQVA

Sebastián Aguilera de Heredia Ensalada. Gaspar Sanz Passeos por 4º 
tono | Marionas | Jacaras | Españoletas. Anònim Tirana del coche de la 
Princesa | Faborita | Alemanda de Coreli | Bayle del Gran Duque / Diferencias 
sobre las Folías. Santiago de Murcia Grabe | Folías Gallegas | Cumbees. 
Giovanni Girolamo Kapsperger Passacaglia | Villan di Spagna. Giovanni 
Battista Vitali Toccata e Bergamasca. Tradicional asturiana Fandango de 
Leitariegos. Bellerofonte Castaldi Cecchina e Florida correnti. Angelo Michele 
Bartolotti Prelude [5to. tuono]

AARÓN ZAPICO CLAVICÈMBAL
DANIEL ZAPICO TIORBA
PABLO ZAPICO GUITARRA BARROCA

13 d’agost | 20:00 h | Jardí del Palau Lo Mirador | Preu únic 25€

13 D’AGOST

Els germans asturians Zapico, Aarón, 
Daniel i Pablo volien fer música de 
cambra junts i sense un repertori 
específic pels instruments que toquen 
–clavicèmbal, tiorba i guitarra–, van 
decidir transcriure ells mateixos una 
sèrie de danses espanyoles i italianes 
dels segles XVII i XVIII i enregistrar el 
2010 Concerto Zapico. La singular idea 
va agradar i van ampliar el repertori 
amb més transcripcions. Vuit anys més 
tard, van tornar als estudis de gravació 
per enregistrar Concerto Zapico Vol. 
2 amb més transcripcions de danses 
espanyoles i italianes que ara ens 
porten a Torroella de Montgrí.

Los hermanos asturianos Zapico, 
Aarón, Daniel y Pablo, querían 
hacer música de cámara juntos y sin 
un repertorio específico para los 
instrumentos que tocan –clavicémbalo, 
tiorba y guitarra– decidieron 
transcribir ellos mismos una serie 
de danzas españolas e italianas de 
los siglos XVII y XVIII y grabar en 
2010 Concerto Zapico. La singular 
idea gustó y ampliaron el repertorio 
con más transcripciones. Ocho años 
más tarde, volvieron al estudio para 
grabar Concerto Zapico Vol. 2 con más 
transcripciones de danzas españolas 
e italianas que ahora presentan en 
Torroella de Montgrí.

Les frères asturiens Zapico – 
Aarón, Daniel et Pablo – voulaient 
jouer de la musique de chambre 
ensemble. N’ayant pas de répertoire 
spécifique pour les instruments qu’ils 
pratiquaient, le clavecin, le théorbe et 
la guitare, ils ont transcrit eux-mêmes 
une série de danses espagnoles et 
italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, 
et enregistré en 2010 le Concerto 
Zapico. L’idée originale a plu; puis 
ont élargi leur répertoire avec de 
nouvelles transcriptions. Huit ans 
plus tard, ils sont retournés en studio 
pour enregistrer le Concerto Zapico 
Vol. 2, avec de nouvelles transcriptions 
de danses espagnoles et italiennes, 
qu’ils nous présentent maintenant à 
Torroella de Montgrí.

The Zapico brothers from Asturias, 
Aarón, Daniel and Pablo, wanted to 
perform chamber music together, but 
had no specific repertoire for their 
instruments – harpsichord, theorbo 
and guitar. So they decided to make 
their own transcriptions of a number 
of Spanish and Italian dances from 
the 17th and 18th centuries and record 
the Concerto Zapico in 2010. The 
originality of the idea found favour 
and widened the repertoire with more 
transcriptions. Eight years later, they 
were back in the recording studio to 
commit to disc Concerto Zapico Vol. 2, 
with more transcriptions of Spanish 
and Italian dances – the repertoire 
they will perform for us this evening at 
Torroella de Montgrí.

Inscripció del Rathauskeller de Nuremberg

“Si manca vi, manca tot”

Concert Singulars Torroella
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JOAQUÍN
ACHÚCARRO

W. A. Mozart Fantasia núm. 3 en Re menor, K. 397 | Adagio per a piano en Si 
menor, K. 540. L. van Beethoven Sonata per a piano núm. 30 en Mi major 
Op. 109. F. Mompou Cançó i dansa núm. 6 | Variacions sobre un tema de Chopin. 
M. De Falla «Aragonesa» de Cuatro piezas españolas | Fantasía bética.

JOAQUÍN ACHÚCARRO PIANO

14 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 32€ B 28€

14 D’AGOST

Per la seva cita estiuenca amb el públic 
del Festival de Torroella de Montgrí, 
aquest any Joaquín Achúcarro ens 
oferirà en la primera part un programa 
de clàssics centreeuropeus amb 
obres de Mozart i una de les últimes 
sonates de Beethoven, l'Opus 109, que 
amb la gran llibertat que fa de l'ús dels 
moviments, s'allunya definitivament 
de l'esquema tradicional, i en la 
segona part, obres del segle XX amb 
partitures de Frederic Mompou i 
Manuel de Falla.

Para su cita veraniega con el público 
del Festival de Torroella de Montgrí, 
este año Joaquín Achúcarro nos 
ofrecerá en la primera parte de su 
recital un programa de clásicos 
centroeuropeos con obras de Mozart 
y una de las últimas sonatas de 
Beethoven, la Opus 109, que con la 
gran libertad que hace uso de los 
movimientos se aleja definitivamente 
del esquema tradicional, y en la 
segunda parte, obras del siglo XX 
con partituras de Frederic Mompou y 
Manuel de Falla.

For his regular summer meeting 
with the Torroella Festival audience, 
Joaquín Achúcarro has planned the 
first part of his concert programme 
with Viennese classics – two works 
by Mozart and one of Beethoven’s 
late piano sonatas, his Opus 109, in 
which the composer’s great liberty 
in the scheme of the movements is a 
total departure from the traditional 
format. In the second part, Achúcarro 
will play music from the 20th century, 
with works by Frederic Mompou and 
Manuel de Falla.

À l’occasion de son rendez-vous estival 
avec le public du Festival de Torroella 
de Montgrí, Joaquín Achúcarro nous 
présente cette année en première 
partie un programme de classiques 
d’Europe centrale avec des œuvres de 
Mozart et l’une des dernières sonates 
de Beethoven, l’opus 109. Avec une 
grande liberté dans l’interprétation 
des mouvements, il s’éloigne 
définitivement du schéma traditionnel. 
Dans la deuxième partie, il jouera 
des œuvres du XXe siècle avec des 
partitions de Frederic Mompou et de 
Manuel de Falla.

Horaci, Sermones 1, 3, 6

“De l'ou a les pomes”
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Concert Familiar

ACRÒBATA
I ARLEQUÍ

LA MAQUINÉ

*Gratuït amb el carnet Super3
Música d'Erik Satie i Francis Poulenc

15 d’agost | 19:00 h | Auditori Espai Ter | Preu únic 15€

15 D’AGOST

Nou espectacle de la companyia La 
Maquiné inspirat en l'univers del circ 
de Pablo Picasso i la seva etapa rosa 
que narra la història de Pablo, un 
jove sol i sense casa que viu al carrer 
passant gana i fred. Un dia, un circ 
arriba a la ciutat i, fascinat, Pablo 
entra a treballar-hi com a ajudant 
amb l'esperança de fer realitat el seu 
somni de formar part de la família dels 
saltimbanquis. Però per aconseguir-ho 
haurà d'aprendre a respectar i cuidar 
els animals del circ.

Una producció de La Maquiné.
Recomanat a partir de 4 anys.

Nuevo espectáculo de la compañía 
La Maquiné inspirado en el universo 
del circo de Pablo Picasso y su etapa 
rosa que narra la historia de Pablo, 
un joven solo y sin casa que vive en la 
calle pasando hambre y frío. Un día, 
un circo llega a la ciudad y, fascinado, 
Pablo entra a trabajar en él como 
ayudante con la esperanza de hacer 
realidad su sueño de formar parte de la 
familia de los saltimbanquis. Pero para 
conseguirlo deberá aprender a respetar 
y cuidar a los animales del circo.

Una producción de La Maquiné.
Recomendado a partir de 4 años

Nouveau spectacle de la compagnie La 
Maquiné inspiré de l’univers du cirque 
de Pablo Picasso et de son étape rose, 
qui raconte l’histoire de Pablo, un 
jeune garçon solitaire et sans domicile 
qui vit dans la rue, souffrant du froid 
et de la faim. Un jour, un cirque 
arrive en ville. Fasciné, Pablo se met 
à y travailler comme assistant, dans 
l’espoir de réaliser son rêve de faire 
partie de la famille des saltimbanques. 
Pour y parvenir, il lui faudra 
apprendre à respecter et à prendre soin 
des animaux du cirque.

Une production de La Maquiné.
Recommandé pour les enfant 
à partir de 4 ans.

A new show from La Maquiné, inspired 
by Picasso’s world of the circus and 
the artist’s rose period. We discover 
the story of Pablo, a lonely, homeless 
youth who lives hungry and cold on 
the streets. One day, a circus comes 
to town and Pablo is fascinated. He 
begins to work in the circus as an 
assistant, hoping that his dream of 
joining the family of acrobats will 
come true. But for this to happen he 
will have to learn to respect and take 
care of the circus animals.         

La Maquiné production.
Recommended for children 
of 4 years or older.

Màxima atribuïda a Jean de Santeuil

“Rient corregeix els costums”



28 FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ PROGRAMACIÓ 29

COSMOS QUARTET

F. Schubert Quartet per a cordes núm. 12 en Do menor «Quartettsatz».
G. Ligeti Quartet per a cordes núm. 1 «Métamorphoses nocturnes».
L. van Beethoven Quartet per a cordes núm. 15 en La menor, Op. 132.

HELENA SATUÉ VIOLÍ
BERNAT PRAT VIOLÍ
LARA FERNÁNDEZ VIOLA
ORIOL PRAT VIOLONCEL

16 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 25€ B 22€

16 D’AGOST

Amb tan sols cinc anys, el Cosmos 
Quartet ha aconseguit un ampli 
reconeixement guanyant el primer 
premi del Concurs Irene Steels-
Wilsing Foundation a Heidelberg el 
2018 i aconseguint el 13è Premi BBVA 
de Música de Cambra Montserrat 
Alavedra. En la seva presentació al 
Festival de Torroella, presenta un 
ambiciós programa de cambra amb 
el quartet inacabat de Schubert, 
Quartettsatz, el primer quartet de 
George Ligeti, i un dels sublims últims 
quartets de Beethoven, l'Opus 132.

En solo cinco años, Cosmos Quartet ha 
conseguido un amplio reconocimiento 
ganando el primer premio del 
Concurso Irene Steels-Wilsing 
Foundation en Heidelberg en 2018 
y consiguiendo el 13º Premio BBVA 
de Música de Cámara Montserrat 
Alavedra. En su presentación en el 
Festival de Torroella, presenta un 
ambicioso programa de cámara con 
el cuarteto inacabado de Schubert, 
Quartettsatz, el primer cuarteto de 
Ligeti, y uno de los sublimes últimos 
cuartetos de Beethoven, el Opus 132.

En seulement cinq ans, le Cosmos 
Quartet a obtenu une large 
reconnaissance en gagnant le premier 
prix du concours Irene Steels-Wilsing 
Foundation à Heidelberg 2018 et en 
obtenant le 13e Prix BBVA de musique 
de chambre Montserrat Alavedra. 
Lors de sa présentation au Festival de 
Torroella, il propose un programme 
ambitieux de musique de chambre 
avec le quatuor inachevé de Schubert 
Quartettsatz, le quatour numéro 1 de 
Ligeti, et l’un des sublimes derniers 
quatuors de Beethoven, l’opus 132.

In just five years of existence, the 
Cosmos Quartet has achieved wide 
recognition, winning first prize at 
the Irene Steels-Wilsing Foundation 
Competition in Heidelberg in 2018, 
and also the 13th BBVA Montserrat 
Alavedra Chamber Music Prize. For 
their first concert at the Torroella 
Festival, they will perform an 
ambitious programme which includes 
Schubert’s unfinished Quartettsatz, 
Ligeti’s first quartet, and one of 
Beethoven’s sublime late works in the 
genre, his Opus 132.

Aforisme medieval. Werner 46

“En un riu gran es 
pesquen peixos grossos”
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GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER
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18 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 48€ B 36€

Amandine Beyer violí i direcció | Neven Lesage i Gabriel Pidoux oboès | Théo 
Suchanek i Cyril Vittecoq trompes | Alejandro Pérez Marín fagot | Alba Roca, 
Natalie Carducci, Flavio Losco, Katia Viel i Vadym Makarenko violins | Marta 
Páramo i Ottavia Rausa violes | Baldomero Barciela viola de gamba | Marco 
Ceccato i Rebeca Ferri, violoncels | Anna Fontana clavicèmbal.

J. Haydn Simfonia núm. 47 en Sol major «Palindrome», Hob. I:47 | Concert 
per a violí, clavicèmbal i cordes en Fa major, Hob. VIII-6 | Concert per a 
violí en Sol major, Hob. VIIa-4 | Simfonia núm. 64 en La major «Tempora 
mutantur», Hob. I:64

18 d’agost | 20:00 h | Espai Ter | Gratuït
Conferència d'introducció al programa a càrrec d'Amandine Beyer

18 D’AGOST

Després del divertit joc de fet i 
amagar a la recerca d'obres atribuïdes 
encertadament o erròniament a Bach 
que l'estiu passat va proposar la 
violinista francesa Amandine Beyer i 
el seu grup Gli Incogniti, torna de nou 
al Festival de Torroella de Montgrí 
ara amb el seu conjunt ampliat fins 
a orquestra de cambra per oferir un 
monogràfic dedicat a Joseph Haydn 
amb dues de les seves simfonies i dos 
concerts, un d'ells doble per a violí i 
clavicèmbal.

Después del divertido juego del 
escondite a la búsqueda de obras 
atribuidas acertada o erróneamente a 
Bach que el verano pasado nos propuso 
la violinista francesa Amandine Beyer 
y su grupo Gli Incogniti, regresan 
de nuevo al Festival de Torroella 
de Montgrí ahora con su conjunto 
ampliado hasta alcanzar la orquesta de 
cámara para ofrecer un monográfico 
dedicado a Joseph Haydn con dos de 
sus sinfonías y dos conciertos, uno de 
ellos doble para violín y clavicémbalo.

Après le jeu de cache-cache à la 
recherche d’œuvres attribuées à 
Bach (qu’elles le soient véritablement 
ou non) que la violoniste française 
Amandine Beyer et son groupe Gli 
Incogniti proposa l’an dernier, ils 
reviennent au Festival de Torroella 
de Montgrí avec un ensemble élargi 
en orchestre de chambre qui offre un 
monographique consacré à Joseph 
Haydn avec deux de ses symphonies et 
deux concertos, dont un double pour 
violon et clavecin.

After the enjoyable game of hide-and-
seek in search of works correctly or 
mistakenly attributed to Bach, which 
was last summer’s concert by French 
violinist Amandine Beyer and her 
ensemble Gli Incogniti, the group 
return to the Torroella Festival as a 
larger chamber orchestra to give a 
concert of works by Joseph Haydn. 
They will play two of his symphonies 
and two concerti, one of these a double 
concerto for violin and harpsichord.

Sèneca, Epistulae 37, 4

“La saviesa, que és l'única llibertat”
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CHACONNE
TOMBEAU

CARLOS MENA & 
IÑAKI ALBERDI

20 d’agost | 20:00 h | Palau Solterra, Fundació Vila Casas | Preu únic 25€

Josquin Desprez Ave Maris Stella | Benedictus | Agnus Dei | Coeurs 
désolez par toute nation | Pleine de dueil | Inviolata, integra et casta es 
J. S. Bach Contrapunctus I | Contrapunctus XII | Chacona. Joan Magrané Si 
en lo mal temps la serena be canta. Tomas Luis de Victoria Alma redemtoris 
Mater / Salve Regina | Domine non sum dignus (acordió) | Domine non sum 
dignus (duo) | Et Jesum | Duo Serafin | Magi viderunt stellam.

Quan el primer acordió es va patentar, 
totes les obres d'aquest programa 
menys una feia segles que havien estat 
escrites. El contratenor Carlos Mena i 
l'acordionista Iñaki Alberdi, empesos 
per l'esperit aventurer, s'atreveixen 
a proposar interpretacions singulars 
de Johann Sebastian Bach, Josquin 
Desprez i Tomás Luis de Victoria amb 
acompanyament d'acordió i conviden 
compositors actuals a rellegir obres 
del passat per crear-ne de noves.

Cuando el primer acordeón se patentó, 
todas las obras de este programa 
menos una hacía siglos que habían sido 
escritas. Espoleados por el espíritu 
aventurero, el contratenor Carlos Mena 
y el acordeonista Iñaki Alberdi se 
aventuran a proponer interpretaciones 
singulares de Johann Sebastian Bach, 
Josquin Desprez y Tomás Luis de 
Victoria con acompañamiento de 
acordeón e invitan a compositores 
actuales a releer obras del pasado para 
crear nuevas.

Lorsque le premier accordéon 
fut déposé, toutes les œuvres de 
ce programme sauf une avaient 
déjà été écrites depuis des siècles. 
Le contreténor Carlos Mena et 
l’accordéoniste Iñaki Alberdi, portés 
par l’esprit d’aventure, proposent 
des interprétations audacieuses et 
singulières de Johann Sebastian Bach, 
Josquin Desprez et Tomás Luis de 
Victoria accompagnées à l’accordéon. 
Ils invitent des compositeurs 
contemporains à revisiter des œuvres 
du passé pour en créer de nouvelles.

When the first accordion was patented, 
all the works in this programme 
except one had been in existence for 
centuries. Countertenor Carlos Mena 
and accordionist Iñaki Alberdi have 
mustered an adventurous spirit to 
give us novel performances of music 
by Johann Sebastian Bach, Josquin 
Desprez and Tomás Luis de Victoria, 
accompanied by an accordion. They 
extend an invitation to contemporary 
composers to make new readings of 
works of the past and thereby create 
new compositions.

20 D’AGOST
Catul 3, 1

“Ploreu, Venus i Cupidos!”

Concert Singulars Torroella
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GIUSSEPPE 
ANDALORO

ORQUESTRA
SIMFÒNICA

DEL VALLÈS

22 d’agost | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 48€ B 36€

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Giuseppe Andaloro piano | Rubén Gimeno direcció 

L. van Beethoven Concert per a piano i orquestra núm. 2 en Si bemoll major, Op. 19 
S. Rakhmàninov Concert per a piano i orquestra núm. 2 en Do menor, Op. 18
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*Producció del Festival de Torroella de Montgrí. Amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell 
i amb la col·laboració de l'Institut Italià de Cultura. *Producción del Festival de Torroella de 
Montgrí. Con el patrocinio de la Fundación Banc Sabadell y con la colaboración del Instituto 
Italiano de Cultura. *Production du Festival de Torroella de Montgrí. Avec le soutien de la 
Fundació Banc Sabadell et avec la collaboration de l’Institut Italien de Culture. *Festival 
de Torroella de Montgrí production. Sponsored by the Fundació Banc Sabadell and with the 
support of the Istituto Italiano di Cultura.

Poc més de cent anys separen els dos 
concerts per a piano de Beethoven 
i Rakhmàninov amb els quals es 
clausura el 39è Festival de Torroella 
de Montgrí. Tots dos van ser escrits 
per dos compositors pianistes que 
van enlluernar el públic de la seva 
època amb el seu virtuosisme, i tots 
dos concerts van ser estrenats pels 
mateixos compositors al piano. Només 
un virtuós s'enfronta als dos concerts 
en una mateixa vetllada, a Torroella 
ho farà el sicilià Giuseppe Andaloro, 
brillant pianista de la nova generació 
italiana d'instrumentistes, acompanyat 
per l'Orquestra Simfònica del Vallès.

Poco más de cien años separan los dos 
conciertos para piano de Beethoven y 
Rachmaninov con los que el Festival 
de Torroella de Montgrí clausura su 
39ª edición. Los dos fueron escritos 
por dos compositores pianistas 
que deslumbraron al público de su 
época con su virtuosismo, y los dos 
conciertos fueron estrenados por 
los mismos compositores al piano. 
Solo un virtuoso se enfrenta a los 
dos conciertos en una misma velada, 
en Torroella de Montgrtí lo hará 
el siciliano Giuseppe Andaloro, 
brillante pianista italiano de la nueva 
generación de instrumentistas, 
acompañado por la Orquestra 
Simfònica del Vallès.

Un peu plus de cent ans séparent 
les deux concertos pour piano de 
Beethoven et Rachmaninov, qui 
clôtureront en beauté le 39e Festival 
de Torroella de Montgrí. Tous deux 
furent écrits par deux compositeurs 
et pianistes qui fascinèrent le public 
de leur époque par leur virtuosité. 
Ces deux concertos furent joués pour 
la première fois par les compositeurs 
eux-mêmes au piano. Seul un virtuose 
peut s’affronter aux deux concertos 
en une seule soirée. Le Sicilien 
Giuseppe Andaloro, pianiste brillant 
de la nouvelle génération italienne 
d’instrumentistes, accompagné par 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
relève le défi.

Little more than a hundred years 
separate the two piano concertos by 
Beethoven and Rachmaninov which 
will close the 39th Torroella de 
Montgrí Festival. Both works were 
written by pianist-composers who 
dazzled the audiences of their time 
with their displays of virtuosity, and 
both concerti received their first 
performance with the composers 
themselves at the piano. Only a true 
virtuoso could play both works in one 
concert, and in Torroella it will be the 
Sicilian Giuseppe Andaloro, a brilliant 
pianist of the new Italian generation 
of musicians, accompanied by the 
Orquestra Simfònica del Vallès.

22 D’AGOST
Cecili Estaci 210, Ribbeck

“Planta arbres que aprofitin 
a una altra generació”
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Residència i concert EEEmerging
01 d’agost | 20:00 h | Claustre del Convent dels Agustins | Preu únic 15€
Mayah Kadish, Sara Cubarsi violí | Anastasia Baraviera violoncel | Gianluca 
Geremia tiorba i llaüt | Marco Crosetto clavicèmbal i orgue

«Venècia, porta d'Orient»
Giovanni Picchi Canzona ottava a tre da Salmi Concertati, Op. 1 | Toccata. Giulio 
Mussi  L'Amaltea, Canzona a due violini in eco da Il Primo libro delle canzoni a 
due, Op. 5. Dario Castello Sonata Terza, a due soprani da Sonate concertate in 
stil moderno, libro primo | Sonata Undecima, a due soprani e trombone ovvero 
violeta da Sonate concertate in stil moderno, libro secondo. Biagio Marini Sonata 
a basso e violino da Per ogni sorte di strumento musicale, Op 22 | Balletto Settimo 
Alemanno a tre da Sonate, sinfonie... Op. 8. Giovanni Battista Fontana Sonata 
Settima. Giovanni Legrenzi Sonata terza a due violini da La Cetra, Op. 10.

La Vaghezza és un jove conjunt de música antiga especialitzat en la interpretació 
de música dels segles XVII i XVIII. Ha guanyat nombrosos premis i actualment 
està en el seu tercer any com a grup EEEmerging, projecte paneuropeu creat el 
2014 amb el suport del programa Europa Creativa de la Unió Europea amb la 
finalitat de recolzar els joves grups de música antiga i ajudar-los en els seus inicis 
professionals i del qual forma part el Festival de Torroella. En el seu període de 
residència a Torroella de Montgrí oferirà un concert amb obres del primer barroc 
de compositors italians pertanyents a la innovadora escola veneciana.

Festa del Soci
12 de juliol | 22:00 h | Auditori Espai Ter | A 25€ B 22€
XAVIER PUIG DIRECCIÓ MUSICAL
ANNA ROMANÍ DIRECCIÓ ESCÉNICA

«Ensaladas» i madrigals del Renaixement català
Pere Alberch Vila El bon jorn. Joan Brudieu Ma volentat ab la rahó s’envolpa. 
Lluís de Milà Pavana i Gallarda. Mateu Fletxa, el Vell La viuda | Gloria... pues 
nació | La justa. Mateu Fletxa, el Jove O qual corona d’odorati fiori.

Un repàs de la música del Renaixement català amb una selecció d'obres dels 
principals compositors del segle XVI a Catalunya en una època en la qual la 
música vivia un moment d'esplendor. Des de la música instrumental per a la dansa 
de Lluís de Milà fins a la cort valenciana de Ferran d’Aragó, fins als madrigals 
italians de Mateu Fletxa, el Jove, emmirallats en la tradició madrigalesca italiana, 
passant pels corresponents en llengua catalana on Joan Brudieu s’inspiraria en 
Ausiàs March i amb el gènere ibèric de l'ensalada que Mateu Fletxa, el Vell, va 
portar a la màxima expressió.
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COR DE CAMBRA
DEL PALAU DE LA 
MÚSICA CATALANA

LA VAGHEZZA

LA CARAVAGGIA
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Auditori Espai Ter
Carrer del Riu Ter, 29 
Tel. (+34) 972 755 003

Església de Sant Genís
Carrer de Sant Genís, 2
Tel. (+34) 972 758 293

Palau Lo Mirador
Passeig de l’Església, 1
Tel. (+34) 972 758 063

Fundació Mascort
Carrer de l’Església, 9
Tel. (+34) 972 758 057
www.fundaciomascort.com

Convent dels Agustins
Carrer Onze de Setembre, 2
Tel. (+34) 972 755 144

Gastrohotel Vila Bella
Carrer Església, 20 
Tel. (+34) 696 688 641

ESCENARIS

ESPAIS

Museu de la Mediterrània
Carrer d’Ullà, 27-31
Tel. (+34) 972 755 180

Cinema Montgrí
Carrer Codina, 28
Tel. (+34) 972 758 396

El Molinet
L’Estartit

Passeig d'el Molinet
L’Estartit

La Sala
Plaça d'Ernest Lluch, s/n
Tel. (+34) 972 757 853

ESCENARIS

Fundació Vila Casas
Carrer de l’Església, 10
Tel. (+34) 972 761 976
www.fundaciovilacasas.com
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ALTRES
ACTIVITATS

ELS ESTIUS A CANTALLOPS 
CORRESPONDÈNCIA EDUARD 
TOLDRÀ I MANUEL CAPDEVILA
(1921 — 1961)

EL AMOR Y LA MUERTE
HISTORIA DE ENRIQUE GRANADOS

Presentació de llibre

Documental

07 d’agost | 19:00 h | La Sala | Gratuït

21 d’agost | 20:00 h | Cinema Montgrí | Preu 6€ | Durada: 77' | Espanya, 2018

El volum recull les cartes entre el músic Eduard Toldrà i el seu biògraf, Manuel 
Capdevila Rovira, que s'enviaven als estius, quan el compositor estiuejava a 
Cantallops. La correspondència recollida abraça un període de quaranta anys i 
evidencia una veritable relació d'amistat.
La presentació s’acompnyarà d’un tast de vins de la zona de Cantallops amb la 
col·laboració del Celler del Tast.

El documental recrea la història apassionant i tempestuosa del compositor Enric 
Granados a la Barcelona de finals del segle XIX i començaments del XX, els seus 
viatges a Madrid, París i Nova York, la lluita per la vida i els primers triomfs… 
El relat es barreja amb noves versions de les seves obres mestres a càrrec 
d'intèrprets del nivell de Rosa Torres-Pardo, Evgeny Kissin, Cañizares, Arcángel, 
Rocío Márquez, Carlos Álvarez o Nancy Fabiola Herrera, entre d'altres.

ARANTXA AGUIRRE DIRECTORA

LEBENSLICHT
Pel·lícula | Concert
10 d’agost | 20:00 h | Cinema Montgrí | Preu 6€ | Durada: 62' | Bèlgica, 2019

A través d’una pel·lícula concert, Lebenslicht segueix tres generacions d’homes, 
un avi, el seu fill i el seu net. L'avi reflexiona sobre el final de la seva vida, el pare 
lluita per la seva relació, el nen pateix i somia. No hi ha respostes. Només la música 
de Bach pot alleujar el dolor. Philippe Herreweghe i els seus músics interpreten una 
selecció de cors, àries i simfonies instrumentals d'algunes de les cantates, passions 
i misses més belles del cantor de Leipzig. 

CLARA PONS DIRECTORA

Collegium Vocale Gent | Philippe Herreweghe director | Hana Blažíková 
soprano | Alex Potter contratenor | Thomas Hobbs tenor | Peter Kooij baix

Invitació per assistir al concert i Festa 
del Soci i a dos concerts del Festival 
triats per l'organització.
El 25% de descompte en el preu de 
les entrades de la resta dels concerts 
del Festval.
L’entrada gratuïta als concerts de 
música de cambra del Cicle de Concerts 
de Tardor-Hivern.
Preferència compra entrades abans 
que es posin a la venda per al públic en 
general i a la compra d’abonaments fins 
a un 40% de descompte.
Informació prèvia de totes les activitats 
que organitza Joventuts Musicals de 
Torroella de Montgrí.

Quota mínima anual: 58 euros.
Menors de 18 anys: 50% de descompte
en els preus de les entrades.
Per a més informació visita
www.festivaldetorroella.cat

FES–TE SOCI DE 
LES JOVENTUTS

MUSICALS 

FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ



INFORMACIÓ 
I VENDA

D’ENTRADES
INFORMACIÓ 

I VENDA
D’ENTRADES

En línia
www.festivaldetorroella.cat
Del 17/05 al 22/08
*La venda d’entrades per internet es 
tanca mitja hora abans de cada concert o 
espectacle. Després, es podrà comprar les 
entrades directament al lloc del concert.

Per telèfon
De dilluns a dissabte
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
+34 972 761 098.

Punts de Venda
del 25/06 al 22/08
Oficines del Festival
C/ Onze de Setembre, 2. Torroella 
de Montgrí. De dilluns a dissabte, 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Auditori Espai Ter 
C/ Riu Ter, 29. Torroella de Montgrí. 
Dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 h.
Oficina de Turisme de l’Estartit 
Passeig Marítim, s/n. L’Estartit. 
Cada dia de 10 a 14 h i de 16 a 20h.

Descomptes
Socis Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí
25% de descompte, a taquilles i web.
Jubilats, Majors 65 anys 
15% de descompte, a taquilles.
Butaca Jove 
Si ets menor de 30 anys, o aturat, pots 
aconseguir una entrada d’última hora per 
3 €, apropant-te a taquilla mitja hora abans 
del concert. La butaca jove només será 
aplicable a tots els concerts del festival 
Torroella de Montgrí.
Socis Club Nàutic l’Estartit i Estudiants 
d’escoles de música 
10% de descompte, a taquilles.
Altres Decomptes 
Consulteu www.festivaldetorroella.cat

Observacions
La pertinença a aquests col·lectius 
s’haurà d’acreditar en el moment de la 
compra i l’accés a sala.
Els descomptes no són acumulables i 
només s’apliquen en la venda anticipada, 
excepte els socis de Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí.
Hi ha reservades quatre places d’accés 
fàcil per persones amb mobilitat reduïda.
La venda de bitllets per internet es 
tanca mitja hora abans de cada concert. 
Després, es podrà comprar les entrades 
directament a taquilles.

Reserva per a grups i per a  
persones amb mobilitat reduïda
Trucant al 972 76 06 05 o enviant un 
correu a info@festivaldetorroella.cat
* Cal acreditar la pertinença a qualsevol 
d’aquests col·lectius en el moment de 
la compra i a l’accés al recinte, el dia del 
concert. Descomptes no acumulables i 
aplicables únicament en la modalitat de 
venda anticipada.
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Servei de venda de CD 
i llibreria especialitzada en música
A l’Auditori Espai Ter. 
Editorials Col·lecció Música de 
l’editorial Acantilado, Huygens, Alba 
i la Casa dels Clàssics.

Trobada amb l’artista
En acabar cada concert podràs trobar-te 
amb l’artista al vestíbul de l’Auditori Espai Ter.

SERVEIS
Servei de bar i restauració a càrrec 
del Ginjoler
Cada nit, abans del concert, a partir de les 
20h, servei de restauració. Cuina Km0. 



ENCARA NO HO 
HAS PROVAT?
VINE A ESCOLTAR CLÀ SSICA

BATEIG MUSICAL
Un grup de persones anirà per primera vegada 
a un concert de música clàssica. En acabar ens 
agradarà que expliquin la seva experiència. Si tu 
també vols participar en aquesta nova iniciativa i 
gaudir per primera vegada d’un concert de clàssica, 
inscriu-te en el formulari del web:
festivaldetorroella.cat



Cap al futur 
amb la música.





JAZZ ESTARTITFESTIVALDEL 25 AL 28DE JULIOL

jazzestartit.cat



INDEX JAZZ

25 de juliol 
20:00 h Charles McPherson Quartet El Molinet, L’Estartit 
22:00 h Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Dave King El Molinet, L’Estartit 

26 de juliol
20:00 h Tonina El Molinet, L’Estartit 
22:00 h José James El Molinet, L’Estartit 

27 de juliol
20:00 h Lluc Casares Quintet El Molinet, L’Estartit 
22:00 h Stochelo Rosenberg & Biel Ballester Trio El Molinet, L’Estartit 

28 de juliol
20:00 h Rita Payés & Elisabeth Roma El Molinet, L’Estartit 
22:00 h The Golden Gate Quartet El Molinet, L’Estartit

06
08

10
12

14
16

18
20
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info@cnestartit.es - www.cnestartit.com

Viu el mar 
viu el Festival

CLUB NÀUTIC ESTARTIT

ESPORT - LLEURE - CULTURA
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Llegenda viva del jazz, Charles 
McPherson és una icona del bebop, 
que per a ell és el més important dels 
estils perquè, diu, abraça tots els estils 
del jazz. La seva musicalitat, creativitat 
i elegància han influït i inspirat 
generacions de músics i han captivat 
el públic. Va treballar de 1960 a 1972 
amb Charles Mingus i ha coŀlaborat 
amb Dizzy Gillespie, Art Farmer, Lionel 
Hampton i Wynton Marsalis, entre 
d’altres. Al Jazz Festival l’Estartit es 
presenta amb el pianista Bruce Barth, 
el mestratge del qual vam gaudir 
l’estiu passat a l’escenari del Molinet, 
el contrabaixista Mark Hodgson i el 
bateria Stephen Keogh.

Légende vivante du jazz, Charles 
McPherson est une véritable icone 
du bebop qu’il considère comme le 
courant le plus important du genre 
car, dit-il, il balaie tous les autres. 
Sa musicalité, sa créativité et son 
élégance ont influencé et inspiré des 
générations de musiciens et enchanté 
le public. Charles McPherson a travaillé 
avec Charles Mingus de 1960 à 1972 
et collaboré, entre autres, avec Dizzy 
Gillespie, Art Farmer, Lionel Hampton 
et Wynton Marsalis. Il est accompagné 
ici du pianiste Brice Barth – dont le 
public a pu découvrir la virtuosité l’été 
dernier sur la scène du Molinet –, du 
contrebassiste Mark Hodgson et du 
batteur Stephen Keogh.

Leyenda viva del jazz, Charles 
McPherson es un icono del bebop, 
que para él es el más importante de los 
estilos porque, dice, abarca todo el jazz. 
Su musicalidad, creatividad y elegancia 
han influido e inspirado a generaciones 
de músicos y han cautivado al público. 
Trabajó de 1960 a 1972 con Charles 
Mingus y ha colaborado con Dizzy 
Gillespie, Art Farmer, Lionel Hampton 
y Wynton Marsalis entre otros. 
En el Jazz Festival l’Estartit se presenta 
con el pianista Bruce Barth, cuyo 
magisterio disfrutamos el verano 
pasado en el escenario del Molinet, 
el contrabajista Mark Hodgson y el 
batería Stephen Keogh.

Charles McPherson is a living legend 
in jazz and an outstanding performer 
of Bebop, for him the most important 
style because, as he himself says, it 
embraces all the styles there are in 
jazz. McPherson’s musical sensibility, 
elegance and creativity have inspired 
generations of performers and 
captivated audiences. He worked with 
Charles Mingus from 1960 to 1972 
and has performed with artists such 
as Dizzy Gillespie, Art Farmer, Lionel 
Hampton and Wynton Marsalis. He 
comes to the Jazz Festival l’Estartit 
with pianist Brice Barth, whose expert 
playing we witnessed last summer at 
the Molinet, and the band is completed 
with double bassist Mark Hodgson and 
drummer Stephen Keogh.

CHARLES MCPHERSON SAXO ALT
BRUCE BARTH PIANO
MARK HODGSON CONTRABAIX
STEPHEN KEOGH BATERIA
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CHARLESMCPHERSONQUARTET

Amb la compra d’aquest concert té accés també al concert de
Joshua Redman – Ron Miles – Scott Colley – Dave King, a les 22h.

25 DE JULIOL

25 de juliol | 20:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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Joshua Redman, un dels improvisadors 
més brillants del segle XXI, ret 
homenatge a Ornette Coleman i al 
seu pare, Dewey Redman, que fou 
saxofonista de Coleman a principis 
de la dècada de 1970. Quan aquella 
mateixa dècada Coleman va formar 
el doble quartet elèctric Prime 
Time, Dewey va crear el quartet 
avantguardista Old and New Dreams 
amb alumnes de Coleman (Don Cherry, 
Charlie Haden i Eddie Blackwell) per 
tocar la seva música. Still dreaming és 
un tribut a la lliure inspiració i l'esperit 
fantasiós del seu pare i de Coleman, 
amb sis nous temes del quartet, un 
de Coleman, Comme il faut, i un altre 
Charlie Haden, Playing.

Joshua Redman, one of the most 
brilliant improvisers of the 21st century, 
pays tribute to Ornette Coleman and 
Redman’s own father, Dewey Redman, 
who was Coleman’s saxophonist in the 
early 1970s. When during that same 
decade Coleman founded the double 
electric quartet Prime Time, Dewey 
established the avant-garde quartet 
Old and New Dreams to perform his own 
music, working with three of Coleman’s 
pupils – Don Cherry, Charlie Haden 
and Eddie Blackwell. Still dreaming 
is a tribute to the free inspiration and 
imaginative spirit of Redman’s father 
and Coleman, and includes six new 
quartet themes, together with one by 
Coleman (Comme il faut) and one by 
Charlie Haden (Playing).

Joshua Redman, uno de los 
improvisadores más brillantes del siglo 
XXI, rinde homenaje a Ornette Coleman 
y a su padre, Dewey Redman, que fue 
saxofonista de Coleman a principios de 
la década de 1970. Cuando en aquella 
misma década Coleman formó el 
doble cuarteto eléctrico Prime Time, 
Dewey creó el cuarteto vanguardista 
Old and New Dreams con alumnos de 
Coleman (Don Cherry, Charlie Haden y 
Eddie Blackwell) para tocar su música. 
Still dreaming es un tributo a la libre 
inspiración y al espíritu fantasioso 
de su pare y de Coleman con seis 
nuevos temas del cuarteto, uno de 
Coleman, Comme il faut, y otro Charlie 
Haden, Playing.

Joshua Redman, l’un des improvisateurs 
les plus brillants du xxie siècle, rend 
hommage à Ornette Coleman et à 
son propre père, Dewey Redman, 
saxophoniste de Coleman au début 
des années 1970. À la même époque, 
Coleman forme le double quartet 
électrique Prime Time. De son côté, 
avec des élèves de Coleman (Don 
Cherry, Charlie Haden et Eddie 
Blackwell), Dewey Redman crée le 
quartet d’avant-garde Old and New 
Dreams Pour jouer la musique de ce 
dernier. Still dreaming est une ode à la 
libre inspiration et à l’esprit fantasque 
de son père et de Coleman. Le quartet y 
propose six nouveaux thèmes, dont un 
de Coleman (Comme il faut) et un autre 
de Charlie Haden (Playing).

JOSHUA REDMANRON MILES SCOTT COLLEY & DAVE KINGSTILL DREAMING

25 DE JULIOL 

JOSHUA REDMAN SAXO
RON MILES TROMPETA 
SCOTT COLLEY CONTRABAIX
DAVE KING  BATERIA

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
Charles McPherson Quartet, a les 20h.

25 de juliol | 22:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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Tonina és una jove nord-americana, filla 
de pare ugandès i mare italoamericana, 
contrabaixista, cantant i compositora, 
descoberta al Berklee College of Music 
pel músic i productor Javier Limón. 
Tonina té per davant un gran futur amb 
la seva veu singular i amb personalitat 
amb la qual presentarà al Jazz Festival 
L'Estartit el seu últim treball discogràfic, 
St. Lost, una coŀlecció de cançons que 
va escriure mentre estudiava a València, 
Boston i St Louis, la seva ciutat natal, 
en les que parla de les experiències 
viscudes en aquestes tres ciutats.

Tonina is a young American artist, 
of Ugandan and Italo-American 
parentage. She is a double bass 
player, singer and composer, and was 
discovered at the Berklee College of 
Music by the musician and producer 
Javier Limón. Tonina has a great future 
ahead of her, with her characteristic 
voice and the personality she will 
display at the Jazz Festival l'Estartit 
when she presents her latest album 
St. Lost, a collection of songs that she 
wrote while studying in Valencia, Boston 
and her native city, St Louis. In these 
songs she sings of her experiences in 
these three cities.

Tonina es una joven estadounidense 
hija de padre ugandés y madre 
italoamericana, contrabajista, cantante 
y compositora, descubierta en el 
Berklee College of Music por el músico 
y productor Javier Limón. Tonina tiene 
por delante un gran futuro con su voz 
singular y con personalidad con la que 
presentará en el Jazz Festival L'Estartit 
su último trabajo discográfico, St. 
Lost, una colección de canciones que 
escribió mientras estudiaba en Valencia, 
Boston y St. Louis, su ciudad natal, 
en las que habla de sus experiencias 
vividas en estas tres ciudades.

Tonina est une jeune Américaine, 
fille d’un Ougandais et d’une Italo-
américaine, contrebassiste, chanteuse 
et compositrice. Elle a été découverte au 
Berklee College of Music par le musicien 
et producteur Javier Limón. Avec sa voix 
singulière et sa personnalité, Tonina 
a devant elle un grand avenir. Au Jazz 
Festival l’Estartit, elle présentera son 
dernier travail discographique, St. Lost, 
un choix de chansons composées 
pendant ses études à Valencia, 
Boston et St Louis, sa ville natale, 
où elle évoque les expériences vécues 
dans ces trois villes.

TONINA ST. LOST 26 DE JULIOL 

TONINA VEU I CONTRABAIX 
DAVID GÓMEZ SAXO 
JACKSON STOKES GUITARRA 
KEITH BOWMAN  BATERIA I PERCUSSIÓ

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
José James, a les 22h.

26 de juliol | 20:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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Quan José James no està fent la seva 
pròpia música original, versiona temes 
dels intèrprets que l'han influenciat com 
ja va fer el 2015 amb Yesterday I had 
the blues, on cantava algunes de les 
grans cançons que va popularitzar Billie 
Holiday. Ara, el músic de Minneapolis 
ret homenatge, en Lean on Me, a un 
dels músics que més l'ha influenciat, 
Bill Withers, amb una selecció de temes 
dels vuit discos que va enregistrar entre 
1971 i 1985.

When José James is not composing 
his own original music, he makes 
versions of themes of the artists who 
have influenced him during his career. 
He did this in 2015 with Yesterday I had 
the blues, in which he sang some of 
the great songs made popular by Billie 
Holiday. Now, with Lean on Me, this 
singer from Minneapolis pays tribute to 
one of the artists that have influenced 
him most – Bill Withers. James will 
perform a selection of themes that 
Withers recorded on eight discs 
between 1971 and 1985.

Cuando José James no está haciendo 
su propia música original, versiona 
temes de aquellos intérpretes que 
le han influido, como ya hizo en 
2015 con Yesterday I had the blues, 
donde cantaba algunas de las grades 
canciones que popularizó Billie Holiday. 
Ahora, el músico de Minneapolis rinde 
homenaje en Lean on Me a uno de los 
músicos que más le han influenciado, 
Bill Withers, con una selección de 
temas de los ocho discos que grabó 
entre 1971 y 1985.

Quand José James n’écrit pas sa propre 
musique originale, il revisite les thèmes 
des interprètes qui l’ont influencé, 
comme déjà en 2015 avec Yesterday I 
had the blues, où il chantait certaines 
des grandes chansons popularisées 
par Billie Holiday. Aujourd’hui, dans 
Lean on Me, l’artiste de Minneapolis 
rend hommage à Bill Withers, l’un des 
musiciens qui l’ont le plus influencé, 
avec une sélection de thèmes choisis 
parmi les huit albums enregistrés par ce 
dernier entre 1971 et 1985.

JOSÉ JAMESLEAN ON ME 26 DE JULIOL 

JOSÉ JAMES VEU I GUITARRA 
MARCUS MACHADO GUITARRA 
ANEESA AL-MUSAWWIR BAIX I VEU 
AARON STEELE  BATERIA

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
Tonina, a les 20h.

26 de juliol | 22:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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Després del seu pas per l'Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), el saxofonista i compositor 
Lluc Casares (1990) va marxar a Nova 
York fa un parell d'anys per incorporar-
se al programa Artist Diploma del 
departament de jazz que dirigeix 
Wynton Marsalis a la prestigiosa 
Juilliard School. A la ciutat dels 
gratacels, Casares ha enregistrat 
Sketches overseas, el seu segon 
àlbum com a líder. Sketches overseas. 
Outside in Music ha aconseguit el Premi 
Enderrock al millor disc de jazz.

After studying at the Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), 
the saxophonist and composer Lluc 
Casares (b. 1990) moved to New York 
two years ago to join the Artist Diploma 
programme at the department of jazz 
directed by Winton Marsalis at the 
renowned Julliard School. While in 
New York, Casares recorded Sketches 
overseas, his second album as leader.
Sketches overseas (Outside in Music) 
has been awarded the Enderrock Prize 
for the best jazz album.

Después de su paso por la Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), el saxofonista y compositor 
Lluc Casares (1990) se fue a Nueva York 
hace un par de años para incorporarse 
al programa Artist Diploma del 
departamento de jazz que dirige Wynton 
Marsalis en la prestigiosa Juilliard 
School. En la ciudad de los rascacielos, 
Casares ha grabado Sketches overseas, 
su segundo álbum como líder. Sketches 
overseas. Outside in Music ha sido 
galardonado con el Premio Enderrock al 
mejor disco de jazz.

Il y a deux ans, après son passage 
par l’Ecole Supérieure de Musique de 
Catalogne (ESMUC), le saxophoniste 
et compositeur Lluc Casares (1990) 
part pour New York, où il participe 
au programme Artist Diploma du 
département de jazz de la prestigieuse 
Juilliard School, dirigé par Wynton 
Marsalis. Dans la cité des gratte-ciels, 
Casares enregistre Sketches overseas, 
son deuxième album en tant que leader 
de la formation. Sketches overseas. 
Outside in Music a obtenu le prix 
Enderrock du meilleur disque de jazz.

LLUC CASARESQUINTETSKETCHESOVERSEAS (OUTSIDE IN MUSIC)

27 DE JULIOL 

LLUC CASARES SAXO TENOR, CLARINET I COMPOSICIONS 
RAYNALD COLOM TROMPETA 
XAVI TORRES PIANO 
GIUSEPPE ROMAGNOLI CONTRABAIX
JOAN CASARES  BATERIA

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
Stochelo Rosenberg + Biel Ballester Trio, a les 22h.

27 de juliol | 20:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 25€
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Referència mundial del gypsy jazz, 
l’holandès Stochelo Rosenberg és un 
dels millors guitarristes del món amb 
una brillant tècnica, un vibrato distintiu, 
una desbordant imaginació i un talent 
compositiu en la línia del mític Django 
Reinhardt, de qui és un incondicional 
admirador i toca el mateix model de 
guitarra que el belga, una Selmer 
acústica. Al Jazz Festival l’Estartit, 
Rosenberg es presenta amb el trio del 
guitarrista mallorquí Biel Ballester, amb 
el qual va enregistrar, el 2016, el doble 
àlbum Melodium Melodynamic.

The Dutch artist Stochelo Rosenberg 
is world famous for his gypsy jazz and 
is one of the world’s best guitarists, 
with a brilliant technique, a distinctive 
vibrato, an exuberant imagination and 
a compositional talent in the line of the 
mythical Django Reinhardt. Rosenberg 
is an unconditional admirer of Reinhardt 
and plays the same make of guitar, 
an acoustic Selmer. He comes to the 
Jazz Festival l’Estartit with the trio of 
Majorcan guitarist Biel Ballester, with 
whom he recorded the double album 
Melodium Melodynamic in 2016.

Referencia mundial del gypsy jazz, 
el holandés Stochelo Rosenberg es 
uno de los mejores guitarristas del 
mundo con una brillante técnica, un 
vibrato distintivo, una desbordante 
imaginación y un talento compositivo 
en la línea del mítico Django Reinhardt, 
de quien es un incondicional admirador 
y toca el mismo modelo de guitarra 
que el belga, una Selmer acústica. En 
el Jazz Festival l’Estartit, Rosenberg 
se presenta con el trío del guitarrista 
mallorquín Biel Ballester, con quien 
grabó en 2016 el doble álbum Melodium 
Melodynamic.

Référence mondiale du jazz manouche, 
le Hollandais Stochelo Rosenberg 
est l’un des plus grands guitaristes 
mondiaux du genre : une technique 
virtuose, un vibrato qui porte sa 
marque, une imagination débordante 
et un talent de compositeur dans la 
veine du mythique Django Reinhardt, 
qu’il admire de façon inconditionnelle, 
allant jusqu’à jouer sur le même modèle 
d’instrument que le célèbre guitariste 
de jazz : une Selmer acoustique. 
Rosenberg se produira au Jazz Festival 
de l’Estartit en compagnie du trio du 
guitariste majorquin Biel Ballester, avec 
lequel il a enregistré un double album, 
Melodium Melodynamic, en 2016.

STOCHELOROSENBERG &BIEL BALLESTER TRIOJAZZ MANOUCHEGYPSY JAZZ

27 DE JULIOL 

STOCHELO ROSENBERG GUITARRA SOLISTA
BIEL BALLESTER GUITARRA SOLISTA 
LEO HIPAUCHA GUITARRA RÍTMICA
ORIOL GONZÁLEZ CONTRABAIX

Amb la compra d’aquest concert té accés també al concert de
Lluch Casares Quintet, a les 20h.

27 de juliol | 22:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 25€



18 JAZZ ESTARTIT FESTIVAL PROGRAMACIÓ 19

Imagina és un regal de la Rita, 
joveníssima trombonista de la factoria 
de Joan Chamorro a la Sant Andreu 
Jazz Band, a la seva mare, Elisabeth 
Roma. És un projecte on s'uneixen dues 
generacions i dues maneres de viure la 
música. On el jazz de la Rita i la guitarra 
clàssica de la seva mare es fusionen 
en un espectacle de bossa nova. Un 
disc on val tot i on cadascuna aporta la 
seva experiència. Imagina és un punt 
de trobada.

Rita is a young trombonist from the 
mine of artistic talent headed by Joan 
Chamorro in the Sant Andreu Jazz 
Band, and Imagina is a present to her 
mother, Elisabeth Roma. It is a project 
that unites two generations and two 
ways of living music, in which Rita’s jazz 
and her mother’s classical guitar come 
together in a bossa nova performance. 
A disc in which everything goes and 
to which each artist brings her own 
personal experience. Imagina is a 
meeting point.

Imagina es un regalo de Rita, 
jovencísima trombonista de la factoría 
de Joan Chamorro en la Sant Andreu 
Jazz Band, a su madre, Elisabeth Roma. 
Es un proyecto en el que se reúnen 
dos generaciones y dos maneras de 
vivir la música. Donde el jazz de Rita 
y la guitarra clásica de su madre se 
fusionan en un espectáculo de bossa 
nova. Un disco en el que todo vale y 
donde cada una aporta su experiencia. 
Imagina es un punto de encuentro.

Imagina est un cadeau que la jeune 
Rita, tromboniste au sein du Sant 
Andreu Jazz Band de Joan Chamorro, 
a fait à sa mère, Elisabeth Roma. Ce 
projet rassemble deux générations et 
deux façons de vivre la musique. Le 
jazz de Rita rejoint la guitare classique 
d’Elisabeth pour fusionner sous la 
forme d’un spectacle de bossa nova. 
Disque où chacune a sa place, riche 
de l’expérience de l’une et de l’autre, 
Imagina est point de rencontre.

RITA PAYÉS ELISABETH ROMAIMAGINA
28 DE JULIOL 

RITA PAYÉS TROMBÓ I VEU 
ELISABETH ROMA GUITARRA 
MAGALÍ DATZIRA CONTRABAIX
JUAN RODRÍGUEZ BERBÍN PERCUSSIÓ

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
The Golden Gate Quartet, a les 22h.

28 de juliol | 20:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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Veritable institució de la música gospel 
amb més de 80 anys d'història, The 
Golden Gate Quartet han esdevingut els 
grans ambaixadors de la música negra 
americana arreu del món. Els seus 
membres, dos tenors, un baríton i un 
baix han anat canviant al llarg dels anys 
i també han innovat i adoptat patrons 
musicals diferents dins la tradició de 
l'espiritual negre, però mai no han 
perdut l'esperit amb el qual el quartet 
va a ser creat. Les harmonies de les 
veus resten intactes i la seva essència 
gospel és incontestable.

The Golden Gate Quartet has become 
an institution in the world of gospel 
music, and with 80 years of performing 
history it has become the great 
ambassador of Afro-American music 
throughout the world. The members 
of the quartet, two tenors, a baritone 
and a bass, have changed with the 
passing years, and the group has 
adopted innovative musical styles while 
remaining in the tradition of the Negro 
Spiritual, never losing the spirit in which 
the quartet was founded. The harmonic 
sound of the voices has remained 
intact and the essence of gospel music 
thoroughly maintained.

Auténtica institución de la música 
gospel con más de 80 años de historia, 
The Golden Gate Quartet se han 
convertido en los grandes embajadores 
de la música negra americana en 
todo el mundo. Sus miembros, dos 
tenores, un barítono y un bajo han ido 
cambiando a lo largo de los años y 
también han innovado y han adoptado 
patrones musicales diferentes dentro 
de la tradición del espiritual negro, pero 
nunca han perdido el espíritu con el que 
el cuarteto fue creado. Las armonías 
de las voces permanecen intactas y su 
esencia gospel es incontestable.

Véritable institution du gospel 
avec, à son actif, plus de 80 ans 
d’histoire, l’ensemble vocal du Golden 
Gate Quartet est devenu le grand 
ambassadeur de la musique afro-
américaine à travers le monde. Au 
fil du temps, différents membres se 
sont succédés au sein de l’ensemble, 
innovant et recourant à différents 
modèles musicaux de la tradition du 
négro spiritual, mais en conservant 
toujours la même formation – deux 
ténors, un baryton et une basse –, 
et sans jamais perdre l’esprit qui a 
présidé à la création du quartet. Les 
harmonies des voix restent intactes et 
c’est bien l’essence du gospel qui coule 
dans ses veines.

THE GOLDEN GATEQUARTET 28 DE JULIOL 

FRANK DAVIS TENOR PRIMER 
TIMOTHY RILEY TENOR SEGON
PAUL BREMBLY BARÍTON 
TERRY FRANCIS BAIX

Amb la compra d'aquest concert té accés també al concert de 
Rita Payés & Elisabeth Roma, a les 20h.

28 de juliol | 22:00 h | El Molinet, L’Estartit | Preu únic 35€
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PROGRAMACIÓ 5

Dijous 18 de juliol
18.00 h Ensemble DAI Contemporain Museu de la Mediterrània
19.00 h Psaiko Quartet Plaça de Pere Rigau 
19.00 h Jared Liew Wei Fundació Vila Casas
20.00 h Quinteto O’Globo Plaça de Pere Rigau 
20.00 h The Hana Quartet Fundació Vila Casas

Divendres 19 de juliol
18.00 h Luis Guevara Fundació Mascort
18.00 h Jared Liew Wei Fundació Vila Casas
19.00 h The Hana Quartet Fundació Vila Casas
19.00 h Quinteto O’Globo Fundació Mascort
20.00 h Ensemble DAI Contemporain Fundació Vila Casas
20.00 h Laura Coll i Alessio Coppola La Sala
21.00 h Bärhof Ensemble La Sala

Dissabte 20 de juliol
20.00 h Monique Makon & The Soul Titoo’s Passeig d’El Molinet
21.00 h Carrasco, Codina, Gris & Olabarrieta Quartet Passeig d’El Molinet
22.00 h Omar Alcaide Quintet Passeig d’El Molinet 
23.00 h Max Holm Quartet Passeig d’El Molinet 

Diumenge 21 de juliol
20.00 h Clarobscurs Passeig d’El Molinet 
21.00 h Suite Trio Passeig d’El Molinet
22.00 h Sara Terraza & The Black Sheep Passeig d’El Molinet
23.00 h Ben Fitzpatrick Quartet Passeig d’El Molinet

*Tots els concerts són gratuïts

Ensemble DAI 
Contemporain
18 de juliol | 18.00 h | Museu Mediterrània 
19 de juliol | 19.00 h | Fundació Vila Casas

Samuel Casale flauta | Rozarta Luka 
violí | Fernando Palomeque piano 
| Louis Siracusa contrabaix | Jean 
Baptiste Bonnard percussió | Emmanuel 
Joste percussió | Ryo Nakajima saxòfon 
| Loic Abdelfettah viola 

L’Ensemble DAI Contemporain està 
integrat per alumnes del Conservatori 
Nacional Superior de Música i Dansa de 
París que han obtingut el Diploma d’Ar-
tista Intèrpret (DAI) de música contem-
porània en un cicle de perfeccionament 
consagrat a la música de després de 
la Segona Guerra Mundial i la creació 
actual. Els alumnes d’aquest curs reben 
un ensenyament tècnic d’alt nivell i una 
formació musical que els permet abor-
dar la interpretació de la música actual 
des de les més diverses perspectives. 

Psaiko Quartet
18 de juliol | 19.00 h | Plaça de Pere Rigau 

Martin Castro saxo soprano |  
Borja Beneyto saxo alto | Juan 
Alonso saxòfon | Martin Gorospe 
saxo baríton

“Around the world” 
Format el 2015 en el Conservatori 
Superior de Música de les Illes Balears, 
Psaiko Quartet és un talentós quartet 
de saxòfons que des de 2016 ha acon-
seguit diversos premis en concursos 
internacionals, l’últim dels quals és la 
Medalla de Plata del 1st Vienna Inter-
national Music Competition, que han 
guanyat aquest mateix any. El seu re-
pertori va des de la música clàssica més 
tradicional a la música contemporània, 
amb músiques del segle XX i XXI de 
compositors europeus i americans.

Jared Liew Wei
18 de juliol | 19.00 h | Fund. Vila Casas 
19 de juliol | 18.00 h | Fund. Vila Casas

Jared Liew Wei piano 

Programa 1 
L. van Beethoven Sonata per a piano 
núm. 1 en Fa menor, Op.2, núm. 1 | 
 L. Janácek A la boira | A. Scriabin Sonata 
per a piano en Fa sostingut major, Op. 30

Programa 2 
A Berg sonata per a piano, Op. 1 | 
J. Brahms Sonata per a piano en Fa 
menor, Op. 5

El jove i talentós singapurès Jared Liew 
Wei després d’estudiar piano des dels 
4 anys al seu país va marxar el 2011 a 
Alemanya a ampliar la seva formació, 
primer amb la pianista japonesa Kaya 
Han a l’Hochschule für Musik Karlsru-
he i després de graduar-se va cursar un 
màster al Mozarteum de Salzburg amb 
el professor Andreas Groethuysen. 
Actualment, perfecciona la seva tècni-
ca al Conservatori de Freiburg sota la 
direcció de l’israelià Gilead Mishory. 

4 FRINGE
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Quinteto O’Globo
18 de juliol | 20.00 h | Plaça de Pere Rigau 
19 de juliol | 19.00 h | Fundació Mascort

Vinicius Lira flauta | Inmaculada 
Veses oboè | Natacha Correa clarinet 
| Andrea Pérez fagot | Jessica Rueda 
trompa

Format en el si de l’Escuela Superi-
or de Música Reina Sofía, el 2015, el 
Quinteto O Globo l’integren estudiants 
de l’escola i de l’Instituto Internacional 
de Música de Cámara de Madrid amb 
els professors Hansjorg Schellenber-
ger, Radovan Vlatković, Klaus Thune-
mann i Gustavo Núñez. Actualment, el 
quintet està format per tres estudiants 
d’instruments de vent espanyoles i 
dues de colombianes. 

The Hana Quartet
18 de juliol | 20.00 h | Fund. Vila Casas 
19 de juliol | 19.00 h | Fund. Vila Casas

Weng Soon Tee piano | Kanon 
Miyashita violí | Ilaria Faleschini  
viola | Laura Pascali violoncel 

Programa 1 
G. Mahler Quartet per a piano i corda 
en La menor | G. Fauré Quartet amb 
piano núm. 1 en Do menor, Op.15

Programa 2 
Frank Bridge Phantasy per a quartet 
amb piano en Fa sostingut menor | 
William Walton Quartet amb piano, en 
Re menor.

The Hana Quartet es va crear el 
setembre de 2018 per estudiants de la 
Guildhall School of Music & Drama 
de Londres. El quartet amb piano rep 
lliçons dels membres de l’Endellion 
Quartet, de Carole Presland i Jac-
queline Ross. Han participat també a 
classes magistrals de Ralf Gothoni, 
Oliver Heath i Tom Poster.

Luis Guevara
19 de juliol | 18.00 h | Fundació Mascort | 
Torroella de Montgrí 

Dotat d’un gran talent i una exquisida 
musicalitat, Luís Guevara és un dels 
joves guitarristes més prometedors de 
Xile. Després de cursar estudis de gui-
tarra a la Facultat d’Arts de la Univer-
sitat de Xile, es va traslladar a Europa 
amb una beca de la Fundació Guitarra 
Viva per cursar un màster d’estudis 
avançats d’interpretació clàssica i 
contemporània a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) sota la 
direcció d’Àlex Garrobé. Luís Gueva-
ra és guanyador de diversos premis a 
concursos internacionals.

Bärhof Ensemble
19 de juliol | 21.00 h | La Sala

Eugènia Guri piano | Cèlia Salas flauta 
| Júlia Real oboè | Lluís Casanova 
clarinet | Clara Canimas fagot | Clara 
Marimon trompa

Bärhof Ensemble és una formació de 
cambra constituïda per un grup de 
joves músics amb una llarga trajectòria 
conjunta –especialment a través de la 
participació a la JONC (Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya)– que neix amb 
la voluntat de seguir tocant i estudiant 
conjuntament repertori de música de 
cambra. Bärhof Ensemble sorgeix un dia 
d’estiu, de la coneixença i l’amistat, dels 
anys de concerts i experiències musicals 
conjuntes, i de la iŀlusió i la motivació de 
poder crear un projecte propi.

Laura Coll i Alessio 
Coppola
19 de juliol | 20.00 h | La Sala

Sorgida de l’Escola Municipal de Música 
de Torroella de Montgrí, la jove soprano 
Laura Coll està cursant actualment la 
carrera de cant al Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona i torna 
a Torroella per fer la seva presentació, en 

recital, al Fringe, acompanyada al piano 
pel repertorista italià Alessio Coppola en 
un programa de cançons i àries d’òpera.

Monique Makon  
& The Soul Titoo’s
20 de juliol | 20.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit)

Monique Makon veu | Anton Tendero 
guitarra | Àlex Serramo piano | Juan 
García baix | Dani Arias bateria

El soul, el funk i el rhythm & blues són 
la matèria primera d’aquest grup liderat 
per Monique Makon, talentosa cantant 
que es mou còmodament en els dife-
rents registres de la música negra; des-
coberta al Casal de Joves de Roquetes i 
becada pel Taller de Músics a través del 
programa d’acompanyament Cabal Mu-
sical. Amb la seva veu, temes clàssics de 
Stevie Wonder, Aretha Franklin, Nina 
Simone o els més actuals d’Amy Wine-
house adquireixen una nova dimensió.

Olabarrieta Quartet
20 de juliol | 21.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit)
Martí Carrasco saxo tenor | Joan 
Codina trombó | Sebastià Gris  
guitarra | Asier Olabarrieta bateria

Quartet sorgit al si del Conservatori 
Superior de Música del Liceu de Barce-
lona. Es presenta amb una formació poc 
habitual, sense contrabaix, amb la qual 
ofereixen un repertori de composicions 
pròpies amb influències tant del jazz 
tradicional com del més actual i també 
de la música clàssica i el pop.
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Omar Alcaide Quintet
20 de juliol | 22.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit) 

Omar Alcaide guitarra | Pere Navarro 
trompeta | Juan Bautista Vázquez piano 
i teclats | Tom Warburton contrabaix | 
David Bao bateria

Fill i nebot de músics, Omar Alcaide 
viu immers en el món musical des de 
ben petit. Ara, amb només 18 anys 
toca ja amb alguns dels grans de jazz a 
Espanya. Es presenta al Fringe Festi-
val de Torroella de Montgrí-L’Estartit 
estrenant formació de quintet amb 
la qual es modernitza deixant que el 
jazz es contamini amb el hip hop, el 
modern-jazz i el rhythm & blues.

Max Holm Quartet
20 de juliol | 23.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit) 

Max Holm piano i teclats | Joan 
Benavent saxo | Germán Sheufler 
contrabaix | Pancho Montáñez bateria

Pianista virtuós i compositor, Max 
Holm tot i la seva joventut té una 
llarga experiència tocant jazz al costat 
de Wynton Marsalis, Kirk Whalum, 
Robin Eubanks, Stefon Harris, Marvin 

Stamm, Bill Mays, Ed Simon, Jim Sni-
dero i Jon Batiste & Stay Human, entre 
d’altres. El seu jazz està influenciat per 
Keith Jarrett, Brad Mehldau, Herbie 
Hancock i Bill Evans. A més de jazz, 
toca música clàssica, pop, rock funk, 
R&B i latin. 

Clarobscurs
21 de juliol | 20.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit)

Inés Galván veu | Aleix de Gispert 
guitarra | Juan Pablo Balcázar 
contrabaix | Pol Ribó bateria

Clarobscurs és un repertori de cançons 
originals escrites i cantades per Inés 
Galván acompanyada per Aleix de Gis-
pert a la guitarra, Juan Pablo Balcázar 
al contrabaix i Pol Ribó a la bateria. 
Són històries sobre les contradiccions 
de la naturalesa humana interpretades 
amb sonoritat de jazz eclèctic.

Suite Trio
21 de juliol | 21.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit) 

Marcos Collado guitarra | Miguel 
Benito bateria | Carlos Sánchez de 
Medina baix elèctric

Suite trio 
Suite Trio va ser creat el 2011 per tres 

músics coŀlaboradors habituals de pro-
jectes d’estils musicals com el blues, 
pop, jazz, latin o funk. Els seus con-
certs es conceben com una obra com-
pleta a manera de suite moderna, que 
beu del rock i del jazz a parts iguals, 
i en la qual la interacció, l’energia i 
l’experimentació sonora conflueixen 
de manera equilibrada.

Sara Terraza  
& The Black Sheep
21 de juliol | 22.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit) 

Sara Terraza veu | Aleix Cansell teclat | 
Jordi Pareta sintetitzador | Ernest Pipó 
guitarra elèctrica | Tomàs Pujol baix 
elèctric | Oriol Tonietti bateria

Sara Terraza és una cantautora de 21 
anys i guitarrista autodidacta. Després 
del seu pas com a solista pel programa 
Oh Happy Day de TV3 amb el Cor Ge-
riona, ha començat el seu propi projec-
te amb referents com Amy Winehouse, 
Etta James, Lauryn Hill o Selah Sue. 
Sara acaba de publicar el seu primer 
treball discogràfic sota la direcció 
i producció musical de Toni Xuclà. 
En concert, aquesta jove cantautora 
ofereix una barreja de temes propis i 
versions de temes de Stevie Wonder o 
Amy Winehouse, entre d’altres. Dos 
dels músics que acompanyen la Sara 
Terraza: Aleix Cansell i Jordi Pareta 
han estat alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música de Torroella de Montgrí.

Ben Fitzpatrick 
Quartet
21 de juliol | 23.00 h | Passeig  
d’El Molinet (L’Estartit) 

Ben Fitzpatrick saxo | Tommaso 
Perazzo piano | Jort Terwijn 
contrabaix | Giacomo Camilletti 
bateria

El Ben Fitzpatrick Quartet està format 
per quatre joves promeses de la música 
que partint de la tradició cerquen un 
nou camí en el món del jazz. El líder 
del quartet, Fitzpatrick, és un irlandès 
que ja s’ha fet un nom al seu país, a 
més d’haver actuat amb grans noms del 
jazz als Estats Units com Wynton Mar-
salis, Jimmy Heath, Ken Peplowski, 
Sean Jones, Vincent Gardner, Steve 
Wilson i Jimmy Greene. L’acompa-
nyen en aquesta aventura els italians 
Tommaso Perazzo, virtuós del piano, 
Giacomo Camilletti, poderós bateria, i 
l’holandès Jort Terwijn, al contrabaix. 




