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TOT UN ANY PER CELEBRAR 
EL 40È FESTIVAL DE TORROELLA 
DE MONTGRÍ
Des d’aquella primera idea de fer un gran festival, quan a l’estiu de 1981 va comen-
çar aquesta aventura, la història del Festival de Torroella de Montgrí està plena de 
somnis que hem anat fent a poc a poc realitat. El desig d’aquest 2020 era celebrar 
la 40a edició del Festival amb una programació esplèndida. La pandèmia de la 
COVID-19 ha trastocat el plantejament de celebració, però no volem renunciar-hi. 
Per aquest motiu, l’estiu de festa que havíem previst per a aquest 2020, entre el 23 
de juliol i el 21 d’agost, es transforma en tot un any de celebració del 40è Festival 
de Torroella de Montgrí, que començarà el 23 de juliol de 2020 i acabarà a finals 
d’agost de 2021.

El tret de sortida del 40è Festival de Torroella de Montgrí serà el 23 de juliol de 
2020, coincidint amb el mateix dia que el 1981 es va celebrar el primer concert de 
la primera edició del Festival. Serà l’inici de tot un any d’actes que han de culmi-
nar l’estiu de 2021 amb la reprogramació de part de la programació musical que 
havíem preparat per a aquest estiu i que no podrem fer a causa de les restriccions 
imposades per la pandèmia. Actes que anirem adaptant a les directrius sanitàries 
que a cada moment dictin les autoritats, a fi de garantir les condicions de seguretat 
dels artistes, dels assistents —en el cas que es puguin arribar a celebrar concerts 
amb públic aquest estiu— i de tot l’equip que fa possible el Festival. 

Vull expressar el meu agraïment més sincer a tots aquells i aquelles que han treba-
llat en la preparació de la programació del Festival de 2020, ara ajornada fins al 
2021, i en la transformació de la 40a edició en tot un any de celebracions que ens 
permetran seguir en contacte amb el públic. Així mateix, vull agrair a les adminis-
tracions públiques i als patrocinadors el seu suport i comprensió, i a tot el nostre 
estimat públic, la seva fidelitat. 

Amb la il·lusió de sempre, treballem per adaptar la programació a les noves cir-
cumstàncies i per  mantenir viu l’esperit del Festival de Torroella de Montgrí que 
aquest any, malgrat les dificultats imposades per la pandèmia de la COVID 19,  vol 
celebrar el seu 40è aniversari.

Esperem poder-vos veure com més aviat millor.  

Aquests són temps difícils, però amb l’ajuda de la música ens en sortirem!

Cuideu-vos molt.

Montse Faura
Directora del Festival de Torroella de Torroella de Montgrí
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Diumenge 2 d’agost
22 h Espai Ter (exterior) 

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS

www.osvalles.com 
Facebook: @SimfonicadelValles 
Twitter: @OSValles
Instagram: @simfonica_del_valles  

www.xavieropuig.com 
Facebook: @xavier.puig.ortiz 
Twitter: @xavierpuigortiz
Instagram: @xavier.puig.ortiz  

MARTA CARDONA, VIOLÍ
XAVIER PUIG, DIRECTOR

L. van Beethoven: Obertura Egmont, Op. 84 / Romança per a violí i orquestra núm. 
2 en Fa major, Op. 50 / Simfonia núm. 5 en Do menor, Op. 67

El Festival de Torroella de Montgrí 
obre la programació testimonial 
d’aquest estiu de 2020 amb un concert 
que vol retre homenatge a les víctimes 
de la COVID 19. Un concert solidari 
al qual seran convidats sanitaris, 
agents cívics, bombers i entitats 
socials de Torroella, entre d’altres; 
amb un programa monogràfic dedicat 
a Beethoven, del qual aquest any es 
commemora el 250è aniversari del seu 
naixement. L’Orquestra Simfònica 
del Vallès en serà la protagonista i 
la cèlebre Cinquena simfonia la peça 
central del concert. Dirigirà Xavier 
Puig, director titular de l’orquestra. 

The Torroella de Montgrí Festival 
inaugurates its substitute programme 
this summer with a concert in tribute 
to the victims of the COVID-19 pan-
demic. The concert has been organi-
sed in support of the guests that have 
been specially invited, which include 
medical and advisory staff, firefighters 
and local organisations in Torroella. 
The programme is entirely made up of 
music by Beethoven, the 250th anni-
versary of whose birth we celebrate 
this year. The main work in the concert 
performed by the Orquestra Simfòni-
ca del Vallès will be the famous Fifth 
Symphony, conducted by Xavier Puig, 
Principal Conductor of the orchestra. 

El Festival de Torroella de Montgrí abre 
su programación testimonial de este 
verano de 2020 con un concierto que 
quiere rendir homenaje a las víctimas 
de la COVID 19. Un concierto solidario 
al que serán invitados sanitarios, 
agentes cívicos, bomberos y entidades 
sociales de Torroella, entre otras, con 
un programa monográfico dedicado 
a Beethoven, del quien este año se 
conmemora el 250º aniversario de su 
nacimiento. La Orquestra Simfònica 
del Vallès será la protagonista y la 
célebre Quinta sinfonía, la obra central 
del concierto. Dirigirá Xavier Puig, 
director titular de la orquesta. 

Le Festival de Torroella de Montgrí 
ouvre la programmation symbolique 
de cet été 2020 avec un concert qui se 
veut un hommage aux victimes de la 
COVID 19. Un concert solidaire auquel 
seront conviés personnels sanitaires, 
agents civiques, pompiers et entités 
sociales de Torroella, entre autres, avec 
un programme monographique consa-
cré à Beethoven, dont on commémore 
cette année le 250e anniversaire de la 
naissance. L’Orchestre symphonique du 
Vallès en sera la vedette, et la célèbre 
Cinquième symphonie la pièce centrale 
du concert. Xavier Puig, chef en titre de 
l’orchestre, la dirigera.



FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ PROGRAMACIÓ10 11

Dissabte 8 d’agost
22 h Espai Ter 

HESPÈRION 
XXI 

www.fundaciocima.org
Twitter: @FundacioCIMA 
Facebook: @JordiSavallOfficialPage
Instagram: @jordisavall

JORDI SAVALL, DIRECCIÓ

Orient-Occident: 
Diàleg de les Ànimes

Jordi Savall al capdavant d’Hespèrion 
XXI torna al Festival de Torroella de 
Montgrí per proposar amb aquest pro-
grama titulat Orient-Occident: Diàleg 
de les Ànimes un viatge en el temps i en 
l’espai per les músiques que sonaven a 
l’antiga Hespèria cristiana, jueva i mu-
sulmana, a la Itàlia medieval, a l’antic 
Imperi Otomà, al Marroc, a Síria, a 
Pèrsia, a Israel... Un diàleg musical 
entre cultures.

East-West: 
A dialogue between souls

Jordi Savall and his group Hespèrion 
XXI return to the Torroella de Mont-
grí Festival with a programme he has 
called East-West: A dialogue between 
souls, a journey through time and space 
with music from the Christian, Jewish 
and Muslim traditions of what was 
formerly Hesperia, and works from 
medieval Italy, the Ottoman Empire, 
Morocco, Syria, Persia, Israel and 
others – a musical dialogue between 
cultures.

Oriente-Occidente: 
Diálogo de las Almas

Jordi Savall al frente de Hespèrion 
XXI regresa al Festival de Torroella de 
Montgrí para proponer con este progra-
ma titulado Oriente-Occidente: Diálogo 
de las Alma un viaje en el tiempo y en 
el espacio por las músicas que sonaban 
en la antigua Hesperia cristiana, judía y 
musulmana, en la Italia medieval, en el 
antiguo Imperio Otomano, en Marru-
ecos, en Siria, en Persia, en Israel... Un 
diálogo musical entre culturas.

Orient-Occident : 
Dialogue des âmes

Jordi Savall à la tête de l’Hespèrion 
XXI revient au Festival de Torroel-
la de Montgrí pour proposer, avec le 
programme intitulé Orient-Occident : 
Dialogue des âmes, un voyage dans le 
temps et l’espace au travers des mu-
siques qui résonnaient dans l’antique 
Hesperia chrétienne, juive et musul-
mane, l’Italie médiévale, l’ancien Em-
pire ottoman, au Maroc, en Syrie, en 
Perse, en Israël... Un dialogue musical 
entre les cultures.

Retransmissió del concert en directe 
i gratuïta per streaming al Web.
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Dissabte 15 d’agost
22 h Espai Ter

GLI 
INCOGNITI

www.gliincogniti.com 
Facebook: @gli.incogniti 
Twitter: @Gli_incogniti
Instagram: @gli_incogniti 

AMANDINE BEYER, VIOLÍ I DIRECCIÓ
ALBA ROCA I VADYM MAKARENKO, VIOLINS
MARTA PÁRAMO, VIOLA
MARCO CECCATO, VIOLONCEL
BALDOMERO BARCIELA, VIOLA DE GAMBA
IGNACIO LAGUNA, TIORBA
ANNA FONTANA, CLAVICÈMBAL

Il teatro alla moda

Amandine Beyer al capdavant de Gli 
Incogniti ens proposa un viatge pel 
Vivaldi més teatral. Aquest programa, 
que pren el títol del pamflet satíric que 
el 1720 publicava el compositor Bene-
detto Marcello, treu suc als costums 
musicals de l’època i la predictibilitat 
dels compositors. Amb el seu habitual 
virtuosisme, Amandine Beyer demos-
tra com Vivaldi estava lluny de ser un 
compositor predictible. 

Il teatro alla moda

Amandine Beyer directs Gli Incogniti 
in a selection of Vivaldi’s most thea-
trical works. The programme takes its 
title from the satirical pamphlet publis-
hed in 1720 by the composer Benedetto 
Marcello, which ridicules the musical 
customs of the time and the predicta-
ble style of composers. With her usual 
virtuosity, Amandine Beyer will show 
how far Vivaldi is from being a predic-
table artist. 

Il teatro alla moda

Amandine Beyer al frente de Gli Incog-
niti nos propone un viaje por el Vivaldi 
más teatral. Este programa, que toma 
el título del panfleto satírico que en 
1720 publicara el compositor Benedetto 
Marcello, saca punta a las costumbres 
musicales de la época y la predicti-
bilidad de los compositores. Con su 
habitual virtuosismo, Amandine Beyer 
demuestra como Vivaldi estaba lejos de 
ser un compositor predictible. 

Il teatro alla moda

Amandine Beyer, à la tête de Gli Inco-
gniti, nous propose un voyage au gré de 
la musique la plus théâtrale de Vivaldi. 
Ce programme, qui doit son titre au 
pamphlet satyrique publié en 1720 par 
le compositeur Benedetto Marcello, 
tire parti des coutumes musicales de 
l’époque et de la prédictibilité des 
compositeurs. Avec sa virtuosité ha-
bituelle, Amandine Beyer montre que 
Vivaldi est loin d’être un compositeur 
prévisible. 

Retransmissió del concert en directe 
i gratuïta per streaming al Web.

A. Vivaldi: Simfonia en Do major de l’òpera L’Olimpiade, RV 725 / Concert per a 
violí en Fa major, RV 282 / Concert per a violoncel en La menor, RV 421 / Simfonia en 
Sol menor, RV 157 / Concert per a «violino in tromba» en Sol major, RV 313 / Concert 
per a violí en Sol menor, RV 314a / Concert per a violí en Re major, RV 228

Il teatro alla 
moda
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Dimarts 18 d’agost
22 h Espai Ter

LOCUM 
CONGREGATIO 
JOSEP COLOMÉ, VIOLÍ
CECÍLIA BERCOVICH, VIOLA
ÓSCAR ALABAU, VIOLONCEL
JULIO PASTOR, CONTRABAIX
VÍCTOR DE LA ROSA, CLARINET
DANIEL ORTUÑO, FAGOT
MARC GARCÍA, TROMPA

Locum Congregatio és un nou conjunt 
format per set instrumentistes, creat 
per retre homenatge a Beethoven en 
el marc de la commemoració del 250è 
aniversari del seu naixement. El grup 
està liderat pel violinista Josep Colomé 
i el clarinetista Víctor De La Rosa i es 
presenten al Festival de Torroella amb 
dues obres de joventut del compositor 
alemany, la Simfonia número 1 en un 
arranjament per a set instruments i el 
Septimí per a vents i cordes, un dels 
septets més cèlebres de la història de la 
música clàssica.

Locum Congregatio is a new ensemble 
of seven instrumentalists, which was 
founded to give performances in tribute 
to Beethoven during the 250th anniver-
sary of the composer’s birth. The group 
is led by the violinist Josep Colomé and 
the clarinettist Víctor De La Rosa. They 
come to the Torroella Festival with two 
of Beethoven’s early works – his First 
Symphony in an arrangement for seven 
instruments and the Septet for winds 
and strings, one of the most famous 
septets in classical music.

Locum Congregatio es un nuevo conjun-
to formado por siete instrumentistas, 
creado para rendir homenaje a Beetho-
ven en el marco de la conmemoración 
del 250º aniversario de su nacimiento. 
El grupo está liderado por el violinista 
Josep Colomé y el clarinetista Víctor De 
La Rosa y se presentan en el Festival de 
Torroella con dos obras de juventud del 
compositor alemán, la Sinfonía número 
1 en un arreglo para siete instrumentos 
y el Septimino para vientos y cuerdas, 
uno de los septetos más célebres de la 
historia de la música clásica.

Locum Congregatio est un nouvel 
ensemble de sept instrumentistes, créé 
pour rendre hommage à Beethoven 
dans le cadre de la commémoration 
du 250e anniversaire de sa naissance. 
Dirigé par le violoniste Josep Colomé 
et le clarinettiste Víctor de la Rosa, il se 
présente au Festival de Torroella avec 
deux œuvres de jeunesse du composi-
teur allemand, la Symphonie nº 1 dans 
un arrangement pour sept instruments 
et le Septuor pour vents et cordes, l’un 
des plus célèbres de la musique clas-
sique.

L. van Beethoven: Simfonia núm. 1 en Do major, Op. 21, arranjament per a violí, 
viola, violoncel, contrabaix, clarinet, fagot i trompa, d’Àlex Samsó / Septimí en Mi 
bemoll major, Op. 20

Retransmissió del concert en directe 
i gratuïta per streaming al Web.
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Dijous 20 d’agost
22 h Espai Ter

JOSEP COLOM, 
piano 

Chopin-Liszt: 
Sonates en Si menor 

Josep Colom tanca la programació 
d’aquest estiu de 2020 interpretant dos 
dels cims del repertori pianístic, les so-
nates en Si menor de Chopin i Liszt que 
acaba d’enregistrar en disc. Chopin va 
escriure la Sonata núm. 3 en Si menor el 
1844 quan la seva relació amb l’escrip-
tora George Sand trontollava. L’obra 
alterna moments de to heroic amb 
altres de caire més líric. La Sonata per 
a piano en Si menor de Liszt constitueix 
una de les partitures més difícils de la 
literatura pianística; una obra fosca, 
estructurada en quatre moviments que 
s’interpreten sense pausa. 

Chopin-Liszt: 
Sonatas in B minor 

Josep Colom brings this summer’s Fes-
tival to a close performing two of the 
high points of the piano repertoire – the 
sonatas in B minor by Chopin and Liszt 
which Colom has recently recorded on 
disc. Chopin wrote his Third Sonata 
in 1844 when his relationship with the 
writer George Sand was going through 
a difficult period. The work alternates 
moments in heroic style with other, 
more lyrical passages. Liszt’s Sonata 
in B minor is one of the most difficult 
works in the piano repertoire. It is a 
dark-hued piece, in four movements 
that are performed without break. The 
programme is completed with Chopin’s 
two Op. 62 Nocturnes.

Chopin-Liszt: 
Sonates en Si menor 

Josep Colom cierra la programación 
de este verano de 2020 interpretando 
dos de las cimas del repertorio pianís-
tico, las sonatas en Si menor de Chopin 
y Liszt, que acaba grabar en disco. 
Chopin escribió la Sonata nº 3 en Si 
menor el 1844 cuando su relación con la 
escritora George Sand estaba en crisis. 
La obra alterna momentos de tono 
heroico con otros de tono más lírico. La 
Sonata para piano en Si menor de Liszt 
constituye una de las partituras más 
difíciles de la literatura pianística, una 
obra oscura, estructurada en cuatro mo-
vimientos que se interpretan sin pausa. 

Chopin-Liszt : 
Sonates en Si mineur

Josep Colom clôture la programmation 
de cet été 2020 en interprétant deux des 
sommets du répertoire pianistique, les 
sonates en Si mineur de Chopin et Liszt 
qu’il vient d’enregistrer sur CD. Chopin 
a composé la Sonate nº 3 en Si mineur 
en 1844 alors que sa relation avec la 
romancière George Sand chancelait. 
L’œuvre alterne moments à la tonalité 
héroïque et moment plus lyriques. La 
Sonate pour piano en Si mineur de Liszt 
est l’une des partitions les plus difficiles 
de la littérature pianistique ; une œuvre 
sombre, structurée en quatre mou-
vements interprétés sans la moindre 
pause. Le programme se complète des 
deux nocturnes de Chopin, Opus 62.

F. Chopin: Nocturn en Mi major, Op. 62 núm. 2 / Sonata per a piano núm. 3 en Si 
menor, Op. 58 / F. Liszt: Unstern!-Sinistre, S. 208 / Sonata per a piano en Si menor, 
S. 178

www.josepcolom.com

Retransmissió del concert en directe 
i gratuïta per streaming al Web.
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El Festival de Torroella de Montgrí presenta l’exposició De l’Església a l’Audito-
ri, un recorregut per la història del Festival creat el 1981 que celebra el seu 40è 
aniversari.

Seguint l’estructura d’una simfonia, l’exposició s’articula en quatre moviments, el 
primer dels quals, Andante con moto, s’inaugura el dia 11 de desembre al voltant 
de l’aniversari del naixement, fa 250 anys, de Ludwig van Beethoven, protago-
nista juntament amb el compositor torroellenc Anselm Viola, contemporani seu, 
d’aquesta primera etapa de l’exposició.

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

El Museu Palau Solterra acull el primer moviment de l’exposició, que prosseguirà 
la primavera que ve a la Casa Gabilern, seu de la Fundació Mascort, el passeig 
de l’Església, la plaça de la Vila, el Cinema Montgrí, el restaurant La Sala, l’antic 
Centro Cine i el Convent dels Agustins. L’estiu, coincidint amb els concerts del 
Festival, l’exposició es completarà amb espais expositius a la Can Quintana, seu 
del Museu de la Mediterrània, i a l’Auditori Espai Ter.

EXPOSICIÓ
FESTIVAL DE TORROELLA 

DE MONTGRÍ:
DE L’ESGLÉSIA 
A L’AUDITORI

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

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

Idea, direcció i textos: 
Eulàlia Bosch
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Dissabte 12 de desembre de 2020
20 h Auditori Espai Ter

QUARTET 
CASALS

ABEL TOMÀS I VERA MARTÍNEZ-
MEHNER VIOLÍ 
JONATHAN BROWN VIOLA
ARNAU TOMÀS VIOLONCEL

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Quartet 
de corda núm. 16 en Fa menor, Op. 135 
Quartet de corda núm. 8 en Mi menor 2 
«Razumosvski», Op. 59/2

Diumenge 13 de desembre de 2020
12 h Pati Museu Palau Solterra

MARCO 
MERQUIDA

MARCO MEZQUIDA PIANO
MASA KAMAGUCHI CONTRABAIX 
PABLO SELNIK FLAUTA
DAVID XIRGÚ BATERIA
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JAZZ
L’ESTARTIT

FESTIVAL

2020

del 07
al 21
d’agost

jazzestartit.cat
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ÍNDEX

 04  DIVENDRES 7 D’AGOST
  DROP COLLECTIVE
  22 h  Plaça de la Llevantina

 06  DIVENDRES 14 D’AGOST 
  LUCÍA I HORACIO FUMERO DUO
  22 h Plaça de la Llevantina

 08  DIVENDRES 21 D’AGOST 
  GEMMA ABRIÉ QUARTET
  22 h Plaça de la Llevantina
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MARIA DEL RÍO VEU
ANDREU DOMÈNECH SAXO BARÍTON
ALBA ALSINA SAXOS I FLAUTA
ÍÑIGO PEÑA SAXO TENOR
ARNAU MORELL TROMPETA
PABLO MARTÍN TROMBÓ
DANIEL FERRUZ PIANO I TECLATS
SEBASTIÀ ROSSELLÓ GUITARRA
CARLOS BAYOLO BAIX
JAKE KLAMBURG BATERIA

Divendres 7 d’agost
22 h  Plaça de la Llevantina

DROP 
COLLECTIVE

Facebook: @dropcollectivebcn
Instagram: @dropcollectivebcn

Drop Collective és una banda de jazz 
creada a Barcelona el 2016 al si del 
Conservatori Superior de Música del 
Liceu que fusiona el jazz amb la música 
jamaicana en la seva vibrant i festiva 
proposta musical. Després de passar 
pel Fringe Festival de Torroella-l’Estartit 
2017, Drop Collective torna a l’Estartit 
per obrir les Nits de Jazz a la plaça de la 
Llevantina amb un programa que inclou 
temes del seu primer disc, Stormin’ (La 
Panchita 2018), i arranjaments de clàs-
sics de diferents gèneres musicals. 

Drop Collective is a jazz band formed 
in 2016 at the Liceu Advanced Conser-
vatoire. The band’s vibrant and festive 
repertory fuses jazz with Jamaican mu-
sic. They came to the Torroella-L’Estartit 
Fringe Festival in 2017, and now return to 
L’Estartit to inaugurate the Jazz Nights 
in the Plaça de la Llevantina. The con-
cert will include themes from their first 
disc, Stormin (La Panchita 2018), and 
arrangements of classics from different 
musical genres. 

Drop Collective es una banda de jazz cre-
ada en Barcelona en 2016 en el seno del 
Conservatorio Superior de Música del 
Liceu que fusiona el jazz con la música 
jamaicana en su vibrante y  festiva pro-
puesta musical. Después de pasar por 
el Fringe Festival de Torroella-l’Estartit 
2017, Drop Collective regresa a l’Estartit 
para abrir las Nits de Jazz en la plaza de 
la Llevantina con un programa que in-
cluye temas de su primer disco, Stormin’ 
(La Panchita 2018), y arreglos de clásicos 
de diferentes géneros musicales. 

Drop Collective, une formation de jazz 
créée à Barcelone en 2016 au sein du 
Conservatoire supérieur de musique 
du Liceu, propose ici une fusion jazz et 
musique jamaïcaine vibrante et festive. 
Après le Fringe Festival de Torroel-
la-L’Estartit 2017, Drop Collective revient 
à L’Estartit pour ouvrir les Nuits de Jazz 
sur la place de la Llevantina avec un 
programme comprenant des thèmes de 
son premier disque, Stormin (La Panchi-
ta 2018), et des arrangements de clas-
siques de différents genres musicaux. 
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LUCÍA FUMERO VEU I PIANO
HORACIO FUMERO CONTRABAIX

Divendres 14 d’agost 
22 h Plaça de la Llevantina

LUCÍA I HORACIO 
FUMERO DUO

www.joanmarsauque.com 
Facebook:www.facebook.com/Joan-Mar-
Sauqué-Vila

Joventut i experiència s’uneixen en el 
duo format per Lucía i Horacio Fumero, 
pare i filla d’una nissaga musical que 
trena llaços entre el jazz i la música 
popular. Mestre del contrabaix i 
company d’escenari del gran Tete 
Montoliu, Horacio Fumero va començar 
a tocar amb la Lucía quan aquesta va 
tornar de formar-se al Conservatori de 
Rotterdam. El Jamboree de Barcelona 
els va convidar el 2013 a pujar junts a 
l’escenari i de llavors ençà comparteixen 
sensibilitats musicals. A Nits de Jazz a 
l’Estartit es presenten amb un grapat de 
temes propis i estàndards del jazz.   

Joventut i experiència s’uneixen en el 
duo format per Lucía i Horacio Fumero, 
pare i filla d’una nissaga musical que 
trena llaços entre el jazz i la música 
popular. Mestre del contrabaix i 
company d’escenari del gran Tete 
Montoliu, Horacio Fumero va començar 
a tocar amb la Lucía quan aquesta va 
tornar de formar-se al Conservatori 
de Rotterdam. El Jamboree de 
Barcelona els va convidar el 2013 a 
pujar junts a l’escenari i de llavors ençà 
comparteixen sensibilitats musicals. 
A Nits de Jazz a l’Estartit es presenten 
amb un grapat de temes propis i 
estàndards del jazz.   

Juventud y experiencia se unen en 
el dúo formado por Lucía y Horacio 
Fumero, padre e hija de una saga mu-
sical que trenza lazos entre el jazz y la 
música popular. Maestro del contrabajo 
y compañero de escenario del gran Tete 
Montoliu, Horacio Fumero empezó a 
tocar con Lucía cuando esta regresó de 
formarse en el Conservatorio de Rot-
terdam. El Jamboree de Barcelona les 
invitó en 2013 a subir juntos al escenario 
y desde entonces comparten sensibili-
dades musicales. En Nits de Jazz en el 
Estartit se presentan con un puñado de 
temas propios y estándares de jazz.   

Joventut i experiència s’uneixen en el 
duo format per Lucía i Horacio Fumero, 
pare i filla d’una nissaga musical que 
trena llaços entre el jazz i la música 
popular. Mestre del contrabaix i 
company d’escenari del gran Tete 
Montoliu, Horacio Fumero va començar 
a tocar amb la Lucía quan aquesta va 
tornar de formar-se al Conservatori 
de Rotterdam. El Jamboree de 
Barcelona els va convidar el 2013 a 
pujar junts a l’escenari i de llavors ençà 
comparteixen sensibilitats musicals. 
A Nits de Jazz a l’Estartit es presenten 
amb un grapat de temes propis i 
estàndards del jazz.   

FALTEN
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GEMMA ABRIÉ VEU I CONTRABAIX 
JURANDIR SANTANA GUITARRA
TXEMA RIERA TECLATS
GLÒRIA MAUREL BATERIA I PERCUSSIÓ

Divendres 21 d’agost
 22 h Plaça de la Llevantina

GEMMA ABRIÉ 
QUARTET

www.gemmaabrie.com
Facebook: www.facebook.com/Gemma Ab Re
Twitter: @gemmaabrie
Instagram: @gemmaabrie

Gemma Abrié va pujar per primer cop un 
escenari a l’edat de 16 anys i des d’ales-
hores no n’ha tornat a baixar. Ha actuat 
a sales d’arreu de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, també a França, Alemanya 
i Holanda. Dotada d’una veu gruixuda, 
alhora que càlida i rica en matisos, l’estil 
de Gemma Abrié parteix de les músi-
ques d’arrel afroamericana. Després 
d’oferir, el desembre passat, un concert 
a la plaça de l’Església, acompanyada 
a la guitarra per Josep Travé, torna a 
l’Estartit  per tancar les Nits de Jazz en 
format de quartet.

Gemma Abrié first took the stage at 
the age of 16 and since that time has 
remained fully active. She has perfor-
med at venues throughout Catalonia 
and Spain, and also in France, Germany 
and the Netherlands. She is gifted with 
a strong, warm voice rich in nuances, 
and her style is based on Afro-American 
musical tradition. After her concert last 
December in the Plaça de l’Església, ac-
companied by the guitarist Josep Travé, 
she returns to L’Estartit in a quartet to 
give the last concert of this summer’s 
Jazz Nights.

Gemma Abrié subió por primera vez 
a un escenario a los 16 años y desde 
entonces no ha bajado de él. Ha ac-
tuado en salas de toda Cataluña y del 
resto de España, también en Francia, 
Alemania y Holanda. Dotada de una 
voz consistente, a la vez cálida y rica en 
matices, el estilo de Gemma Abrié parte 
de las músicas de raíz afroamericana. 
Después de ofrecer en diciembre pasa-
do un concierto en la plaza de la iglesia, 
acompañada a la guitarra por Josep 
Travé, regresa a l’Estartit  para cerrar las 
Nits de Jazz en formato de cuarteto.

Gemma Abrié est montée sur scène 
pour la première fois à l’âge 16 ans, 
et n’en est plus jamais redescendue. 
Elle s’est produite un peu partout en 
Catalogne et en Espagne, mais aussi, 
à plusieurs reprises, en France, en Al-
lemagne et aux Pays-Bas. Dotée d’une 
voix puissante, mais chaude et riche de 
nuances, elle cultive un style basé sur 
les musiques afro-américaines. Après 
avoir offert, en décembre dernier, un 
concert sur la place de l’Église, accom-
pagnée à la guitare par Josep Travé, 
elle revient à L’Estartit en quartet pour 
clôturer les Nuits de Jazz.

JAZZ L’ESTARTIT FESTIVAL PROGRAMACIÓ8 9
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fringetorroella-estartit.cat



Dijous 30 de juliol

Trio Da Vinci 
19 h Museu de la Mediterrània

Juan Antonio Moya 
Bordón negro
20 h Museu de la Mediterrània

Duo Sànchez & Fortuny
21 h Museu de la Mediterrània

Divendres 31 de juliol

Clàudia Cabero Duo
Aorta
19 h Museu de la Mediterrània

Irene Mas
20 h Museu de la Mediterrània

Lidia Mora & Ruselito 
21 h Museu de la Mediterrània

Dissabte 1 d’agost

Olga Morral 
18 h Museu de la Mediterrània

Hamsa Hamsa
19 h Museu de la Mediterrània

Álvaro Mur
20 h Museu de la Mediterrània
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Dijous 30 de juliol
19  h Museu de la Mediterània

Dijous 30 de juliol
20:h Museu de la Mediterània

F. Schubert Variacions sobre un tema 
original en La bemoll major, D 813 / 
Paul Czerny Obertura característica i 
brillant en Si menor, Op. 54 / 
R. Schumann Bilder aus Osten, Op. 66

Bernat  Sànchez i Júlia Fortuny es van 
constituir com a duo de piano a quatre 
mans el 2017, al si del Conservatori 
Superior del Liceu sota el mestratge 
d’Emili Brugalla. En la seva trajectòria 
han estat premiats amb el 2n premi de 
la categoria superior del Concurs de 
Cambra Higini Anglès, amb el 2n premi 
al Concurs de Cambra Ciutat de Mata-
ró, així com amb el 1er premi als XXIII 
Pòdiums de Cambra de Sant Joan de 
Vilatorrada i amb el 1r premi al Concurs 
Internacional de Música de Cambra Ro-
mànica. En la seva presentació al Fringe 
Festival de Torroella de Montgrí presen-
ten un programa d’obres romàntiques de 
Schubert, Czerny i Schumann. Bernat i 
Júlia estudien actualment a la prestigiosa 
universitat Mozarteum de Salzburg.

www.sanchezfortuny.com
Facebook: @sanchezfortuny.pianoduo
Twitter: @sanchezfortuny

Divendres 31 de juliol
19 h Museu de la Mediterània

Aorta
La cantautora Clàudia Cabero es 
presenta al Fringe Festival de Torroella 
amb el seu disc Aorta, un treball 
discogràfic que neix gràcies al concurs 
Sons de la Mediterrània, del qual en 
resultà guanyadora el 2018. En el disc, 
produït per Pau Romero, amb qual 
comparteix escenari, conviuen cançons 
pròpies amb peces tradicionals. Un 
viatge mediterrani de creació pròpia que 
explora els límits entre el folk i el pop.

www.claudiacabero.com
Facebook: @claudiacaberomusic
Twitter: @_ClaudiaCabero_
Instagram: @claudiacabero

Divendres 31 de juliol
20 h Museu de la Mediterània

Trio Da Vinci 
Maria Florea violí | Marion Platero 
violoncel | Àlex Ramírez piano

J. Haydn Trio en Do major, Hob. XV:21 / 
F. Mendelssohn Trio amb piano núm. 1 
en Re menor, Op. 49  
 
Formats com a músics amb membres 
d’algunes de les agrupacions de cambra 
més emblemàtiques de les darreres 
dècades (Rainer Schmidt i Clemens 
Hagen, del Hagen Quartett; Bernard 
Greenhouse, del Beaux Arts Trio; 
Heime Müller, de l’Artemis Quartet; 
o Christophe Coin del Quatuor 
Mosaïques, entre d’altres), el Trio Da 
Vinci es va constituir el 2017 i des de 
la seva fundació han actuat a Espanya 
i a Àustria. El novembre de 2018, van 
obtenir el 2n premi en el 13è Premi 
de Música de Cambra Montserrat 
Alavedra, de Terrassa. El Trio da Vinci 
debutarà aquesta pròxima temporada 
a l’Auditori de Barcelona dins del 
Festival Emergents.

www.triodavinci.com
Facebook: @davincitrio
Twitter: @Trio_DaVinci
Instagram: @triodavinci

Juan Antonio Moya 
Juan Antonio Moya guitarra | Ismael 
Alcina baix elèctric | Pablo Gómez 
Molina percussió

Bordón negro
Nova veu del flamenc, Juan Antonio 
Moya és un jove guitarrista nascut a 
L’Hospitalet del Llobregat. S’ha format 
a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) amb alguns dels 
grans mestres del flamenc. Al Fringe 
Festival de Torroella de Montgrí es 
presenta amb el seu primer treball 
discogràfic, Bordón negro, un viatge 
personal pels diferents palos del flamenc 
als qual afegeix tocs contemporanis. 

www.juanantoniomoya.com
Facebook: www.facebook.com/juanan-
tonio.lopezmoya.7

Dijous 30 de juliol 
21 h Museu de la Mediterània

Duo Sànchez 
& Fortuny
Bernat Sànchez i Júlia Fortuny piano a 
quatre mans

Clàudia Cabero Duo
Clàudia Cabero guitarra, teclats i 
veu | Pau Romero guitarra elèctrica i 
sintetitzadors 

Irene Mas
Irene Mas soprano | Marc Serra piano

Eduard Toldrà Maig / F. Poulenc 
Selecció de cançons del cicle Fiançailles 
pour rire: «La dame d’André», «Mon 
cadavre est doux comme un gant», 
«Violon», «Fleurs» / F. Schubert 
Nachstück /  Dass sie hier gewesen! 
D.775 / Toldrà Recança / Cançó de 
l’oblit / Hugo Wolf Verschwiegene Liebe 
/ Schlafendes Jesuskind / Verborgenheit 
/ R. Strauss Die Nacht, Op. 10, núm. 
3 / Zueignung, Op. 10, núm. 1 / Toldrà 
Cançó de l’amor que passa

Formada musicalment als 
conservatoris de les Balears i del 
Liceu, la soprano Irene Mas ha guanyat 



FRINGE PROGRAMACIÓ6 7

diversos concursos de cant. El 2019 va 
aconseguir el segon premi del Primer 
Palau i el premi Joventuts Musicals 
d’Espanya. Es presenta al Fringe 
Festival de Torroella acompanyada 
al piano per Marc Serra, amb un 
programa de lieder de Schubert, Hugo 
Wolf i Richard Strauss, mélodies 
franceses de Poulenc i lied català, amb 
cançons d’Eduard Toldrà.  

www.irenemas-soprano.com
Facebook:www.facebook.com/ireni-
ta.89

Divendres 31 de juliol
21 h Museu de la Mediterània

Dissabte 1 d’agost
18 h Museu de la Mediterània

Hamsa Hamsa és una banda formada 
a recer de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) i integrada 
per músics que fusionen tradicions 
musicals d’arrel Mediterrània; en 
especial la música sefardita i de 
l’Orient Mitjà, interpretada amb 
múltiples influències, del jazz, al 
flamenc, passant per música moderna, 
el rock i la música dels Balcans, entre 
d’altres. 

www.hamsahamsa.com
Facebook: @hamsahamsabcn
Instagram: @hamsahamsabcn

Dissabte 1 d’agost 
20 h Museu de la Mediterània

Lidia Mora 
& Ruselito 
Lidia Mora cantaora | Víctor Rosell 
«Ruselito» guitarra flamenca

Nascuda al barri de Sant Andreu, de 
Barcelona, Lidia Mora és una cantaora 
autodidacta; formada escoltant 
cantaors de referència com Antonio de 
Mairena, Porrina de Badajoz, Rafael 
Farina... Víctor Rosell, Ruselito, és una 
jove promesa de la guitarra flamenca 
del barri de Roquetes, de Barcelona. 
Es va iniciar amb noms com Cristian 
Cantero, Chicuelo o Rafael Cañizares. 
Junts, la Lidia i el Víctor es presenten al 
Fringe Festival de Torroella recorrent 
diferents palos del flamenc, barrejant 
tradició i modernitat.

www.cabalmusical.cat/album/lidia-mora
www.cabalmusical.cat/album/ruselito 

Olga Morral 
Olga Morral acordió

J. S. Bach Variacions Goldberg, BWV 
988 / W. A. Mozart Andante en Fa 
major, KV.616 / Jaume Padrós Trama 
concèntrica / J. Haydn Sonata núm. 34 
en Re major, Hob.XVI:33 / J. S. Bach 
Suite anglesa en La menor, BWV 807 / 
Astor Piazzolla Ave Maria

Formada al Centre Superior de Música 
del País Basc, amb el professor Iñaki 
Alberdi, i a l’Hochschulefür Musik de 
Würzburg. Olga Morral es presenta 
al Fringe Festival de Torroella 
de Montgrí amb un programa de 
transcripcions d’obres de Bach, Haydn 
i Mozart, l’Ave Maria de Piazzolla 
i l’obra del català Jaume Padrós 
escrita el 1982 per acordió sol Trama 
concèntrica. 
 
Facebook: @MorralOlga
Twitter: @OlgaMorral
Instagram: @olgamorral

Dissabte 1 d’agost 
19 h Museu de la Mediterània

Hamsa Hamsa
Ugne Reikalaite veu | Ofer Ronen oud 
i guitarra | Jon Unanua baix elèctric 
| Albert Enkaminanko  bateria i 
percussió | João Silva violí

Álvaro Mur
Álvaro Mur piano

J. Haydn Sonata per a piano núm. 60 en 
Do major Hob. XVI: 50 / César Franck 
Preludi, coral i fuga, FWV 21 / F. Liszt 
Estudi d’execució trascendental núm. 4 
«Mazeppa», S 139 
 
Després d’haver cursat estudis de 
màster al Conservatori del Liceu de 
Barcelona, el pianista ceutí Álvaro 
Mur prossegueix la seva formació amb 

el mestre Josep Colom. Guardonat 
amb el primer premi a la 90a edició 
del Concurs de Joventuts Musicals 
d’Espanya celebrat el 2018, es presenta 
al Fringe Festival de Torroella de 
Montgrí amb un programa d’obres de 
Haydn, César Frank i Liszt.

www.alvaromur.wixsite.com/alvaromur
Facebook: www.facebook.com/alvaro.
murrodriguez
Twitter: @alvaromurpiano
Instagram: @alvaromurpiano
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