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Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha viscut dos anys difícils per les 
limitacions de la covid-19, però amb la satisfacció d’haver-los superat amb bona 
nota amb iniciatives innovadores com ara els concerts en streaming (en temps 
real via digital), que han permès que molta gent hagi seguit des de la distància les 
propostes que hem programat, poques el 2020 i quasi del tot normalitzades el 2021.

Durant aquests dos anys hem realitzat un documental, Festival de Torroella 
de Montgrí. La 40ena d’un Festival, i una exposició, Festival de Torroella. De 
l’Església a l’Auditori, que ens han fet recuperar emocions viscudes des del 1981. 
Aquests dos esdeveniments formen part del corpus documental que podeu trobar al 
nostre web.

Per a l’estiu del 2022, recuperem l’activitat habitual i oferirem als nostres amics i 
amigues una cinquantena de concerts, tant a Torroella com a l’Estartit. Aquest any, 
Europa el dedica a la Joventut. I hem de recordar que l’objectiu fundacional de la 
nostra entitat —que forma part d’un moviment que va néixer acabada la Segona 
Guerra Mundial— és promocionar la música entre els i les joves, i que la UNESCO 
la considera el moviment cultural juvenil més important del món. Per això, estem 
molt orgullosos del nostre Festival Fringe Torroella-l’Estartit, que promou el 
talent jove i que, aquest any, comptarà amb la participació de la Direcció General 
de Joventut de Generalitat i de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.

Una altra activitat dedicada als i les joves són les residències EEEmerging+. 
El Festival, juntament amb vuit festivals europeus més, promou la mobilitat de 
conjunts de música antiga. El juliol tindrem tres grups que treballaran a Torroella 
i que hi faran concerts per al gran públic, per a col·lectius vulnerables i per als 
treballadors i treballadores d’empreses del municipi. A més, Torroella acollirà el 
tancament de la gira de l’edició número 24 de l’Acadèmia Barroca Europea. Totes 
aquestes activitats se sumen al Festival, que esperem que torni a portar a l’Espai 
Ter i altres escenaris de la vila, gent que estima la música i que pot venir a l’estiu a 
Torroella de Montgrí.

El nostre és un Festival que neix de la societat civil. Tenim prop de cinc-cents 
socis que amb la seva ajuda persistent i constant ens animen a seguir per un camí 
que dura més de quaranta anys. Potser per la nostra seriositat, tenim el suport 
incondicional de les institucions, des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat, de la 
Diputació de Girona a l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) del Ministerio de Cultura, a més de patrocinadors i molta gent que 
col·labora a fer del nostre un singular festival de música clàssica. Us convidem a 
tots i a totes a què ens acompanyeu en la nostra aventura. 

Albert Bou i Vilanova
President de Joventuts Musicals 
de Torroella de Montgrí
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La recent pandèmia global, els desastres causats pel canvi climàtic i l’amenaça de 
guerra nuclear són els darrers episodis d’una marató de tragèdies, amb una crisi 
mundial darrere l’altra, que fa que correm el risc d’insensibilitzar-nos davant el 
trauma del món, de resignar-nos que la vida és això. L’esperança és el nostre 
salvavides quan veiem que ja no podem més. L’esperança ens permet suportar els 
revessos i superar l’adversitat, perquè ens ofereix una realitat alternativa en girar 
la cantonada. Però les nostres accions no només estan amenaçant la supervivència 
del nostre planeta per a les generacions futures, també correm el risc real d’esgotar 
l’esperança amb efectes devastadors per a nosaltres mateixos. No podem estalviar-
nos les males notícies, però sí que podem fixar-nos més en les bones, riure sovint, 
ser més empàtics. Hem d’afegir més coses bones a les nostres vides per diluir les 
dolentes. No podem canviar el que passa al món; tanmateix, sí que podem celebrar 
tot el que és poesia parant atenció a la bellesa del moment, a la bellesa de la 
música que podrem escoltar, a recer de la fúria del món, durant les tres setmanes 
que durarà el Festival de Torroella de Montgrí. 

Un total de 20 concerts, en els quals hi ha una important presència de música 
barroca –el 40%– i de cant –un 30%– conformen la programació del Festival de 
Torroella 2022, que se celebrarà del 30 de juliol al 21 d’agost. Una programació 
que, després de dos anys amb restriccions a causa de la pandèmia, se celebrarà 
sense limitacions ni reduccions d’aforament i recuperant, aquest any amb un únic 
concert, el cicle Singulars Torroella, que torna a reivindicar per a la música espais 
emblemàtics de la població amb programes i intèrprets singulars. El Festival 
estrenarà nou horari. A partir d’aquest any, els concerts començaran a les 20.30 
hores, atenent així les peticions d’una part dels espectadors i dels músics.

La guerra
Si hi ha un fenomen paradoxalment indissoluble a la civilització, aquest és el de la 
guerra. Extinció, de la companyia Agrupación Señor Serrano, transita del viatge 
per l’Amazones de Francisco Orella durant la guerra de conquesta d’Amèrica a 
la destrucció del medi ambient, en una proposta escènica a partir de la Missa de 
Batalla i la Missa pro Defunctis de Joan Cererols, que inaugurarà el Festival de 
Torroella de Montgrí 2022 en una coproducció del Teatro Real de Madrid i del 
Teatro de la Abadía.  

Els morts de les guerres són fills d’algú. El Cor de Noies de l’Orfeó Català, 
acompanyat del conjunt Vespres d’Arnadí, reten homenatge a totes les mares del 
món que han patit i pateixen el dol de la pèrdua d’un fill en el concert representat 
Stabat Mater, títol que pren el nom del poema religiós en llatí del segle XIII que ha 
estat musicat en nombroses ocasions. El programa té el Stabat Mater de Pergolesi 
com a centre, i inclou temes com la cançó de bressol Wiegala, composta per Ilse 
Weber, que ella mateixa cantava al seu fill mentre eren conduïts a la cambra de gas 
del camp de concentració d’Auschwitz; i May you stay in the arms of the Angels, 
coneguda com a Cançó de bressol per a un soldat.

Societat en crisi
Ambientada l’any 2026, Metròpolis, declarada per la UNESCO Patrimoni Fílmic 
de la Humanitat, presenta una megalòpolis amb una societat en crisis amb dues 
classes enfrontades: els rics, que tenen el poder, i els treballadors, condemnats 
en un gueto en condicions dramàtiques on viuen i moren per mantenir en 
funcionament la ciutat. Aquesta obra mestra de l’expressionisme alemany arriba 
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al Festival de Torroella en una versió restaurada i una banda sonora encarregada 
per l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) al 
compositor franco-argentí Martín Matalón, que dirigirà l’Orquestra Simfònica 
del Vallès. 

Víctima del totalitarisme modern, Dmitri Xostakóvitx, que fou simpatitzant de 
la Revolució Russa, va ser el compositor més guardonat i censurat del segle XX. 
Obligat a compondre seguint les directrius polítiques de la Unió Soviètica, els seus 
15 quartets de corda són el testimoni sincer d’una vida que no va poder plasmar 
en les seves simfonies. El Festival de Torroella oferirà a partir d’aquest any en 
tres edicions consecutives la integral dels quartets de corda de Xostakóvitx amb el 
Quartet Gerhard.

Salvar el planeta
Un dels grans reptes del segle XXI és salvar el planeta Terra per a les generacions 
futures i això implica mirar de revertir el canvi climàtic i preservar la natura. 
L’educació és fonamental per aconseguir-ho i res millor que sensibilitzar la 
mainada a tenir cura del medi ambient amb un poètic cant a la natura com la 
Història d’una llavor, que presentarà al Festival la companyia La Maquiné.

La Humanitat ha buscat sovint consol en la religió. Monteverdi i Bach van ser 
mestre de capella el primer, a la basílica de Sant Marc de Venècia, i kantor, el 
segon, a l’església de Sant Tomàs de Leipzig. Selva morale e spirituale és la 
gran antologia de la producció sacra de Monteverdi durant les tres dècades que 
va compondre a Sant Marc. Una selecció que serà interpretada a Torroella per 
l’excepcional conjunt vocal i instrumental belga Vox Luminis en la seva presentació 
al Festival. Segons Goethe, escoltar la música de Bach «és com si una eterna 
harmonia es comuniqués amb si mateixa, com pot haver passat en el si de Déu poc 
abans de la Creació». Devots de Bach, la música del compositor torna al Festival de 
Torroella amb dues de les seves cantates, que seran interpretades pel Bachcelona 
Consort i pels solistes de la Salvat Beca Bach. 

L’amor és un sentiment fonamental a la vida que ens permet establir vincles i 
relacions genuïnes i empàtiques. Muera Cupido és l’elogiat i guardonat títol del 
concert amb el qual l’Accademia del Piacere i la soprano Núria Rial repassen, a 
través de fragments de sarsueles i òperes de temàtica amorosa, la tradició musical 
teatral espanyola al voltant del 1700.

El diàleg és la base per arribar a qualsevol entesa en el camí cap a una 
reconciliació. El diàleg travessa fronteres, creua continents i mars, i exemple 
d’això en són el virtuós músic malià de kora i arpa mandinga Ballaké Sissoko i el 
violoncel·lista i baixista francès Vincent Ségal, que van decidir iniciar un diàleg 

El Festival oferirà en tres edicions 
consecutives la integral dels quartets 
de corda de Xostakóvitx amb 
el Quartet Gerhard
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musical que el 2009 es van plasmar en el seu primer treball conjunt, Chamber 
Music, un disc aclamat arreu. Sissoko i Ségal van repetir la màgia el 2015 amb el 
seu segon disc, Musique de nuit, que presentaran al Festival de Torroella. De nou 
transcendeixen les seves respectives cultures en un diàleg noble, tranquil, profund, 
alegre i emocionant que il·lumina una música que neix de l’ànima. 

Obra estrena
El Festival de Torroella acollirà l’estrena absoluta de l’obra Ay luna que reluces 
de Bernat Vivancos, que interpretarà el quartet Kebyart Ensemble. Vivancos se 
serveix del quartet de saxos per elaborar una glossa lliure de la cançó anònima ¡Ay, 
luna que reluces!, de meitat del segle XVI, pertanyent al Cançoner d’Uppsala, també 
conegut com a Cançoner del Duc de Calàbria, i en el qual el protagonista suplica a 
la lluna que la seva claror l’acompanyi i el guiï durant tota la nit. 

El Festival ens guiarà també en el descobriment de compositors poc coneguts 
del barroc, però no per això menys interessants. Autors com Tarquinio Merula, 
Giovanni Legrenzi, Francesco Mancini, de qui es commemora aquest any el 
350è aniversari del seu naixement, Georg Muffat i Jan Dismas Zelenka seran 
alguns dels protagonistes dels programes dels concerts d’Il Giardino Armonico, 
la mezzosoprano Lea Desandre acompanyada per William Christie, els conjunts 
La Ritirata i Gli Incogniti, el violoncel·lista Christophe Coin i l’orquestra i el cor 
Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704.

La programació del Festival de Torroella de Montgrí 2022 es completa amb dos 
recitals de piano, un a càrrec del jove Juan Pérez Floristán i l’altre de Joaquín 
Achúcarro (en la que és la seva gira internacional de 90è aniversari); i un recital 
del contratenor Philippe Jaroussky en el qual explora nous paisatges musicals que 
abasten cinc segles per fer brillar la tessitura de contratenor.

Montse Faura 
Directora del Festival 
de Torroella de Montgrí

El Festival ens guiarà 
en el descobriment de compositors 
poc coneguts del barroc, però 
no per això menys interessants
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CONCERT INAUGURAL
Dissabte 30 de juliol 
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 28 € / Zona B: 25 € / Zona C: 20 €

EXTINCIÓ
COR CEREROLS 
AGRUPACIÓN SEÑOR 
SERRANO
CARLOTA GRAU, MARCELO BORRÀS, ÀLEX SERRANO 
i DAVID MUÑIZ, interpretació
MARC DÍAZ COLLADO, direcció musical
ÀLEX SERRANO I PAU PALACIOS, dramatúrgia i direcció

Joan Cererols: Missa de Batalla / Missa pro Defunctis

Producció del Teatro Real de Madrid i el Teatro de la Abadía amb la 
col·laboració del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS 2022)

Concert en memòria d’Ernest Lluch
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Una nau espanyola baixa per primera 
vegada el riu Amazones, algú fa scroll 
a la galeria d’imatges buscant una foto, 
la galeria inferior d’una mina il·legal 
s’esfondra, apareix en pantalla una 
nova notificació d’Instagram, el rei 
d’Espanya escolta bocabadat una missa 
en honor seu, gotes de pols daurada 
en suspensió, plou fang, un professor 
d’anatomia busca el lloc de l’ànima, 
algú troba el restaurant més proper, 56 
missatges sense llegir, crema l’interior 
de la selva, un rèquiem ressona en una 
catedral del Nou Món, algú mira al cel, 
algú mira una sèrie, algú aixeca un 
fragment de mineral, algú aixeca un 
calze, algú aixeca un mòbil. El Festival 
de Torroella de Montgrí inaugura la 
seva edició de 2022 amb un espectacle 
signat escènicament per la companyia 
Agrupación Señor Serrano que, amb el 
títol Extinció, posa imatges en directe a 
dues misses del compositor de Martorell 
Joan Cererols (1618-1680): la Missa de 
Batalla i la Missa pro Defunctis. Música 
barroca que l’espectacle ancora al 
present i catapulta cap al futur. 

Una nave española desciende por 
primera vez el río Amazonas; alguien 
hace scroll en la galería de imágenes 
buscando una foto; la galería inferior de 
una mina ilegal se derrumba; aparece 
en pantalla una nueva notificación 
de Instagram; el rey de España 
escucha boquiabierto una misa en 
honor suyo; gotas de polvo dorado en 
suspensión; llueve barro; un profesor 
de anatomía busca el lugar del alma; 
alguien encuentra el restaurante más 
próximo; 56 mensajes sin leer; quema 
el interior de la selva; un réquiem 
resuena en una catedral del Nuevo 
Mundo; alguien mira al cielo; alguien 
mira una serie; alguien levanta un trozo 
de mineral; alguien levanta un cáliz; 
alguien levanta un móvil. El Festival 
de Torroella de Montgrí inaugura su 
edición de 2022 con un espectáculo 
firmado escénicamente por la compañía 
Agrupación Señor Serrano, que con 
el título Extinción pone imágenes en 
directo a dos misas del compositor de 
Martorell Joan Cererols (1618-1680): la 
Misa de Batalla y la Misa pro Defunctis. 
Música barroca que el espectáculo 
ancla en el presente y catapulta hacia el 
futuro.
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Diumenge 31 de juliol
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 28 € / Zona B: 25 € / Zona C: 20 € 

COR DE NOIES 
DE L’ORFEÓ CATALÀ 
VESPRES D’ARNADÍ 
ULRIKE HALLER soprano
MARTA INFANTE mezzosoprano 
DAVO MARÍN I CARME MILÁN ballarins
DANI ESPASA clavecí
MARC ROSICH direcció d’escena
BUIA REIXACH direcció musical

Stabat Mater
«O Virgo Splendens» del Llibre Vermell de Montserrat / Marc-Antoine Charpenti-
er: Salve Regina / Ilse Weber: Wiegala/ Isadora Duncan: Lectura d’un fragment 
extret de les seves memòries  / Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater / Sarah 
Quartel: Lux aeterna / Dillon O’Brian: May you stay in the arms of the angels /  
Miklós Kocsár: Salve Regina 
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Res és més devastador que la mort d’un 
fill. Aquest concert escenificat té a la 
Verge Maria com a protagonista en el 
moment més difícil de la seva vida: la 
crucifixió i mort del seu fill. El poema 
religiós en llatí del segle XIII Stabat 
Mater, musicat en els últims cinc-cents 
anys en mig miler d’obres, dona títol 
al programa que té el Stabat Mater de 
Pergolesi com a centre. Altres obres 
dedicades a la Verge comparteixen 
protagonisme en aquest concert amb 
cançons que reten homenatge a totes 
les mares del món que també han patit 
i pateixen el dol de la pèrdua d’un fill 
i lluiten la resta de les seves vides per 
imaginar, lluny del dolor, un lloc per a 
ells.

Nada es más devastador que la muerte 
de un hijo. Este concierto escenificado 
tiene a la Virgen María como 
protagonista en el momento más difícil 
de su vida: la crucifixión y muerte de 
su hijo. El poema religioso en latín del 
siglo XIII Stabat Mater, musicado en 
los últimos quinientos años en medio 
millar de obras, da título al programa 
que tiene el Stabat Mater de Pergolesi 
como eje central. Otras obras dedicadas 
a la Virgen comparten protagonismo 
en este concierto con canciones que 
rinden homenaje a todas las madres que 
también han sufrido y sufren el luto de 
la pérdida de un hijo y que luchan el 
resto de sus vidas para imaginar, lejos 
del dolor, un lugar para ellos.
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Dilluns 1 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 48 € / Zona B: 36 € / Zona C: 28 €

IL GIARDINO 
ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI direcció

Tarquinio Merula: «Canzon «La Lusignola» per a cordes i baix continuo, Op.1 
núm. 2 / Tomaso Albinoni: Concerto Op.10 núm. 11 en Do menor per a cordes i baix 
continuo / Adagio per a dos violins i baix continu / Antonio Vivaldi: Concert per a 
flauta, cordes i baix continu en Fa major «La tempesta di mare», RV 433 / Giovanni 
Legrenzi: Sonata quinzena per a cordes baix continu «La Cetra» Op. 10 núm. 15 / 
Antonio Vivaldi: Concert per a flauta en Do menor, RV 441 / Sonata en Mi bemoll 
major «Al santo sepolcro», RV 130 / «Cum dederit» de Nisi Dominus, RV 608 en 
transcripció per a chalumeau, cordes i baix continuo / Simfonia en Si menor al 
Santo Sepolcro, RV 169 / Tarquinio Merula: Canzon «La Piva» / Ciaccona per a dos 
violins i baix continuo / Antonio Vivaldi: Concert per a flautí, cordes i baix continuo 
en Do major, RV 443
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Concerts, simfonies i sonates 
s’alternen en aquest viatge musical 
pel nord d’Itàlia durant el segle XVII 
i la primera meitat del XVIII que 
ens proposa Giovanni Antonini amb 
el seu Giardino Armonico. Venècia 
era aleshores un preeminent centre 
musical. Allà van néixer Tomaso 
Albinoni (de qui escoltarem un dels 
seus autèntics adagios) i Antonio 
Vivaldi, contemporanis i rivals; i 
Giovanni Legrenzi, important baula en 
la cadena instrumental entre Gabrieli i 
Vivaldi, també del nord, que va néixer 
a prop de Bèrgam, i que el 1671 es va 
instal·lar a Venècia, on va exercir una 
important influència en Vivaldi, que 
tenia 14 anys quan va morir a 63 anys. I 
Tarquinio Merula, que feu la transició 
del Renaixement al Barroc i, adscrit 
estilísticament a l’escola veneciana, 
va ser una de les figures claus en el 
desenvolupament primerenc de les 
formes modernes de la cantata i la 
sonata.

Conciertos, sinfonías y sonatas se 
alternan en este viaje musical por 
el norte de Italia durante el siglo 
XVII y la primera mitad del XVIII 
que nos propone Giovanni Antonini 
con su Giardino Armonico. Venecia 
era entonces un preeminente centro 
musical. Allí nacieron Tomaso Albinoni 
(de quien escucharemos uno de sus 
auténticos adagios) y Antonio Vivaldi, 
contemporáneos y rivales; Giovanni 
Legrenzi, importante eslabón en la 
cadena instrumental entre Gabrieli 
y Vivaldi, también del norte, nació 
cerca de Bérgamo, y en 1671 se 
instaló en Venecia, donde ejerció una 
importante influencia en Vivaldi, que 
tenía 14 años cuando murió a los 63 
años. Y Tarquinio Merula, que hizo la 
transición del Renacimiento al Barroco 
y, adscrito estilísticamente a la escuela 
veneciana, fue una de las figuras clave 
en el desarrollo temprano de las formas 
modernas de la cantata y la sonata.
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Dimecres 3 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona única: 25 € (Integral Xostakóvitx: 30 €)

QUARTET 
GERHARD (I)
LLUÍS CASTÁN violí 
JUDIT BARDOLET violí 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violoncel 

D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 5 en Si bemoll major, Op. 92 / Quartet de 
corda núm. 3 en Fa major, Op. 73

Una producció del Festival de Torroella i la Quincena Musical Donostiarra
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Des del seu primer quartet de corda, 
escrit el 1938, fins a l’últim, el quinzè, 
compost el 1974, un any abans de la 
seva mort, Dmitri Xostakóvitx escriu 
una de les més àmplies i rellevants 
sèries de quartets de corda del segle 
XX. El testimoni sincer d’una vida que 
el compositor no va poder plasmar en 
les seves simfonies, que es va veure 
obligat a escriure seguint les directrius 
polítiques de la Unió Soviètica. És en 
els quartets on Xostakóvitx plasma 
les seves idees en una música plena de 
contrastos, en la qual trobem alegries i 
angoixes, tendresa i violència, melodies 
folklòriques i modernisme. Tota la vida 
està en aquests 15 quartets, la integral 
dels quals el Quartet Gerhard oferirà 
al Festival de Torroella al llarg de tres 
anys fins al 2024.

Desde su primer cuarteto de cuerda, 
escrito el 1938, hasta el último, el 
decimoquinto, compuesto el 1974, 
un año antes de su muerte, Dmitri 
Shostakóvich escribe una de las 
más amplias y relevantes series de 
cuartetos de cuerda del siglo XX. El 
sincero testimonio de una vida que el 
compositor no pudo plasmar en sus 
sinfonías, que se vio obligado a escribir 
siguiendo las directrices políticas de 
la Unión Soviética. Es en los cuartetos 
donde Shostakóvich plasma sus ideas en 
una música llena de contrastes, donde se 
encuentran alegrías y angustias, ternura 
y violencia, melodías folclóricas y 
modernismo. Toda la vida está en estos 
15 cuartetos, cuya integral ofrecerá 
el Quartet Gerhard en el Festival de 
Torroella a lo largo de tres años hasta 
el 2024.
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Dijous 4 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 36 € / Zona B: 28 € / Zona C: 25 €

JUAN PÉREZ 
FLORISTÁN 
PIANO
Chopin, Liszt i Schubert
F. Chopin: 24 Preludis, Op. 28  / F. Liszt: «Sposalizio» i «Il penseroso» d’Années 
de Pèlerinage. Deuxième Année: Italie, S. 161  / R. Wagner / F. Liszt: «Liebestod» 
de l’òpera Tristan und Isolde, transcripció per a piano  / F. Schubert: Wanderer-
Fantasie en Do major, Op. 15, D 760
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Amb menys de 30 anys, el sevillà Juan 
Pérez Floristán s’ha convertit en un dels 
joves pianistes més destacats de la seva 
generació. Des del seu primer recital 
quan tenia 11 anys, ha construït un 
sòlid repertori amb el qual ha guanyat 
importants concursos de piano, com 
el Concurs de Piano de Santander 
Paloma O’Shea 2015, el Concurs de 
Piano Steinway-Berlin 2015, Kissinger 
Klavierolymp 2018 i, més recentment, 
va recollir el primer premi i el premi 
del públic al 16è Concurs Internacional 
de Mestres de Piano Arthur Rubinstein 
2021. Jove i aclamat, Juan Pérez 
Floristán, però, és un pianista atípic per 
a qui el piano és una part destacada de 
la seva vida, però no l’única. Inquiet i 
curiós, també fa teatre, toca la bateria, 
escriu guions de cine, juga a videojocs 
i s’estima més tocar amb els amics i 
gaudir de la família que fer inacabables 
gires tocant el piano.

Con menos de 30 años, el sevillano 
Juan Pérez Floristán se ha convertido 
en uno de los jóvenes pianistas más 
destacados de su generación. Desde 
su primer recital, a los 11 años, ha 
construido un sólido repertorio con el 
cual ha conseguido ganar importantes 
concursos, como el Concurso de Piano 
de Santander Paloma O’Shea 2015, el 
Concurso de Piano Steinway-Berlin 
2015, Kissinger Klavierolymp 2018 y, 
más recientemente, fue elegido primer 
premio y premio del público en el 16º 
Concurso Internacional de Maestros de 
Piano Arthur Rubinstein 2021. Joven 
y aclamado, Juan Pérez Floristán, sin 
embargo, es un pianista atípico para 
quien el piano es una parte destacada 
de su vida, pero no la única. Inquieto 
y curioso, también interpreta teatro, 
toca la batería, escribe guiones de cine, 
juega a videojuegos y prefiere tocar con 
los amigos y disfrutar de la familia a las 
inacabables giras tocando el piano.
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Divendres 5 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona única: 25 €

KEBYART 
ENSEMBLE
PERE MÉNDEZ saxo soprano
VÍCTOR SERRA saxo alt
ROBERT SEARA saxo tenor
DANIEL MIGUEL saxo baríton

I. Stravinski: Suite Pulcinella (arranjament per a quartet de saxofons de Kebyart)  
/ Bernat Vivancos: Ay luna que reluces (obra estrena, encàrrec de Kebyart)  / F. 
Mendelssohn: Quatre peces, Opus 81 (arranjament per a quartet de saxofons de 
Kebyart)/ Raquel García-Tomás: My Old Gramophone #4 



PROGRAMACIÓ 23

Sis anys després del seu debut en el 
Fringe Torroella-Estartit, el quartet de 
saxofons Kebyart Ensemble arriba a la 
programació del Festival de Torroella 
de Montgrí com un dels grups joves més 
prometedors de l’actualitat. Talentosos 
i apassionats de la música de cambra, 
els Kebyart han cridat l’atenció de les 
principals sales de concerts europees 
per on s’han passejat la temporada 2021-
22 com a grup seleccionat pel programa 
ECHO Rising Stars. Pujaran a l’escenari 
del Festival de Torroella amb un 
atractiu programa d’obres escrites per a 
ells, que inclou l’estrena absoluta d’una 
obra de Bernat Vivancos i arranjaments 
propis d’obres del repertori. 

Seis años después de su debut en el 
Fringe Torroella-L’Estartit, el cuarteto 
de saxofones Kebyart Ensemble llega 
al Festival de Torroella de Montgrí 
como uno de los jóvenes grupos 
más prometedores de la actualidad. 
Talentosos y apasionados por la música 
de cámara, los Kebyart han llamado 
la atención de las principales salas de 
conciertos europeas, por donde se han 
paseado la temporada 2021-22 como 
grupo seleccionado por el programa 
ECHO Rising Stars. Llegan al Festival 
de Torroella con un atractivo programa 
de obras escritas para ellos, que 
incluyen el estreno absoluto de una obra 
de Bernat Vivancos, y arreglos propios 
de obras del repertorio.
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Dissabte 6 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 55 € / Zona B: 42 € / Zona C: 36 €

VOX LUMINIS
LIONEL MEUNIER direcció

Sacro Monteverdi – Selva Morale 
C. Monteverdi: Gloria, SV 258 / Dixit dominus II, SV 264 / Beatur vir I, SV 268 / 
Adoramus te Christe, SV 289 / Crucifixus, SV 259 / Laetaniae della beata Vergine, 
SV 204 / Christe, adoramus te, SV 294 / Confitebor tibi Domine III, ‘stile alla franze-
se’, SV 267 / Magnificat I, SV 281
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L’excepcional conjunt vocal i 
instrumental belga Vox Luminis, que 
lidera el baix francès Lionel Meunier, 
es presenta per primera vegada al 
Festival de Torroella amb una selecció 
de peces de Selva morale e spirituale, 
la gran antologia de la producció sacra 
de Claudio Monteverdi. El títol de la 
col·lecció fa referència a les gairebé 
tres dècades en les quals Monteverdi va 
ser mestre de capella de la basílica de 
Sant Marc de Venècia i es va publicar en 
aquesta ciutat entre 1640 i 1641.

El excepcional conjunto vocal e 
instrumental belga Vox Luminis, que 
lidera el bajo francés Lionel Meunier, se 
presenta por primera vez en el Festival 
de Torroella con una selección de 
piezas de Selva morale e spirituale, la 
gran antología de la producción sacra 
de Claudio Monteverdi. El título de la 
colección hace referencia a las casi tres 
décadas en las cuales Monteverdi fue 
maestro de capilla de la basílica de San 
Marcos de Venecia y se publicaron en 
esta ciudad italiana entre 1640 y 1641.
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Diumenge 7 d’agost
20.30 h Església de Sant Genís
Preu Zona única: 25 €

BACHCELONA CONSORT
SALVAT BECA BACH 
SOLISTES
RITA MORAIS soprano
CHRISTIAN GIL-BORRELLI contralt  
DANIEL THOMSON tenor
RAMIRO MATURANA baix 
DANIEL TARRIDA clavecí i direcció

Les cantates de Bach
J. S. Bach: Cantata Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150 (selecció) /  Sonata 
per a viola de gamba en Sol major núm. 1, BWV 1027 / Cantata Tue Rechnung! 
Donnerwort, BWV 168 / Sonata per a orgue núm. 3 BWV 527 (selecció) en versió per 
a dos violins i violoncel /  Cantata Ein ungefärbt BWV 24 (selecció) / Cantata Sehet, 
wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV159 (selecció) / Cantata Wer nur den lieben Gott 
lässt walten, BWV 93 (selecció) / Cantata In allen meinen Taten, BWV 97 (selecció) / 
Cantata Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131 (selecció)

Coproducció del Festival de Torroella de Montgrí, el BRQ Vantaa Festival i el 
Festival Bachcelona.
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Bach, un dels compositors més 
interpretats en la història del Festival 
de Torroella, torna amb el Bachcelona 
Consort i els quatre guanyadors de la 
Salvat Beca Bach 2022 per interpretar 
dues cantates que el cantor de   Leipzig 
va escriure només per a veus solistes. 
La Cantata BWV 24 Ein ungefärbt 
Gemüte la va estrenar el 20 de juny de 
1723, tres setmanes després de prendre 
possessió com a cantor de l’església 
de Sant Tomàs de Leipzig. La Cantata 
BWV 168 Tue Rechnung! Donnerwort es 
va estrenar el 29 de juliol de 1725, novè 
diumenge després de la Trinitat, quan ja 
feia tres anys que exercia com a cantor a 
Sant Tomàs de Leipzig.

Bach, uno de los compositores más 
interpretados en la historia del Festival 
de Torroella, vuelve con el Bachcelona 
Consort y los cuatro ganadores de la 
Salvat Beca Bach 2022 para interpretar 
dos cantatas que el kantor de Leipzig 
escribió solo para voces solistas. La 
Cantata BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte 
la estrenó el 20 de junio de 1723, tres 
semanas después de tomar posesión 
como kantor de la iglesia de Santo 
Tomás de Leipzig. La Cantata BWV 
168, Tue Rechnung! Donnerwort, se 
estrenó el 29 de julio de 1725, noveno 
domingo después de la Trinidad, 
cuando hacía ya tres años que ejercía 
como kantor en Santo Tomás.
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Dimarts 9 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona única: 25 €

METRÒPOLIS
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS
JOHN ECKARDT baix elèctric
HUBERT STEINER guitarra elèctrica
SYLVAIN CADARS so i projecció (IRCAM)
MARTÍN MATALÓN direcció

Metròpolis (1927) de Fritz Lang.  
Guió: Thea von Harbou
Fotografia: Karl Freund, Günther Rittau (B&W)
Banda sonora: Martín Matalón (1995-2011)

Producció del Festival de Torroella amb el suport de la Fundació Banc Sabadell

Drets d’exhibició: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  
(www.murnau-stiftung.de) a Wiesbaden (Alemanya)
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El cap i les mans no s’entenen si el 
cor no fa de mitjancer. Aquest és el 
missatge que Fritz Lang vol transmetre 
a la seva pel·lícula Metròpolis, rodada 
el 1927 i considerada una obra mestra 
del cinema i un film capital de 
l’expressionisme alemany. Ambientada 
el 2026, mostra una megalòpolis 
inspirada en Nova York, que Fritz 
havia visitat, en la qual la societat 
està dividida entre els rics, que tenen 
el poder i els mitjans de producció, i 
els treballadors condemnats a viure 
en un gueto soterrani en condicions 
dramàtiques. El 1993 l’Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/
Musique (IRCAM) de París va 
encarregar al compositor franco-argentí 
Martín Matalón la composició d’una 
nova banda sonora per a una versió 
restaurada de Metròpolis que embolcalla 
la pel·lícula en un mar de so de música 
acústica i electrònica.

La cabeza y las manos no se entienden si 
no media el corazón. Este es el mensaje 
que Fritz Lang quiere transmitir en su 
película Metrópolis, rodada en 1927 y 
considerada una obra maestra del cine 
y un filme capital del expresionismo 
alemán. Ambientada en el 2026, 
muestra una megalópolis inspirada en 
Nueva York, que Fritz había visitado, en 
la que la sociedad está dividida entre los 
ricos, que tienen el poder y los medios 
de producción, y los trabajadores, 
condenados a vivir en un gueto 
subterráneo en condiciones dramáticas. 
En 1993, el Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM) de París encargó al compositor 
franco-argentino Martín Matalón 
la composición de una nueva banda 
sonora para una versión restaurada de 
Metrópolis, que envuelve la película en 
un mar de sonido con música acústica y 
electrónica.
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Dimecres 10 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 48 € / Zona B: 36 € / Zona C: 28 €

LEA DESANDRE 
MEZZOSOPRANO 
WILLIAM CHRISTIE 
CLAVECÍ 
THOMAS DUNFORD LLAÜT
Les receptes de l’amor 
Jean-Philippe Rameau: «L’Amour comme Neptune» de l’òpera Hippolyte et Aricie /
«Je veux que sous mes lois tous les coeurs soient heureux» de l’òpera Dardanus /
Reynaldo Hahn: «Moi je m’appelle Ciboulette» de l’opereta Ciboulette / Marc-
Antoine Charpentier: «Ah qu’ils sont courts les beaux jours» / Jean-Baptiste 
Lully: Récit de la beauté de la comèdia-ballet Le Mariage forcé / Jacques  
Offenbach: Couplets du souper de l’opereta Belle lurette / Marc-Antoine 
Charpentier: Auprès du feu / Jacques  Offenbach: Griserie ariette: «Ah! Quel dîner 
je viens de faire» de l’opereta La Périchole / François Couperin: Les barricades 
mystérieuses / Honoré d’Ambruys: Le doux silence de nos bois / Ernest Chausson: 
Le charme / Maurice Ravel: «Toi le coeur de la rose» de l’òpera L’enfant et les 
sortilèges / Michel Lambert: Charmante nuit / Jean-Philippe Rameau: Les tendre 
plaintes  / Marc-Antoine Charpentier: Ruisseau qui nourrit dans ce bois / «Quel 
prix de mon Amour» de  l’òpera Médée / Marin Marais: Les voix humaines /  
Jacques  Offenbach: «Amours divins» de l’opereta La belle Hélène / Marc-Antoine 
Charpentier: Profitez du printemps / Michel Lambert:  Vos mépris chaque jour
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La jove mezzosoprano Lea Desandre, 
una de les noves joves veus amb més 
projecció del barroc i del classicisme, 
es presenta al Festival de Torroella de 
Montgrí acompanyada per William 
Christie, qui la va descobrir a la seva 
acadèmia per a joves cantants Le 
Jardin des Voix, i pel llaütista Thomas 
Dunford, que s’ha convertit, amb 
el seu propi grup, en un dels fidels 
acompanyants d’aquesta mezzosoprano 
de veu precisa, molt expressiva, 
refinada i intel·ligent. Presenten un 
programa de música francesa que 
sota el títol de Les receptes de l’amor 
barreja melodies, àries barroques i 
fragments d’operetes de Marc-Antoine 
Charpentier, Jacques Offenbach, 
Reynaldo Hahn i Jean-Philippe 
Rameau.

La joven mezzosoprano Lea Desandre, 
una de las nuevas jóvenes voces del 
barroco y el clasicismo con más 
proyección, se presenta en el Festival 
de Torroella de Montgrí acompañada 
por William Christie, quien la descubrió 
en su academia para jóvenes cantantes 
Le Jardin des Voix, y por el laudista 
Thomas Dunford, que se ha convertido, 
con su propio grupo, en uno de los fieles 
acompañantes de esta mezzosoprano 
de voz precisa, muy expresiva, refinada 
e inteligente. Presentan un programa 
de música francesa que bajo el título 
Las recetas del amor mezcla melodías, 
arias y fragmentos de operetas de 
Marc-Antoine Charpentier, Jacques 
Offenbach, Reynaldo Hahn y Jean-
Philippe Rameau.
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Dijous 11 d’agost
20.30 h Espai Ter
Preu Zona A: 28 € / Zona B: 25 € / Zona C: 20 €

ACCADEMIA 
DEL PIACERE
NÚRIA RIAL 
SOPRANO 
FAHMI ALQHAI viola de gamba i direcció  

Muera cupido
La tradició musical teatral a Espanya al voltant de 1700
Francisco Guerau: Pavana / Atribuïda a Sebastián Durón i José de Torres: «Yo 
hermosísima Ninfa» de la sarsuela El imposible mayor en amor le vence Amor / 
Sebastián Durón: «Quantos teméis al rigor» de la sarsuela Las nuevas armas de 
Amor / Improvisació: Xácaras i Folías / «Sosieguen, descansen» de la sarsuela 
Salir el amor del mundo / Giovanni Bononcini: Patorella che tra le selve / Fahmi 
Alqhai: Marionas i Canarios / José de Nebra: «Adiós, prenda de mi amor» 
de l’òpera Amor aumenta el valor / «Tempestad grande, amigo» de la sarsuela 
Vendado es amor, no es ciego 
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Abans que l’any 1700 s’instaurés a 
Espanya una nova dinastia regnant, 
els Borbó, la música tenia unes 
característiques pròpies que la 
singularitzaven de la moda italiana 
imperant a bona part d’Europa. Aquest 
programa de concert repassa la tradició 
musical teatral a Espanya al voltant de 
1700, any en què la nova cort comença 
a introduir l’estil musical italià, amb els 
compositors Sebastián Durón i José de 
Nebra, veritables artífexs de la fusió de 
les formes musicals pròpies d’Espanya 
amb l’estil italià. La gravació d’aquest 
programa de concert, elogiada arreu, va 
ser premiada a Alemanya el 2020 amb el 
premi Opus Klassik al millor disc.

Antes de que en 1700 se instaurara 
en España una nueva dinastía 
reinante, los Borbón, la música tenía 
unas características propias que la 
singularizaban de la moda italiana 
imperante en buena parte de Europa. 
Este programa de concierto repasa la 
tradición musical teatral en España 
alrededor de 1700, año en que la nueva 
corte empieza a introducir el estilo 
musical italiano, con los compositores 
Sebastián Durón y José de Nebra, 
verdaderos artífices de la fusión de las 
formas musicales propias de España 
con el estilo italiano. La grabación de 
este programa de concierto, elogiada 
en todo el mundo, fue galardonada en 
Alemania en 2020 con el premio Opus 
Klassik al mejor disco. 
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Divendres 12 d’agost 
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 28 € / Zona B: 25 € / Zona C: 20 €

LA RITIRATA
TAMAR LALO flauta solista
VADYM MAKARENKO i MIRIAM HONTANA violins 
LOLA FERNÁNDEZ viola
PABLO ZAPICO tiorba
DANIEL OYARZABAL clavecí
JOSETXU OBREGÓN violoncel i direcció artística 

Festeggiando Mancini
Francesco Mancini: Obertura de l’òpera Hydaspes / Concert núm. 10 en Si bemoll 
major per a flauta i cordes / Trio sonata en Sol major / Concerto núm. 6 en Re menor 
per a flauta i cordes / Toccata di cembalo per studio / Obertura de l’òpera Trajano / 
Concert núm. 14 en Sol menor per a flauta i cordes 

Programa guanyador del Circuit Segell FestClásica 2022
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Aquest 2022 es commemora el 350è 
aniversari del naixement del compositor 
napolità Francesco Mancini. Va ser 
organista de la Capella Reial de la cort 
del virregnat espanyol de Nàpols i 
mestre de capella a la mort d’Alessandro 
Scarlatti el 1725. Mancini va ser un 
compositor prolífic: va escriure 
una trentena d’òperes, serenates, 
moltes obres vocals sacres i peces 
instrumentals, entre les quals destaquen 
12 sonates i 12 concerts per a flauta, 
a més de dues tocates  per a clavecí. 
L’obra de Mancini, avui pràcticament 
oblidada i que el grup La Ritatara 
rescata, és apassionada i colorista i, en 
vida del compositor, va gaudir de molta 
popularitat a Europa.

Este 2022 se conmemora el 350º 
aniversario del nacimiento del 
compositor napolitano Francesco 
Mancini. Fue organista de la Capilla 
Real de la corte del virreinato español 
de Nápoles y maestro de capilla a la 
muerte de Alessandro Scarlatti en 1725. 
Mancini fue un compositor prolífico: 
escribió una treintena de óperas, 
serenatas, muchas obras vocales sacras 
y piezas instrumentales, entre las cuales 
destacan 12 sonatas y 12 conciertos 
para flauta, además de dos tocatas 
para clave. La obra de Mancini, hoy 
prácticamente olvidada y que el grupo 
La Ritirata rescata, es apasionada y 
colorista y su música disfrutó en vida 
del compositor de mucha popularidad 
en Europa.
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Dissabte 13 d’agost 
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 36 € / Zona B: 28 € / Zona C: 25 €

JOAQUÍN 
ACHÚCARRO 
PIANO
Celebració del 90è aniversari
J. S. Bach / Wilhelm Kempff: Siciliano de la Sonata en Mi bemoll major, BWV 
1031 / J. S. Bach / Myra Hess: Coral «Jesus bleibet meine Freude» de la cantata 
Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 / W. A. Mozart: Sonata núm. 4 en Mi 
bemoll major, K. 282 /  J. S. Bach / Ferruccio Busoni: Toccata en Do major, BWV 
564 / F. Chopin: Sonata per a piano núm. 3 en Si menor, Op. 58
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L’1 de novembre d’aquest 2022 Joaquín 
Achúcarro farà 90 anys. Amb motiu 
d’aquesta destacada fita en la seva 
llarga carrera, el pianista està fent una 
gira internacional de celebració que 
aquest agost passarà per Torroella de 
Montgrí en una nova visita al Festival. 
En aquesta ocasió, oferirà un concert 
amb dues sonates de dos dels seus 
compositors de capçalera, Mozart i 
Chopin, i tres cèlebres transcripcions 
per a piano d’obres de Bach. Frisosos 
per celebrar plegats el 90è aniversari 
del mestre.

El 1 de noviembre de este 2022 Joaquín 
Achúcarro cumplirá 90 años. Con 
motivo de este destacado hito en su 
larga carrera, el pianista realiza una 
gira internacional de celebración 
que este agosto pasará por Torroella 
de Montgrí en una nueva visita al 
Festival. En esta ocasión, ofrecerá un 
concierto con dos sonatas de dos de sus 
compositores de cabecera, Mozart y 
Chopin, y tres célebres transcripciones 
para piano de obras de Bach. Ansiosos 
por celebrar juntos el 90º aniversario 
del maestro.



FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ38

SINGULARS TORROELLA
Diumenge 14 d’agost 
20.30 h Palau Solterra 
Preu Zona única: 25 €

BALLAKÉ SISSOKO 
KORA
VINCENT SÉGAL 
VIOLONCEL
Musique de nuit
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Al virtuós músic malià de kora i 
arpa mandinga Ballaké Sissoko i al 
violoncel·lista i baixista francès Vincent 
Ségal els separa un mar i un continent. 
Però la immensa curiositat de tots dos 
els va fer coincidir i van començar 
uns diàlegs musicals que el 2009 es 
van plasmar en el seu primer treball 
conjunt, Chamber Music, un disc que 
desborda fronteres musicals i que va 
ser aclamat arreu del món. Més de 
200 concerts després, Sissoko i Ségal 
van repetir el 2015 la màgia amb el 
seu segon disc, Musique de nuit, en el 
qual de nou transcendeixen les seves 
respectives cultures mandinga, barroca, 
jazz, brasilera..., en un diàleg noble, 
tranquil, profund, alegre i emocionant 
que il·lumina una música que neix de 
l’ànima.

Al virtuoso músico maliense de kora 
y arpa mandinga Ballaké Sissoko y 
al violonchelista y bajista francés 
Vincent Ségal les separa un mar y un 
continente; sin embargo, la inmensa 
curiosidad de ambos les hizo coincidir 
y empezaron unos diálogos musicales 
que en 2009 plasmaron en su primer 
trabajo conjunto, Chamber Music, un 
disco que desborda fronteras musicales 
y que fue aclamado en todo el mundo. 
Después de más de 200 conciertos, 
en 2015 Sissoko y Ségal repitieron la 
magia con un segundo disco, Musique 
de nuit, donde de nuevo trascienden sus 
respectivas culturas mandinga, barroca, 
jazz, brasileña..., en un diálogo 
noble, tranquilo, profundo, alegre y 
emocionante que ilumina una música 
que nace del alma.
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Dimarts 16 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 36 € / Zona B: 28 € / Zona C: 25 €

AMANDINE BEYER 
VIOLÍ I DIRECCIÓ 
GLI INCOGNITI

A seventeenth century rolling stone
Georg Muffat: Concerto grosso núm. 5 en Re major «Saeculum» d’Auserlesene 
Instrumentalmusik  / Sonata núm. 4 en Mi menor d’Armonico Tributo / Suite núm. 
2 en Sol major «Laeta Poesis» de Florilegium Secundum / Concerto grosso núm. 6 en 
La menor «Quis hic?» d’Auserlesene Instrumentalmusik / Concerto grosso núm. 5 en 
Sol major d’Armonico Tributo
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Georg Muffat va néixer a Megève, al 
sud-est de França, el 1653, i després 
d’estudiar a París i ser organista a dos 
pobles francesos, Molsheim i Sélestat, 
va marxar a estudiar Dret a Ingolstadt, 
a Baviera, va passar per Viena i Praga, 
i es va establir a Salzburg durant deu 
anys, al servei de l’arquebisbe. Cap al 
1680 va viatjar a Itàlia i des de 1690 
fins a la seva mort, el 1704, va treballar 
com a mestre de capella per al bisbe de 
Passau, a Alemanya. Aquest descendent 
escocès, avui presentat, segons l’estat 
d’ànim, com alemany, austríac, 
francès, fins i tot italià, és un precursor 
escollit d’allò que esdevindrà, durant 
el segle XVIII, l’estil mixt: ingredients 
italians, estètica francesa, construcció 
alemanya. En la seva tornada al 
Festival de Torroella, la violinista 
Amandine Beyer al capdavant del seu 
grup Gli Incogniti oferirà un programa 
monogràfic amb la música de Georg 
Muffat.

Georg Muffat nació en Megève, en el 
sudeste de Francia, en 1653, y después 
de estudiar en París y ser organista 
en dos pueblos franceses, Molsheim y 
Sélestat, estudió Derecho a Ingolstadt, 
en Baviera; pasó por Viena, Praga, 
y se estableció en Salzburgo durante 
diez años, al servicio del arzobispo. 
En 1680 viajó a Italia y desde 1690 
hasta su muerte, en 1704, trabajó como 
maestro de capilla para el obispo de 
Passau, en Alemania. Este descendiente 
escocés, hoy presentado según el estado 
de ánimo como alemán, austríaco, 
francés e incluso italiano, es un 
precursor escogido de aquello que será, 
durante el siglo XVIII, el estilo mixto: 
ingredientes italianos, estética francesa, 
construcción alemana. En su vuelta 
al Festival de Torroella, la violinista 
Amandine Beyer al frente de su grupo 
Gli Incogniti ofrecerá un programa 
monográfico de Georg Muffat.
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Dimecres 17 d’agost
20.30 h Espai Ter
Preu Zona única: 25 € (Integral Xostakóvitx: 30 €)

QUARTET GERHARD (II)
LLUÍS CASTÁN violí 
JUDIT BARDOLET violí 
MIQUEL JORDÀ viola 
JESÚS MIRALLES violoncel 

Integral dels quartets de corda de Dmitri Xostakóvitx (II)
D. Xostakóvitx: Quartet de corda núm. 1 en Do major, Op. 49 / Quartet de corda 
núm. 6 en Sol major, Op. 101 / Quartet de corda núm. 9 en Mi bemoll major, Op. 117

Una producció del Festival de Torroella i la Quincena Musical Donostiarra
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Des del seu primer quartet de corda, 
escrit el 1938, fins a l’últim, el quinzè, 
compost el 1974, un any abans de la 
seva mort, Dmitri Xostakóvitx escriu 
una de les més àmplies i rellevants 
sèries de quartets de corda del segle 
XX. El testimoni sincer d’una vida que 
el compositor no va poder plasmar en 
les seves simfonies, que es va veure 
obligat a escriure seguint les directrius 
polítiques de la Unió Soviètica. És en 
els quartets on Xostakóvitx plasma 
les seves idees en una música plena de 
contrastos, en la qual trobem alegries i 
angoixes, tendresa i violència, melodies 
folklòriques i modernisme. Tota la vida 
està en aquests 15 quartets, la integral 
dels quals el Quartet Gerhard oferirà 
al Festival de Torroella al llarg de tres 
anys fins al 2024.

Desde su primer cuarteto de cuerda, 
escrito el 1938, hasta el último, el 
decimoquinto, compuesto el 1974, 
un año antes de su muerte, Dmitri 
Shostakóvich escribe una de las 
más amplias y relevantes series de 
cuartetos de cuerda del siglo XX. El 
sincero testimonio de una vida que 
el compositor no pudo plasmar en 
sus sinfonías, y que se vio obligado 
a escribir siguiendo las directrices 
políticas de la Unión Soviética. Es 
en los cuartetos donde Shostakóvich 
plasma sus ideas en una música llena 
de contrastes, donde se encuentran 
alegrías y angustias, ternura y 
violencia, melodías folclóricas y 
modernismo. Toda la vida está en estos 
15 cuartetos, cuya integral ofrecerá 
el Quartet Gerhard en el Festival de 
Torroella a lo largo de tres años hasta 
el 2024.
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Dijous 18 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona única: 25 €

CHRISTOPHE COIN I 
PÉRGAMO ENSEMBLE
CHRISTOPHE COIN violoncel barroc
GUILLERMO TURINA violoncel barroc
EVA DEL CAMPO clavecí

Le violoncelle spirituel
Francesco Alborea, Francischello: Sonata per a violoncel i baix continu en Do 
menor, Op. 2 núm. 6 / Jean-Baptiste Barrière: Sonata per a violoncel i baix continu 
en Do menor, Op. 2 núm. 6 / Martin Berteau: Sonata per a violoncel i baix continu 
en Re major, Op. 1 núm. 1 / Élisabeth Jacquet de La Guerre: Suite en La menor per 
a clavecí / Antonio Vivaldi: Sonata per a violoncel i baix continu en La menor, RV 
43-3 /  Jean-Louis Duport: Duo per a dos violoncels en Sol major, Op. 1 núm. 3 / 
Jean-Pierre Duport: Sonata per a violoncel i baix continuo en Mi menor, Op. 4 
núm. 2
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A Itàlia es van construir els primers 
exemplars de violoncel i a Itàlia 
es va crear la primera escola de 
violoncel·listes que va provocar un 
gran canvi en el concepte musical a 
tota Europa, en especial a França. El 
napolità Francesco Alborea va ser un 
dels pioners en explorar el repertori 
solista per a violoncel i va exercir 
una gran influència entre alguns dels 
seus contemporanis a principis del 
segle XVIII. Alguns viola gambistes 
francesos, com Jean-Baptiste Barrière 
i Martin Berteau, que van viatjar 
a Itàlia per aprofundir en els seus 
estudis, van escoltar Alborea, i van 
quedar tan impressionats que van 
decidir abandonar la viola de gamba 
per dedicar la resta de la seva vida al 
violoncel. Així, van crear la primera 
gran escola francesa amb els seus 
alumnes de París, entre els quals van 
destacar els germans Jean-Pierre i Jean-
Louis Duport. El violoncel·lista francès 
Christophe Coin amb el Pérgamo 
Ensemble exploren algunes de les 
primeres obres escrites a la primera 
meitat del segle XVIII per a aquest nou 
instrument que era el violoncel.

En Italia se construyeron los primeros 
ejemplares de violonchelo y en 
Italia se creó la primera escuela de 
violonchelistas que provocó un gran 
cambio en el concepto musical en 
toda Europa, en especial en Francia. 
El napolitano Francesco Alborea fue 
uno de los pioneros que exploró el 
repertorio solista para violonchelo 
y ejerció una gran influencia entre 
algunos de sus contemporáneos a 
principios del siglo XVIII. Algunos 
violagambistes franceses, como Jean-
Baptiste Barrière y Martin Berteau, 
que viajaron a Italia para profundizar 
en sus estudios, escucharon a Alborea, 
quedando tan impresionados que 
decidieron abandonar la viola da 
gamba para dedicar el resto de su vida 
al violonchelo. Además, crearon la 
primera gran escuela francesa con 
sus alumnos de París, entre los cuales 
destacaron los hermanos Jean-Pierre 
y Jean-Louis Duport. El violonchelista 
francés Christophe Coin con el Pérgamo 
Ensemble exploran algunas de las 
primeras obras escritas en la primera 
mitad del siglo XVIII para este nuevo 
instrumento que era el violonchelo.
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CONCERT FAMILIAR
Divendres 19 d’agost
19 h Espai Ter
Preu Zona única: 15 € 

HISTÒRIA D’UNA LLAVOR 
Espectacle de la companyia La Maquiné 
amb música de Frederic Mompou

Recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 4 anys
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Vet aquí que una vegada hi havia una 
llavor. Tot era silenci al seu interior. 
Va estar adormida molt de temps, 
però un dia va sentir la necessitat de 
créixer; aleshores va trencar la closca 
i del seu interior en va sorgir una cosa 
inesperada. Història d’una llavor és 
un dels espectacles més emotius de 
la productora d’arts escèniques La 
Maquiné, un cant a la natura  que 
reflexiona sobre els abusos que pateix 
el medi ambient per part dels homes. 
La música, els titelles i les projeccions 
formen un conjunt escènic carregat de 
simbolisme i tendresa que transmet 
solidaritat i respecte al medi ambient 
com uns valors imprescindibles en 
l’època en la qual vivim.

Había una vez una semilla. Todo era 
silencio en su interior. Estuvo dormida 
mucho tiempo, pero un día sintió la 
necesidad de crecer; entonces rompió el 
caparazón y de su interior surgió algo 
inesperado. Historia de una semilla es 
uno de los espectáculos más emotivos 
de la productora de artes escénicas 
La Maquiné, un canto a la naturaleza 
que reflexiona sobre los abusos que 
sufre el medio ambiente por parte de 
los hombres. La música, los títeres y 
las proyecciones forman un conjunto 
escénico cargado de simbolismo y 
ternura que transmiten solidaridad y 
respeto al medio ambiente como valores 
imprescindibles de la época en la que 
vivimos.
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Dissabte 20 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 48 € / Zona B: 36 € / Zona C: 28 €

PHILIPPE JAROUSSKY 
CONTRATENOR
THIBAUT GARCIA 
GUITARRA
À sa guitare
Francis Poulenc: À sa guitare / Giuseppe Tommaso Giordani: Caro mio bene / 
Francesca Caccini: Chi desia di saper / John Dowland: In darkness let me dwell / 
Come again, sweet love doth naow invite / H. Purcell: «When I am laid in earth», de 
l’òpera Dido and Aeneas / W. A. Mozart: Abendempfindung / Giovanni Paisiello: 
«Nel cor più non mi sento» de l’òpera La Molinara / G. Rossini: «Di tanti palpiti» 
de l’òpera Tancredi / Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (guitarra sola) / 
Enric Granados: «El mirar de la maja» de Tonadillas en estilo antiguo / Franz Sc-
hubert: Der Erlkönig / F. Poulenc: Sarabanda (guitarra sola) / Gabriel Fauré: «Au 
bord de l’eau» de Tres cançons, Op. 8-1 / Nocturne, Op 43-2 / Barbara: Septembre 
/ Federico García Lorca: Anda, Jaleo / L. Bonfá: Manhã de Carnaval / D. Reis: 
Xodó da Baiana (guitarra sola) / Ariel Ramírez: Alfonsina y el mar / Benjamin 
Britten: Il est quelqu’un sur terre de Folk Songs, vol. 2
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En el seu retorn al Festival de Torroella, 
el contratenor Philippe Jaroussky 
torna a presentar un programa amb 
un repertori que s’allunya dels escrits 
per a veus masculines agudes, la qual 
cosa li ofereix un gran registre de 
llibertat. De fet, va ser ell qui va obrir 
als contratenors el repertori a èpoques 
diferents de la del barroc. El programa, 
que Philippe Jaroussky interpreta 
acompanyat a la guitarra per Thibaut 
Garcia, abasta cinc segles i va de 
Dowland a Britten i Barbara, passant 
per Mozart, Rossini, Granados i Fauré. 
Nous paisatges musicals per fer brillar 
la tessitura de contratenor.

En su regreso al Festival de Torroella, 
el contratenor Philippe Jaroussky 
vuelve a presentar un programa con un 
repertorio que se aleja de los pensados 
para voces masculinas agudas, lo que 
le ofrece un gran registro de libertad. 
De hecho, fue él quien abrió a los 
contratenores el repertorio de épocas 
distintas a la del barroco. El programa, 
que Philippe Jaroussky interpreta 
acompañado a la guitarra por Thibaut 
Garcia, abarca cinco siglos y va de 
Dowland a Britten y Barbara, pasando 
por Mozart, Rossini, Granados y Fauré. 
Nuevos paisajes musicales para que 
brille la tesitura de contratenor.
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Diumenge 21 d’agost
20.30 h Espai Ter 
Preu Zona A: 55 € / Zona B: 42 € / Zona C: 36 €

COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704
VÁCLAV LUKS DIRECCIÓ 
HELENA HOZOVÁ soprano
i PAVLA RADOSTOVÁ soprano
ANETA PETRASOVÁ contralt
i JONATHAN MAYENSCHEIN contralt
TOBIAS HUNGER tenor
TOMÁŠ ŠELC i TADEÁŠ HOZA baixos

G. F. Händel: Dixit Dominus, HWV 232 / Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium 
Sanctorum, ZWV 21 
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La música barroca de Jan Dismas 
Zelenka no ha gaudit de la fama 
pòstuma d’alguns dels seus 
contemporanis, com ara Bach o Händel. 
Però fa temps que els musicòlegs, que 
van començar a descobrir-lo i estudiar-
lo a la dècada de 1970, tenen clar que 
l’obra d’aquest compositor bohemi 
figura al capdamunt del millor del 
barroc, amb una tècnica compositiva 
excepcional, inventiva melòdica, 
magistral escriptura contrapuntística 
i un estil únic que el diferencia de la 
majoria dels compositors de la seva 
època. Per clausurar el Festival de 
Torroella, l’aclamada orquestra barroca 
Collegium 1704 amb el Collegium 
Vocale 1704 interpretaran la Missa 
Omnium Sanctorum, una de les obres 
cimeres de Zelenka, que comparteix 
protagonisme amb una altra obra 
mestra, Dixit Dominus de Händel.

La música barroca de Jan Dismas 
Zelenka no ha gozado de la 
fama póstuma de algunos de sus 
contemporáneos, como por ejemplo 
Bach o Händel. Pero hace tiempo que 
los musicólogos, que empezaron a 
descubrirlo y estudiarlo en la década 
de 1970, tienen claro que la obra de 
este compositor bohemio figura en 
lo alto del mejor barroco, con una 
técnica compositiva excepcional, 
inventiva melódica, magistral escritura 
contrapuntística y un estilo único 
que le diferencia de la mayoría de 
los compositores de su época. Para 
clausurar el Festival de Torroella, la 
aclamada orquesta barroca Collegium 
1704 con el Collegium Vocale 1704 
interpretarán la Misa Omnium 
Sanctorum, una de las obras cumbres de 
Zelenka, que comparte protagonismo 
con otra obra maestro, Dixit Dominus 
de Händel. 
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C/ Ferran Agulló, 10 · 08021 Barcelona · Tel.: 93 414 02 90 · www.jorquerapianos.com
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C/ Ferran Agulló, 10 · 08021 Barcelona · Tel.: 93 414 02 90 · www.jorquerapianos.com

140 anys



JAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT54



PROGRAMACIÓ 5521
.0

7 –
 2

4.
07

Jazz Festival 
L’Estartit



JAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT56



PROGRAMACIÓ 57

Índex

 Presentació X
Programació X 
 Venda de localitats X
 Crèdits Festival X
Contacte premsa X 
 i més informació



JAZZ FESTIVAL L’ESTARTIT58

Organitza
Joventuts Musicals 
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Direcció
Direcció general i artística: 
Montse Faura

Producció
Producció: Patricia Vàzquez
Producció tècnica: Marc Marqués i Dani Ventura
Assistents producció: Adrià Vilà i Núria Prats
Alumnes en pràctiques: Adrià Vilà i Núria Prats
Coordinació Fringe: Joanna Arqué, Flavio

Comunicació, Màrqueting i Públics
Gestió de continguts i publicacions: Lourdes Morgades
Branding i estrategia de comunicació: Cristina Salvador
PR i campanyes: Judit Cabana i Jordi Trilla
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Disseny web: Sergi Batlle
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Comptabilitat: Gerard Sabaté
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Coordinació: Sabina Plaja
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El Festival de Jazz de l’Estartit 
és una iniciativa de

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Mitjants oficials



Un far 
per al bon jazz
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Torna al juliol, amb més ganes que mai, una nova cita del Jazz a l’Estartit, la setena,  
amb el mateix format de concerts dobles i en el mateix emplaçament, al passeig del 
Molinet, al cap de la Barra, davant de les illes Medes, igual que en edicions anteriors 
a la pandèmia. 

Ens atrau una força molt profunda que continua sent la nostra única raó de 
voler seguir amb aquest projecte, que és la fascinació que ens creen totes les 
músiques encara per escoltar i explorar les nits d’estiu en aquest espai de trobada 
i llibertat creativa que és el Jazz Festival l’Estartit. Un espai de proximitat entre 
artistes i públic, que va arrelant cita darrera cita, afavorint l’aparició de moments i 
experiències úniques davant de les imponents Illes Medes. 

Un indret singular que reneix acollint tots els formats possibles per a la creativitat. 
Des del vocal, amb una de les més elegants i distingides cantants del jazz 
contemporani, Stacey Kent, que vindrà a l’Estartit a presentar el seu darrer 
treball, Songs from other places; a la tradició amb un dels representants més 
prestigiosos del jazz manouche, o gypsy jazz, el mallorquí Biel Ballester, que portarà 
a l’escenari com a convidat especial el brillant violinista Thomas Kretzschmar, un 
dels deixebles més reconeguts de l’immortal Stéphane Grappelli. Transitarem 
pel jazz més avantguardista, passant per la contemporaneïtat, des d’experiments 
intel·lectualment profunds fins a propostes arriscades, donant aixopluc a estrelles 
refulgents del firmament jazzístic, com és el músic i arranjador etíop Mulatu Astatke, 
pare de l’Ethio jazz, en un concert en el qual repassarà la seva trajectòria. Altres 
brillaran i ens oferiran experiències apassionants, excepcionals i noves, com el nou 
elenc del guitarrista Al Di Meola en format trio acústic.

I no menys important, amb fermesa i convicció, el talent emergent estarà present 
al Jazz Festival l’Estartit amb les noves generacions capitanejades, principalment, 
per dones com són les saxofonistes Irene Reig i Eva Fernández, la trompetista Alba 
Careta al capdavant del seu quintet; i pel nostre trompetista resident, Joan Mar 
Sauqué, tots ells traçant nous camins a l’escena actual del jazz a Catalunya.

Les crisis i les tragèdies contemporànies persisteixen, però la cultura continua sent 
un far imprescindible per afrontar les nostres vides. El compromís amb la bona 
música, amb independència de l’etiqueta que porti, tornarà a invocar-nos les nits 
d’estiu a l’Estartit, al bell mig de la natura, en un dels racons més bells i privilegiats 
de la Costa Brava, per celebrar aquesta tornada. Tornem, doncs, allà on ningú no pot 
eludir el gran sortilegi de les nits a l’estiu a ritme de jazz a l’Estartit.

Montse Faura
Directora de Jazz Festival l’Estartit
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Dijous 21 de juliol
20 h. Passeig del Molinet
Preu únic: 22 € | Preu Soci/ Sòcia: gratuït
Amb aquesta entrada és té accés al concert de Biel Ballester Trio (22 h)

Irene Reig Trio
Mira
IRENE REIG SAXO
PAU SALA CONTRABAIX
JOAN CASARES BATERIA
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La compositora i saxofonista Irene 
Reig és una de les representants més 
destacades de la nova generació 
catalana de músics de jazz. Liderant el 
seu trio, desprèn passió i espontaneïtat, 
i interpreta un repertori brillant de 
temes originals al costat de versions 
pròpies dels clàssics del bop i hard bop. 
Presenten en concert el seu primer disc, 
Mira (The Changes, 2021), un treball amb 
vuit composicions, des de peces pròpies 
a reinterpretacions de Duke Ellington i 
Richard Rodgers en clau contemporània 
i amb arranjaments carregats de 
personalitat.

La compositora y saxofonista Irene 
Reig es una de las representantes más 
destacadas de la nueva generación 
catalana de músicos de jazz. 
Liderando su trío, desprende pasión 
y espontaneidad, e interpreta un 
repertorio de temas originales junto a 
versiones propias de los clásicos del 
bop y hardbop. Presenta su primer disco, 
Mira (The Changes, 2021), un trabajo 
con ocho composiciones, desde piezas 
propias a reinterpretaciones de Duke 
Ellington y Richard Rodgers en clave 
contemporánea con arreglos cargados 
de personalidad.
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Dijous 21 de juliol
22 h. Passeig del Molinet
Preu únic: 22 € | Preu Soci/ Sòcia: gratuït
Amb aquesta entrada és té accés al concert de Irene Reig Trio (20 h)

Biel Ballester Trio
feat Thomas 
Kretzschmar
Manouche party
BIEL BALLESTER GUITARRA SOLISTA  
ORIOL GONZÁLEZ CONTRABAIX 
FRAN ASENSIO GUITARRA RÍTMICA   
THOMAS KRETZSCHMAR VIOLÍ 
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El jazz manouche o gypsy jazz és un 
estil de swing creat la dècada de 1930 
pel guitarrista belga Django Reinhardt 
amb la influència del jazz americà i 
la complicitat del violinista Stéphane 
Grappelli. El mallorquí Biel Ballester, que 
ha destacat com a un brillant intèrpret 
del jazz manouche al qual ell aporta tocs 
mediterranis, i el seu trio conviden el 
violinista francès Thomas Kretzschmar, 
admirador de Grappelli, a obrir la 7a 
edició del Jazz Festival l’Estartit amb 
una vetllada trepidant de jazz manouche.

El jazz manouche o gypsy jazz es un 
estilo de swing creado en la década de 
1930 por el guitarrista belga Django 
Reinhardt con la influencia del jazz 
americano y la complicidad del violinista 
Stéphane Grappelli. El mallorquín Biel 
Ballester, que ha destacado como un 
brillante intérprete del jazz manouche, al 
que él aporta toques mediterráneos, y su 
trío invitan al violinista francés Thomas 
Kretzschmar, admirador de Grappelli, a 
abrir el 7º Jazz Festival l’Estartit con una 
velada trepidante de jazz manouche.
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Divendres 22 de juliol
20 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada és té accés al concert de Mulatu Astatke (22 h)

Joan Mar 
Sauqué Quartet
Preestrena de nou disc:
Gone with the wind
JOAN MAR SAUQUÉ TROMPETA  
JOSEP TRAVER  GUITARRA
GIUSEPPE CAMPISI CONTRABAIX 
ESTEVE PI BATERIA
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Sorgit de l’Escola Municipal de Música 
de Torroella de Montgrí, Joan Mar Sau-
qué és un prometedor trompetista que 
es va presentar al Jazz l’Estartit Festival 
en l’edició de 2016 amb el seu primer 
disc, Joan Chamorro presenta Joan Mar 
Sauqué. Després de diversos concerts a 
l’Estartit, en el marc de la programació 
de tardor-hivern-primavera de Joventuts 
Musicals de Torroella de Montgrí, ara tor-
na al Jazz l’Estartit Festival amb els te-
mes que conformaran el seu quart disc, 
que sortirà al mercat a finals d’aquest 
any i amb el qual encara explora l’es-
tètica de l’últim enregistrament, Gone 
with the Wind, que parteix del jazz de les 
dècades de 1940 i 1950 per elaborar els 
seus propis temes jugant amb sonoritats 
entre el cool i el hardbop. 

Surgido de la Escuela Municipal de 
Música de Torroella de Montgrí, Joan Mar 
Sauqué es un prometedor trompetista 
que se presentó en el Jazz l’Estartit Fes-
tival en la edición de 2016 con su primer 
disco, Joan Chamorro presenta Joan Mar 
Sauqué. Después de varios conciertos 
en el Estartit, en el marco de la progra-
mación de otoño-invierno-primavera de 
Juventudes Musicales de Torroella de 
Montgrí, regresa al Jazz l’Estartit Festival 
con los temas que conformarán su cuarto 
disco, que saldrá al mercado a finales de 
este año y con el que sigue explorando 
la estética de su última grabación, Gone 
with the Wind, que parte del jazz de la 
década de 1940 y 1950 para elaborar sus 
propios temas jugando con sonoridades 
entre el cool y el hardbop.
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Divendres 22 de juliol
22 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada hi ha accés al concert de Joan Mar Sauqué Quartet (20 h)

Mulatu 
Astatke
Ethio Jazz
MULATU ASTATKE VIBRÀFON, WURLITZER I PERCUSSIÓ 
JAMES ARBEN SAXO, CLARINET BAIX, FLAUTA I MD
BYRON WALLEN TROMPETA
DANNY KEANE VIOLONCEL | PIANO
TECLAT A CONFIRMAR
JOHN EDWARDS CONTRABAIX
RICHARD OLATUNDE BAKER PERCUSSIÓ
BENJAMIN BROWN BATERIA
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Geni del jazz africà, Mulatu Astatke, és el 
pare de l’Ethio jazz, una barreja de jazz, 
música ètnica d’Etiòpia i música llatina, 
que ha seduït tant el món del jazz com el 
de les músiques del món. Mulatu Astatke 
presenta al Jazz l’Estartit Festival la seva 
música rítmica i acolorida amb la qual 
teixeix un groove modern amb melodies 
mil·lenàries i combina música clàssica 
occidental amb ritmes funk llatins i afro, 
amb el resultat d’una música totalment 
embriagadora.

Genio del jazz africano, Mulatu Astatke 
es el padre del Ethio jazz, una mezcla 
de jazz, música étnica de Etiopía y 
música latina, que ha seducido tanto al 
mundo del jazz como al de las músicas 
del mundo. Mulatu Astatke se presenta 
en el Jazz Festival l’Estartit con su 
música rítmica y colorista con la que 
teje un groove moderno con melodías 
milenarias y combina música clásica 
occidental con ritmos funk latinos y 
afro con el resultado de una música 
totalmente embriagadora.
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Dissabte 23 de juliol
20 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada és té accés al concert d’Al Di Meola Acoustic Trio (22 h)

Alba Careta 
Group
Alades
ALBA CARETA TROMPETA I VEU 
LUCAS MARTÍNEZ SAXO TENOR 
ROGER SANTACANA PIANO 
GIUSEPPE CAMPISI CONTRABAIX 
JOSEP CORDOBÉS BATERIA
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Alades és el segon disc d’Alba Careta 
com a líder, després d’irrompre a 
l’escena jazzística amb Orígens (Blue 
Asteroid Records, 2018), treball que 
va tenir molt bona acollida, i que li va 
valer el Premi Enderrock 2018 a millor 
àlbum de jazz. Alades és el recull de les 
últimes composicions de la trompetista 
avinyonenca inspirades en les vivències 
dels seus anys a Holanda, que prenen 
forma en aquest nou treball a través del 
llenguatge del jazz més sincer, orgànic 
i emocional. Alades ja ha girat per 
escenaris com el festival Eivissa Jazz, 
el Jazz Palacio Real a Madrid, el Festival 
Montijazz a Còrdova, el Jazzaldia a 
Donostia i el Jazz I Am a Barcelona, entre 
molts altres.

Alades es el segundo disco de Alba 
Careta como líder, después de irrumpir 
en la escena jazzística con Orígens (Blue 
Asteroid Records, 2018), trabajo que 
gozó de muy buena acogida, y que le 
valió el premio Enderrock 2018 al mejor 
álbum de jazz. Alades es la compilación 
de las últimas composiciones de la 
trompetista aviñonense inspiradas en 
las vivencias de sus años en Holanda, 
que toman forma en este nuevo trabajo a 
través del lenguaje del jazz más sincero, 
orgánico y emocional. Alades ya se 
ha presentado en escenarios como 
el festival Ibiza Jazz, el Jazz Palacio 
Real de Madrid, el Festival Montijazz 
de Córdoba, el Jazzaldia de Donosti y 
el Jazz I Am de Barcelona, entre otros 
muchos.
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Dissabte 23 de juliol
22 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada és té accés al concert d’Alba Careta Group (20 h)

Al Di Meola 
Acoustic Trio
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Al Di Meola és un dels millors guitarristes 
del món del jazz i un destacat i prolífic 
compositor que al llarg del gairebé mig 
segle de carrera ha col·laborat amb 
dotzenes de destacats músics fusionant 
el jazz amb les músiques del món, des 
del flamenc als sons mediterranis, 
passant pel pop. Amb més de 20 discos 
enregistrats al llarg de les quatre 
dècades de la seva carrera, Al Di Meola 
ha contribuït de manera decisiva a 
regenerar el llenguatge del jazz. 

Al Di Meola es uno de los mejores 
guitarristas del mundo del jazz y un 
destacado y prolífico compositor, 
que a lo largo del casi medio siglo de 
carrera ha colaborado con docenas de 
destacados músicos fusionando el jazz 
con las músicas del mundo, desde el 
flamenco a los sonidos mediterráneos, 
pasando por el pop. Con más de 20 
discos grabados a lo largo de las cuatro 
décadas de su carrera, Al Di Meola 
ha contribuido de manera decisiva a 
regenerar el lenguaje del jazz.
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Diumenge 24 de juliol
20 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada és té accés al concert de Stacey Kent (22 h)

Eva Fernández 
Quintet
Sola
EVA FERNÁNDEZ VEU I SAXO
JOSEP MUNAR GUITARRA
JUAN PASTOR CONTRABAIX
LUCÍA FUMERO PIANO
DAVID XIRGU BATERIA
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En el segon disc, Sola, la saxofonista 
i cantant barcelonina Eva Fernández 
reafirma el seu compromís amb la creati-
vitat, compon totes les cançons i s’estre-
na com a lletrista. Sovint inspirada per 
la idea d’intentar enviar-se un missatge 
a ella mateixa quan era una nena, escriu 
de forma simple i visual sobre tot allò que 
creu que va aprenent pel que fa a l’amor 
i al desamor, sobre la pressa i la paci-
ència, l’honestedat i la mentida... En les 
cançons que formen el disc hi conviuen 
equilibradament estils musicals com 
el jazz, la cançó d’autor o el bolero, tots 
molt influents en l’imaginari sonor de 
l’artista.

En su segundo disco, Sola, la saxofonista 
y cantante barcelonesa Eva Fernández 
reafirma su compromiso con la creativi-
dad, compone todas las canciones y se 
estrena como letrista. Inspirada por la 
idea de intentar enviarse un mensaje a sí 
misma cuando era una niña, escribe de 
forma simple y visual sobre todo aquello 
que cree que va aprendiendo: el amor y 
el desamor, la prisa y la paciencia, la ho-
nestidad y la mentira... En las canciones 
que forman el disco conviven equilibra-
damente estilos musicales como el jazz, 
la canción de autor o el bolero, todos 
ellos muy influyentes en el imaginario 
sonoro del artista.
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Diumenge 24 de juliol
22 h. Passeig del Molinet
Preu 30 euros  | Preu Soci/ Sòcia: 22,5€
Amb aquesta entrada és té accés al concert d’Eva Fernández Quintet (20 h)

Stacey Kent 
Songs from other places
STACEY KENT VEU 
JIM TOMLINSON SAXOS 
MÁTYÁS HOFECKER CONTRABAIX
MATT HOME BATERIA 
GRAHAM HARVEY PIANO
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Considerada una de les grans dames 
actuals del jazz, l’estatunidenca Stacey 
Kent encisa amb la seva veu cristallina, 
fraseig precís i l’elegància i exquisidesa 
amb la qual interpreta les cançons. En la 
seva presentació al Jazz Festival l’Estartit, 
on clausurà la sèptima edició, presenta el 
seu últim disc, Songs from other places, 
una col·lecció de temes que exploren el 
lloc, la pertinença i el poder transformador 
dels viatges amb temes de Paul Simon, 
Antonio Carlos Jobim, Kurt Weill-Ira 
Gershwin, Lennon-McCartney, Stevie 
Nicks, Raymond Lévesque i dos peces 
originals de Jim Tomlinson amb lletra de 
Kazuo Ishiguro cantats en anglès, francès 
i portuguès.

Considerada una de las grandes damas 
actuales del jazz, la estadounidense 
Stacey Kent seduce con su voz cristalina, 
fraseo preciso y la elegancia y exquisitez 
con la que interpreta las canciones. En su 
presentación en el Jazz l’Estartit Festival, 
donde clausura la séptima edición, 
presenta su último disco, Songs from 
other places, una colección de temas que 
exploran el lugar, la pertenencia y el poder 
transformador de los viajes con temas de 
Paul Simon, Antonio Carlos Jobim, Kurt 
Weill-Ira Gershwin, Lennon-McCartney, 
Stevie Nicks, Raymond Lévesque y dos 
piezas originales de Jim Tomlinson con 
letra de Kazuo Ishiguro, cantadas en 
inglés, francés y portugués.
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 X Resum programació
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X Els espais
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 X Crèdits
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ORGANITZA  
Joventuts Musicals de Torroella 
de Montgrí

DIRECCIÓ 
Direcció general i artística: 
Montse Faura

PRODUCCIÓ 
Producció: 
Patrícia Vázquez 
Producció tècnica: 
Dani Ventura i Marc Marqués 
Assistents producció: 
Adrià Vilà i Núria Prats 
Adjunts de producció: 
Joanna Arqué, Flavio Junio, Júlia 
Martín, Iván Monzoni, Marta Tallón
Estudiants en pràctiques del grau de 
gestió cultural de l’ESMUC. 
Voluntaris: 
Eric Guash, Georgina Guerola, 
Guillem Guilera, Nil Sunyer 
i Abril Zamora.

COMUNICACIÓ, MÀRQUETING
i PÚBLICS 
Gestió de continguts 
i publicacions: 
Lourdes Morgades 
Branding i estrategia 
de comunicació: 
Cristina Salvador 
PR i campanyes: 
Judit Cabana, Laura Rigal 
i Jordi Trilla 
Adjunta de comunicació: 
Ona Vilà, estudiant en pràctiques 
Universitat Pompeu Fabra (UPF).

PUBLICACIONS i WEB 
Disseny web: 
Sergi Batlle 
Assessors i correctors lingüistes: 
Anna Mas i Jordi Roca 
Traducció a l’anglès i al francès: 
Link traduccions

DISSENY 
i FOTOGRAFIA 
Disseny, branding i direcció gràfica: 
Daniel Ayuso 
Desenvolupament gràfic: 
Puça Janer, Mak Džinovic 
i Glòria Pujades 
Disseny de continguts: 
Anna Mas  
Fotografia Fringe: 
Antonia Teresita i Mardones Ignacio 
Atkins, estudiants en pràctiques GRISART 
-Escola Superior de Fotografia Barcelona

ADMINISTRACIÓ i COMPTABILITAT 
Administració: 
Glòria Pi 
Comptabilitat: 
Gerard Sabaté

TIQUETING i ESPAIS 
Taquilles i programació tiqueting: 
Glòria Pi 

Espai Auditori Teatre Espai Ter 
Producció: 
Marc Roura 
Auxiliar de gestió: 
Maria Roura 
Equipament i muntatges: 
Josep Vergara 
Servei de restauració: 
El Ginjoler

Espai Casa Galibern · Fundació Mascort 
Coordinació: 
Elena Sau

Espai Palau Solterra · Fundació Vila Casas 
Coordinació: 
Núria Costa 

Espai L’Estartit 
Coordinació: 
Sabina Plaja 
Servei de restauració: 
Sibarrita
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Amb el suport de:

Organitza:

Amb la col·laboració de:

PARRÒQUIA 
DE SANT GENÍS
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Punt de trobada
del millor talent 

musical emergent 



87presentació

El Fringe Torroella de Montgrí-L’Estartit arriba a la novena edició amb més 
concerts i músics que mai, fet que reafirma aquest festival com a altaveu i punt 
de trobada del millor tallent musical emergent de Catalunya, Espanya i Europa. 
Després de les dues últimes edicions marcades per la pandèmia i la dificultat 
de la lliure mobilitat i circulació de músics, encarem aquesta nova edició sense 
restriccions d’aforament ni distància social, la qual cosa ens permet presentar una 
ambiciosa programació amb un total de 24 concerts i la participació de 145 joves 
músics i músiques.

Durant cinc dies, Torroella de Montgrí i l’Estartit acolliran intèrprets d’estils, 
gèneres i formats diversos repartits en nou escenaris: a Torroella, a l’auditori del 
Museu de la Mediterrània; la plaça de la Vila; les fundacions Vila Casas i Mascort; 
l’església de Sant Genís; el Cine Petit; el Convent dels Agustins; l’Espai Ter, amb 
concerts de gran format amb dues orquestres, la Jove Orquestra i Cor Nacional de 
Catalunya i la 24a Academia d’Ambronay EEEmerging+; i a l’Estartit, la Punta del 
Molinet, escenari recuperat després dels dos anys de pandèmia, que acollirà les 
músiques d’arrel i el jazz. 

Les aliances d’aquesta edició venen marcades per la complicitat de circuits i 
plataformes musicals com la Xarxa de Músiques de la Federació de Joventuts 
Musicals de Catalunya; els guanyadors dels concursos de Joventuts Musicals 
d’Espanya; el premi del segell Emergent de l’Associació de Festivals de Música 
Clàssica d’Espanya, Festclásica; la Jove Orquestra i Cor Nacional de Catalunya i 
l’Academia d’Ambronay EEEmerging+, que des de la seva creació el 1993 ha estat 
un pas important en el desenvolupament dels joves artistes a l’inici de la seva 
carrera que són seleccionats per tota Europa.

Com l’any passat, el Fringe conviurà amb tres residències del programa 
EEEmerging+, un projecte innovador internacional dedicat a joves conjunts de 
música antiga que compta 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.

El Fringe Festival Torroella-L’Estartit continua comptant amb l’aliança de 
nombroses entitats, institucions, acadèmies i universitats que ens enriqueixen 
amb les seves propostes i la seva complicitat. Així com la valuosa col·laboració 
de la Fundació Banc Sabadell i, aquest 2022, coincidint amb l’Any Europeu de la 
Joventut, designat per la Comissió Europea, també amb la de la Direcció General 
de Joventut del Departament de Drets Socials de la Generalitat Catalunya.

Sigueu tots benvinguts al 
9è Fringe Torroella de Montgrí-L’Estartit!

Montse Faura, directora artística



La promoció del talent jove ha estat sempre objectiu estratègic per a la Fundació 
Banc Sabadell, i per això donar suport a iniciatives com el Fringe Festival 
Torroella de Montgrí-L’Estartit té per a nosaltres tot el sentit. Aquest festival 
és una aposta de compromís i una plataforma de formació del millor talent 
emergent europeu. I a través de la nostra col·laboració amb el programa europeu 
EEEMERGING+ contribuïm en la inserció professional de músics joves, impulsant 
la seva incorporació als circuits musicals i la presentació de les seves propostes 
artístiques al públic final.

Miquel Molins, 
president de la Fundació Banc Sabadell

Promoció
del talent jove 

Amb el suport de:
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Ens trobem en ple Any Europeu de la Joventut, un moment molt oportú per defen-
sar i promoure la llibertat, els valors, les oportunitats i la solidaritat entre els 
joves, especialment després dels efectes d’una pandèmia que s’hi ha acarnissat. Des 
de la Direcció General de Joventut donem suport al 9è Fringe Torroella de Mont-
grí-l’Estartit perquè estem convençuts que és una excel·lent oportunitat per recupe-
rar espais de coneixement i convivència, per seguir essent una plataforma referent 
a Catalunya per donar a conèixer els joves talents musicals, amb l’objectiu de ser 
un pas significatiu en el camí de la professionalització. Vull felicitar les Joventuts 
Musicals de Catalunya per fer-ho possible i desitjar que el Fringe es consolidi com 
una de les ofertes musicals de capçalera de l’estiu al nostre País. 

Per molts anys!

Àlex Sastre i Prieto, 
director general de Joventut del Departament de Drets Socials

Un pas en el 
camí de la 

professionalització 

Amb el suport de:
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Museu de la Mediterrània, 17h

Carles Marigó
piano i teclats 
Breaking Bach
J. S. Bach Preludi en Do menor (CBT v. 
1) BWV 847 Carles Marigó Trencadís 
(homenatge a Carles Santos) / J. S. Bach 
/ F. Liszt Fuga en La menor BWV 543 / C. 
Marigó Improvisació / 
J. S. Bach / C. Marigó Erbarm dich mein, o 
Herre Gott BWV 721 / C. Marigó Pedriza

Breaking Bach és una proposta de concert 
sorprenent en la qual es planteja el repte 
estètic de trencar amb la tradició i alimentar-
se d’influències tan eclèctiques com la 
música electrònica, el hip-hop, Carles 
Santos, Paco de Lucía, Franz Liszt i, com 
a fil conductor, Johann Sebastian Bach. 
Carles Marigó enfoca la interpretació de la 
música de Bach d’una manera particular i 
única: fonamentada en la seva recerca com 
a artista i intèrpret, consisteix a tractar la 
música clàssica com un ésser viu, en constant 
adaptació, expansió i equilibri amb el medi. 

dijous
14.07

Museu de la Mediterrània, 18h

Rafael Quirant 
sopranista & 
Jezabel Esbrí piano  
Entre el barroc 
i el bel canto
G. F. Händel Obertura de l’òpera Serse 
(piano sol) / C. Monteverdi «Ecco l’atra 
palude», de l’òpera L’Orfeo / G. F. Händel 
«Fronti tenere e belle... Ombra mai fu», 
«Per rendermi  beato» i «Crude furie degli 
orridi abissi» de l’òpera Serse / Geminiano 
Giacomelli «Sposa son disprezzata», ària 
utilitzada per Vivaldi al seu pasticcio Bajazet 
/ V. Bellini «Ah non credea mirarti», ària 
de l’òpera La Sonnambula (piano sol) / Àries 
de cambra: Il fervido desiderio, Ma rendi 
pur contento i Malinconi, a ninfa gentile / G. 
Rossini Canzonetta spagnuola / «L’orgia», 
de Serate Musicali / Giovanna d’Arco, cantata 
per a veu i pianoforte

El jove sopranista valencià Rafael Quirant, 
acompanyat al piano per Jezabel Esbrí, ens 
conviden a fer un recorregut per alguns dels 
compositors del barroc i el bel canto. El pro-
grama repassa àries que van de Monteverdi i 
Händel a les de compositors belcantistes, com 
Verdi i Rossini. 
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Museu de la Mediterrània, 20h

Trío Albéniz 
El ressorgir 
de l’Au Fènix 
Luis María Suárez violí
Paula Brizuela violoncel 
Javier Rameix piano  

J. Turina Trio amb piano en Fa major / M. 
Ravel Trio en La menor / J. Turina Círculo 
Fantasia per a trio amb piano, Op. 91 / 
Kelly-Marie Murphy Give Me Phoenix Wings 
To Fly

Sorgit el 2017 en el si de l’Escuela Superior 
de Música Reina Sofía, el Trío Albéniz ha 
estat guardonat en diversos concursos de 
música de cambra i és el guanyador del 
premi Ensemble Emergent 2022, que atorga 
l’Associació Espanyola
de Festivals de Música Classica, Festclásica, 
i que els permetrà tocar en alguns dels 
festivals espanyols més importats. A 
Torroella, presenten el programa El ressorgir 
de l’Au Fènix, que estableix paral·lelismes 
entre l’etern ressorgir de l’au i la constant 
recerca per part de l’artista de la seva 
identitat per donar forma a un ésser que 
reneix més fort i savi. Ho fan amb un trio de 
joventut i una obra de maduresa de Turina, 
un trio de Ravel, a qui Turina admirava, i 
una obra de finals del segle XX. 

Museu de la Mediterrània, 19h

Projecte 
Schubert
Maria Florea violí 
Lara Fernández viola 
Daniel Claret violoncel  
Joaquín Arrabal contrabaix  
Àlex Ramírez piano

Franz Schubert Quintet per a violí, viola, 
violoncel, contrabaix i piano en La Major, 
«La Truita», D667 

Franz Schubert fou el primer compositor 
modern en el sentit actual del terme. Va ser el 
primer que va intentar viure de la música i el 
primer compositor que treballava per compte 
propi. El 1816 fou un any determinant en 
aquesta transformació i especialment dur per 
a Schubert, amb importants canvis vitals. 
El programa del concert l’integra una obra 
escrita durant aquest període, l’extraordinari 
i cèlebre quintet «La Truita», datat el 1818. 
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Museu de la Mediterrània, 18h

Meritxell Noguer 
piano
Resonance
L. van Beethoven Sonata núm. 8 en Do 
menor, Op.13 «Patètica» / R. Schumann: 
Escenes d’infants M. Ravel: Sonatine

Resonance és el primer àlbum de Meritxell 
Noguer amb el qual  presenta una selecció 
d’obres que l’han acompanyada durant 
els primers anys de la seva carrera com a 
pianista. En aquest recital es podrà escoltar 
la força i l’energia de la Sonata núm. 8  
«Patètica» de Beethoven, tornar per uns 
moments a la infantesa amb les Escenes 
d’infants de Schumann i, finalment, viatjar a 
llocs inimaginables deixant-nos portar per les 
etèries textures de la Sonatine de Ravel. Una 
experiència intensa que vol fer-nos ressonar.

Museu de la Mediterrània, 19h

Pau Armengol 
baríton 
& Èric Varas piano
Record i comiat 
R. Schumann Liederkreis Op. 24: I. Morgens 
steh’ ich auf und frage, II. Es treibt mich 
hin, III. Ich wandelte unter den Bäumen, IV. 
Lieb’ Liebchen, leg’s Händchen, V. Schöne 
Wiege meiner Leiden, VI. Warte, warte, 
wilder Schiffmann, VII. Berg’ und Burgen 
schau’n herunter, VIII. Anfangs wollt’ ich 
fast verzagen, IX. Mit Myrten und Rosen / 
Federico García Lorca Canciones españolas 
antiguas: El café de Chinitas / Miquel 
Ortega Romance de la luna, luna / Frederic 
Mompou Cançó i Dansa núm. 6 (piano sol) / 
Jo et pressentia com la Mar / Eduard Toldrà 
Cançó de Comiat

Pau Armengol i Èric Varas presenten un 
programa centrat en el lied romàntic del 
segle XIX i la cançó catalana del segle 
XX. Per començar interpretaran el cicle 
Liederkreis Op. 24 de Schumann, sobre 
poemes de Heinrich Heine, que convida a un 
viatge emocional entre l’ànsia de l’enamorat, 
el desamor, el record, l’abandó, l’enuig, 
i finalment, el comiat. La segona part se 
centra en la cançó culta del segle XX, els 
textos de Lorca ens introdueixen en un 
món oníric, que ens porten a la fantasia, la 
fascinació, el record i, finalment, el comiat.

divendres
15.07
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Espai Ter, 21h

Jove Orquestra
i Cor Nacional
de Catalunya
Magnificat(s)
Solistes Salvat Beca Bach: 
Rita Morais soprano 
Christian Gil-Borrelli contralt 
Daniel Thomson tenor 
Ramiro Maturana baix
Marc Cíaz i Daniel Tarrida orgue i 
clavièmbal
Manel Valdivieso director

Johann Christian Bach: Magnificat en Do 
major, CW E22 / Carl Philipp Emanuel Bach 
Simfonia en Si bemoll major, H.658 / Johann 
Sebastian Bach Magnificat en Re major, 
BWV 243

La Jove Orquestra i Cor Nacional de 
Catalunya han preparat en la seva trobada 
d’estiu un programa dedicat a la família Bach: 
Johann Sebastian, que tancarà el programa 
amb una de les seves grans obres vocals, el 
Magnificat en Re major, BWV 243, i dos dels 
seus fills. L’últim, Johann Christian, obrirà 
el concert amb el seu Magnificat en Do major, 
i Carl Philipp Emanuel, el segon fill, de qui 
escoltarem la Simfonia en Si bemoll major. 

Museu de la Mediterrània, 20h

Ester Lecha piano
El piano romàntic de la 
primera meitat del segle XIX
F. Chopin Nocturne Op. 27 núm. 1 / L. van 
Beethoven Sonata núm. 30, Op. 109 /  F. 
Liszt «Sonetto 104 del Petrarca» d’Années 
de Pèlerinage II, S. 161 / R. Schumann 
Novellette Op. 21 núm. 8

El piano va ser l’instrument romàntic per 
excel·lència, en bona part, gràcies als grans 
avenços tècnics aportats per constructors 
com Johann Andreas Stein i Sébastien Érard, 
que el converteixen en un instrument solista 
molt versàtil i el predilecte dels compositors, 
la majoria dels quals eren alhora grans 
pianistes. Ester Lecha presenta quatre d’aquests 
compositors pianistes  (Beethoven, Schumann, 
Chopin i Liszt) amb un recull d’obres que són 
una mostra de les dues grans ambicions del 
piano romàntic: la gran forma, amb la sonata 
a la qual doten de nous mitjans expressius, i la 
recerca de l’intimisme amb les formes petites.    
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Fundació Vila Casas, 18h

Sara Bañeras soprano 
& José Ramón Martín 
piano 
Embruix d’amor 
Richard Strauss Morgen, Freundliche 
Vision, Allerseelen / F. Liszt  Pace non trovo, 
Die Lorelei José Ramón Martín Viatge sonor 
entre Liszt i Massenet (improvisació) / J. 
Massenet «Je marche sur tous les chemins» 
de l’òpera Manon / 
Ch. Gounod «Oh Dieu, que de bijoux!» de 
l’òpera Faust / Jesús Guridi «Goizeko egutzi 
argiak» de l’òpera Mirentxu / E. Toldrà 
Recança i Festeig

La soprano Sara Bañeras, acompanyada al 
piano per José Ramón Martín, ens conviden 
a fer un viatge musical pel màgic procés 
d’enamorament amb àries d’òpera de 
compositors francesos com Jules Massenet, 
Charles Gounod i el basc Jesús Guridi, lieder 
de Richard Strauss i cançons de Franz Liszt i 
Eduard Toldrà.

dissabte
16.07
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Fundació Vila Casas, 19 h

Aurora Peña soprano 
& Giorgio Celenza 
piano
Nuit d’étoiles
Festa vespertina: C. Gounod «Ah! Je veux 
vivre» de l’òpera Roméo et Juliette 
Capvespre a la vora del foc: R. Schumann 
«Ständchen» del cicle de lieder 
Schwanengesang, D 957/4 / R. Strauss 
«Amor» de  Brentano lieder, Op. 68/5
Contes a mitjanit: Ottorino Respighi: 
Notturno G. Verdi «Sul fil d’un soffio etesio» 
de l’òpera Falstaff 
Somnis d’estrelles: F. Liszt Oh, quand je dors / 
C. Debussy Nuit d’étoiles
Matinada d’amors: E. Granados Elegia 
eterna Manuel Ponce: Romanza de amor / 
Federico Moreno Torroba «La petenera» de 
la sarsuela La Marchenera

La nit és el fil conductor de Nuit d’étoiles, 
un programa en el qual la veu d’Aurora Peña 
i el piano de Giorgio Celenza evoquen una 
imaginada nit estrellada a l’escalf de la llar 
de foc, amb els follets voltant pel bosc i els 
rossinyols cantant a mitjanit amors secrets. 
Una evocació a través del romanticisme, 
l’impressionisme i el nacionalisme musical 
espanyol amb peces d’òperes de Verdi i 
Gounod, lieder de Richard Strauss, chanson 
de Debussy, cançons de Granados i Ponce i 
un final de sarsuela a punt per despuntar el 
dia.

Plaça de la Vila, 19h

KamBrass Quintet
Visions
Guillem Cardona i Joan Pàmies trompetes 
Maria Servera trompa 
Xavier Gil trombó 
Oriol Reverter tuba

Witold Lutoslawski Mini Overture / 
J. S. Bach / Johann Ludwig Krebs Preludi i 
Fuga en Mi menor BWV 555 / Victor Ewald 
Quintet de metall núm. 1 / E. Granados 
«Andaluza», de Doce danzas españolas, arr. 
de David Marlatt / Jan Bach Rounds and 
Dances 

Visions és una mirada diferent del quintet 
de metall. Musicalitat, energia i respecte per 
la música de cambra és l’objectiu d’aquesta 
proposta, en la qual la versatilitat i el 
potencial d’aquesta formació es fa visibles 
al llarg de tot el programa. Obres dels 
compositors Witold Lutoslawski, Johann   
Sebastian Bach i Enric Granados formen 
part d’aquesta proposta musical, en la qual 
el quintet de metall és l’altaveu de les Visions 
musicals de KamBrass.
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Plaça de la Vila, 20h

Rhea Quartet
Suites 
Maria Torres saxòfon soprano 
Iris Guzmán saxòfon alto
Luis Gavía saxòfon tenor 
Jaime A. Serrano saxòfon baríton

A. Corelli Concerto grosso en Sol menor 
«Fatto per la Notte di Natale», Op.6, núm. 
8 / A. Dvorák Serenata per a instruments de 
vent, Op. 44 / 
M. De Falla La vida breve 

A través de transcripcions per a quartet de 
saxofons, el Rhea Quartet ens proposa un 
viatge musical que parteix del barroc per 
arribar al segle XX amb un Concerto grosso 
de Corelli, la Serenata per a instruments de 
vent, que Dvorák va escriure el 1875 fent un 
homenatge a Mozart impregnat de l’esperit 
de la música txeca, per acabar amb un breu 
passatge de La vida breve de Falla.

Fundació Vila Casas, 20h

Laure Cholé piano 
Brahms i Granados
J. Brahms Sis peces per a piano, Op. 118 / 
E. Granados «Quejas o la Maja y el 
Ruiseñor» i  «El fandango de Candil» de la 
suite per a piano Goyescas

Dedicades a Clara Schumann, Sis peces per 
a piano Op. 118 és la penúltima obra per a 
aquest instrument que va escriure Brahms 
abans de morir. Integrada per quatre 
intermezzi, una balada i una romança, les 
sis peces formen una unitat i la seva bellesa 
les ha convertit en obres molt freqüentment 
triades pels pianistes per als bisos. El 
programa es completa amb dues de les 
peces de la suite per a piano de Goyescas de 
Granados. 
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Espai Ter, 21h

Académie 
D’Ambronay 
Eeemerging+
Els exploradors 
W. A. Mozart Simfonia núm. 17 en Sol 
major, K. 129 / J. Haydn Simfonia núm. 49 
en Fa menor «La Passione», Hob I :49 / L. 
Boccherini Concert per a violoncel i orquestra 
núm. 2 en Re major, G.479 / Fragment de 
la Simfonia núm. 6 en Re menor «La casa 
del Diavolo», G. 506: III. Finale Andante 
sostenuto & Allegro con moto 

Aquest programa de l’Acadèmia d’Ambronay 
EEEmerging+ explora un període fascinant 
de la història de la música, en el qual la 
racionalitat de la Il·lustració i el foc dels 
primers moments del Romanticisme posen 
en evidència un discurs musical en plena 
mutació. Les obres de Mozart, Boccherini i 
Haydn marquen l’aparició d’un pensament 
revolucionari, en primer lloc, en l’àmbit 
instrumental (virtuositat, expressivitat, 
innovació organològica), però també en 
l’àmbit formal i filosòfic (la personalitat 
de l’artista irromp en escena sense donar 
via lliure a l’expressió dels sentiments). Els 
compositors qüestionen i revisen la forma de 
reflectir millor les seves inquietuds artístiques 
i cíviques en el mateix moment en què va 
néixer la democràcia. La preocupació per 
l’equilibri formal estructura els  sentiments i 
els compositors van poder explorar així nous 
camins orquestrals i revolucionar l’escriptura 
instrumental.
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Església de Sant Genís, 10.30h

The Delightful 
Pocket Company
Meravellosa companyia 
Ivan Alcazo oboè 
Sergi Marquillas trompeta
Marc Díaz orgue 

William Corbett Sonata Op. 1 núm. 12 / 
Girolamo Frescobaldi: Capriccio sopra 
la, sol, fa, mi, re, ut per a orgue / Giovanni 
Buonaventura Viviani Sonata seconda per 
a trompeta i orgue / Girolamo Frescobaldi  
Recercar primo per a orgue / Gottfried 
Finger Sonata en Do major / G. F. Händel 
Sonata en Fa major, HWV 363a, per a oboè 
i orgue G. F. Händel / J. B. Bach Brockes 
Passion: núm. 9 Fuga en Sol menor per a 
orgue / G. F. Händel To God, Our Strength, 
HWV 62 / J. S. Bach Jesus bleibet meine 
Freude, BWV 147

Trobem asseguts quatre músics al voltant 
d’una taula. El més veterà, el violinista i 
trompetista txec Gottfried Finger (1660-
1730), torna després de molts anys vivint a 
Londres, on va adquirir certa popularitat com 
a compositor d’òperes. Intenta animar-lo un 
vell conegut, el fatxenda violinista William 
Corbett (1675-1748), de camí cap a Itàlia.  
Completen la taula dos joveníssims músics, 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) i Johann 
Sebastian Bach (1685-1750). Händel porta un 
violí, un oboè i algunes sonates que ha escrit. 
Bach, algunes petites composicions, un llibre 
d’un dels seus ídols, Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643), i un esbós d’allò que vol que sigui 
una cantata. El que va poder passar quan tots 
quatre havien begut prou, ho poden sentir en 
aquest programa.

diumenge 
17.07
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Fundació Mascort, 12h

Miguel Bonal  
viola de gamba
Del silenci a l’emoció 
Tobias Hume First book of Ayres: «Soldiers 
Galliard» i «Good Again» / Georg Philipp 
Telemann Sonata per a viola sola, TWV 40:1 
Karl Friedrich Abel Manuscrit Drexel 5871:  
Adagio – Allegro – Minueto / Marin Marais 
Suite en Re major del Troisieme livre de pièces 
de viole / Tobias Hume First book of Ayres: 
«Darke, Darke – Deth» / Karl Friedrich Abel 
Manuscrit Drexel 5871: «Arpeggiata» / J. S. 
Bach Suite per a violoncel sol núm. 2, BWV 
1008

L’emoció és en tot allò que fem, que veiem 
i sentim, i som capaços d’assimilar com 
un record, que guardem en el més profund 
del nostre ésser. Així és com Miguel Bonal 
concep el patrimoni cultural que ha arribat 
fins a nosaltres. Del silenci a l’emoció, dins 
del discurs sonor, representa la importància 
del silenci en la paraula, amb la intenció de 
crear una emoció capaç de perdurar en la 
memòria de la gent. Ja en el Barroc existia 
tot un ventall de sensacions i emocions que 
la música era capaç de reproduir i, en gran 
manera, en aquest període, la viola de gamba 
té un paper fonamental, perquè serà l’instru-
ment que millor imiti a la veu humana. Ens 
trobem davant un instrument la sonoritat del 
qual és clarament afí a la naturalesa humana, 
en la qual silenci i emoció són compartits.

Cine Petit, 18h

The Ministers 
of Pastime
Incerti: Obres anònimes 
de l’stylus phantasticus
Ivan Alcazo oboè 
Ignacio Ramal violí barroc 
Ángela Moro violí i viola barroca 
Alaia Ferran viola barroca 
Marc de la Linde viola de gamba 
Clara Pouvreau violoncel barroc
Alberto Jarra contrabaix 
Jeremy Nastasi guitarra i tiorba
Joan Seguí clavicèmbal i orgue

Anònim: Canzona a 5 en Do major de la 
col·lecció Partiturbuch Ludwig, núm. 89 
/ Sonata a 5 en Sol menor de la col·lecció 
Partiturbuch Ludwig, núm. 87 / Sonata 
para violí en Re major de la col·lecció 
Partiturbuch Ludwig, núm. 5 / Sonata a 6 
en Do major de la col·lecció Partiturbuch 
Ludwig, núm. 104 / Ciaconna en Do major 
de la col·lecció Partiturbuch Ludwig, núm. 
63 / Clementis Sonata a 4 en Re menor de la 
col·lecció Partiturbuch Ludwig, núm. 84 / 
Cujusdam Eunuchi Sonata à 2 en La menor 
de la col·lecció Partiturbuch Ludwig, núm.51 
/ Anònim Sonata Jucunda, A 546/IV:100, 
atribuïda, Schmelzer/Biber

L’stylus phantasticus és, segons Athanasius 
Kircher, jesuïta, científic i erudit del barroc, 
«el més lliure i desenfrenat mètode de com-
posició». Va ser un dels corrents més impor-
tants de la música instrumental europea del 
segle XVII i és representada en col·leccions 
com el Partiturbuch Ludwig i el Rost Co-
dex. Aquest programa ofereix l’oportunitat 
d’escoltar música que ha estat injustament 
oblidada. The Ministers of Pastime fa una 
residència musical a Torroella en el marc del 
programa EEEmerging+ del qual forma part 
el Festival de Torroella. 



fringe torroella l’estartit100

Cine Petit, 19.30h

PuraCorda 
El renaixement 
de la música britànica 
Mayumi Sargent i Panos Charalampidis 
violins
Eura Fortuny viola 
Antigoni Seferli violoncel
 
Frank Bridge 3 Idil·lis / Rebecca Clarke 
Poema / Benjamin Britten  Quartet de corda 
núm. 2, Op. 36 

PuraCorda és un quartet de corda 
format el 2020 per iniciativa de la 
violinista mallorquina Mayumi Sargent 
i la violoncel·lista grega Antigoni Seferli  
mentre cursaven estudis d’especialització 
en música històrica al Conservatori 
d’Amsterdam. PuraCorda s’ha especialitzat 
en la interpretació històrica del repertori 
dels segles XIX i XX, un territori nou 
i apassionant que molt pocs grups han 
explorat amb cordes de budell. A ells els 
interessa el repertori desconegut i els 
compositors oblidats i sempre inclouen 
obres escrites per dones en els seus 
programes, com en aquest concert que 
repassa el renaixement de la música 
britànica a principis del segle XX amb obres 
de Frank Bridge, Rebecca Clarke i Benjamin 
Britten. PuraCorda fa una residència 
musical a Torroella en el marc del programa 
EEEmerging+, del qual forma part el 
Festival de Torroella.

Cine Petit, 21h

Cohaere 
Ensemble
De l’alba al capvespre 
Marta Korbel, violí 
Maarta Gawlas flauta
Monika Hartmann violoncel 
Natalia Olczak clavicèmbal

J. S. Bach Suite francesa en Sol  major, núm. 
5 BWV 816 / Georg Philipp Telemann Suite 
en Si menor TWV 42:h2 / Joseph Bodin de 
Boismortier Sonata en La major núm. 5, Op. 
51 / Michel Corrette Sonata en Re menor 
núm. 2, Op. 20 de la col·lecció de sonates de 
cambra Les délices de la solitude / Pierre 
Gaultier de Marseille Simfonia en Re menor

Cohaere Ensemble va ser fundat el 2019 
a la ciutat polonesa de Katowice per 
Marta Korbel, Natalia Olczak i Monika 
Hartmann, estudiants del Departament 
de pràctica de clavicèmbal i interpretació 
històrica. El febrer de 2021 se’ls va afegir 
Marta Gawlas. L’objectiu del grup conjunt 
és reconstruir la música del Renaixement 
i del Barroc d’una manera autèntica. El 
grup toca amb instruments d’època o 
còpies contemporànies d’instruments 
d’època. Per la seva presentació al Fringe 
Festival Torroella-L’Estartit, han preparat 
un programa de música barroca d’estil 
francès. Cohaere Ensemble fa una residència 
musical a Torroella en el marc del programa 
EEEmerging+, del qual forma part el Festival 
de Torroella.
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Convent dels Agustins, 22h

Carles Marigó 
piano i teclats & 
David Domínguez 
percussió 
Bach to the moon  
Carles Marigó Preludi improvisat en La 
menor / J. S. Bach / C. Marigó Aria variata 
(a la manera flamenca) BWV 989 / J. S. Bach 
/ C. Marigó Preludi en Sol major BWV 884 
(CBT v. 2) / 
C. Marigó Bach to the moon / J. S. Bach / 
C. Marigó Preludi en Do major BWV (CBT 
v. 1) BWV 846 / J. S. Bach / C. Marigó 
Passacaglia en Do menor BWV 582 / C. 
Marigó Papallona
 
En la seva experimentació amb la música de 
Johann Sebastian Bach, Carles Marigó estira 
el llenguatge del kantor de Leipzig fins a la 
lluna acompanyat pel percussionista David 
Domínguez. Entre tots dos porten Bach a 
donar un vol pel flamenc en una vetllada 
plena de sorpreses, que farà lluir les estrelles 
en una nit de lluna minvant. 
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Cultura i talent
www.fundaciobancsabadell.com
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Els espais
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Església de Sant Genís 
Fundació Vila Casas
Fundació Mascort
Plaça de la Vila
Museu de la Mediterrània
Cine Petit
Convent dels Agustins
Espai Ter

Torroella L’Estartit
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1 Escenari 
Punta del Molinet
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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 valorar i contribuir a l’enfortiment 
del sector de la música antiga, i ajudar el públic en general a reconèixer-lo com 
sector propi dins de la música clàssica amb identitat pròpia internacional, valors i 
especificitats.

Impulsat per aquestes consideracions, i basant-se en l’experiència adquirida 
durant l’EEEmerging (2014-18), l’EEEmerging + pretén ampliar, complementar 
i millorar el programa per al període comprès entre setembre de 2019 i febrer 
de 2023, per enfortir l’acció dirigida al desenvolupament professional de joves 
conjunts; preveure la implementació d’un seguit d’activitats de col·laboració que 
impliquin ensembles i socis, orientats a la innovació; incloure un seguit d’activitats 
adreçades a la comunitat de persones interessades, siguin professionals o siguin 
melòmanes, en les activitats dels conjunts de música antiga emergents.

Cada any, el Festival de Torroella acull diverses residències musicals de grups 
que tenen el suport del programa EEEmerging+. Aquest 2022 tres residències 
se celebraran de manera consecutiva del 2 al 25 de juliol amb els grups The 
Ministers of Pastime (2-9 de juliol), PuraCorda (10-19 de juliol) i Cohaere 
Ensemble (del 16 al 25 de juliol). Els dos primers grups prepararan durant la seva 
residència musical a Torroella el programa del concert que presentaran en el marc 
del Fringe Festival de Torroella de Montgrí-L’Estartit. 
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FESTIVAL 
DE 
TORROELLA

Si t’agrada la música... 
fes-te soci i sòcia del 
Festival de Torroella de 
Montgrí i tindreu molts 
avantatges

L’entrada gratuïta al 
concert inaugural i 
a dos concerts triats 
per l’organització dels 
Festivals.

El 25% de descompte en 
el preu de les entrades de 
la resta dels concerts del 
Festival de Torroella de 
Montgrí i al Jazz Festival 
de l’Estartit. 

Preferència en la compra 
d’entrades, abans que es 
posin a la venda per al 
públic en general.

Invitació per assistir a 
la Festa del Soci que 
fem dues hores abans 
del concert inaugural al 
Festival de Torroella i al 
Jazz Festival de l’Estartit. 

L’entrada grauïta a tots 
els concerts de música 
de cambra del Cicle de 
Concerts de Tardor-
Hivern.

Un 25% de descompte 
als espectacles musicals 
organitzats per l’Espai Ter.

Informació prèvia de totes 
les activitats que organitza 
Joventuts Musicals de 
Torroella de Montgrí

Quota mínima 
anual: 58 €

Menys de 18 anys: 
50% de descompte en els 
preus de les entrades

Per a qualsevol dubte
i més informació:
Tel +34 972 761 098
info@festivaldetorroella.cat

www.festivaldetorroella.cat

FES-TE’N 
SOCI/SÒCIA



ELS CICLES DE 
LA VIDA DE FRANZ 
SCHUBERT

CLUB DE 
CLÀSSICA
TORROELLA DE MONTGRÍ
CICLE DIVULGATIU DE 3 CONFERÈNCIES
A càrrec de Joan Vives

01.10.22—11 h
1.- Vida 1

05.11.22—11 h
2.- Vida 2

03.12.22—11 h
3.- Els dos grans cicles de lieder 
(La bella molinera i Viatge d’hivern)

UN VIATGE FASCINANT 
PER LA VIDA DE GEORG 
FRIEDRICH HAENDEL 

CLUB DE 
CLÀSSICA
TORROELLA DE MONTGRÍ
CICLE DIVULGATIU DE 5 CONFERÈNCIES
A càrrec de Joan Vives

14.01.23—11 h
1.- “L’Alemanya de Haendel. La infantesa. 
De Halle a Hamburg” (1685-1706).

04.02.23—11 h
2.- “Haendel a Itàlia. El viatge de formació”  
(1706-1710).

04.03.23—11 h
3.- “L’Anglaterra de Haendel. Context 
musical. L’òpera i la fama” (1710-1728).

14.04.23—11 h
4.- “Crisi i reinvenció. L’òpera: 
culminació i fracàs” (1728-1741).

06.05.23—11 h
5.- “Haendel i l’oratori: la maduresa” 
(1741-1759).

Cal inscripció prèvia
Més informació a 

www.festivaldetorroella.cat



FESTIVAL DE TORROELLA
info@jmtorroella.cat
T. +34 972 76 06 05
festivaldetorroella.cat

Joventuts Musicals Torroella de Montgrí 
C/ Onze de Setembre, 2 
17257 Torroella de Montgrí (Girona)


