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Torroella de
Montgrí manté
l’aposta pels
autors joves

MÚSICA 3 FESTIVAL

MARTA CERVERA
BARCELONA

El Festival de Torroella de Mont-
grí, el més clàssic de l’Empordà,
manté l’aposta per la nova crea-
ció per potenciar talents emer-
gents. Ja estan a la venda les en-
trades de la mostra, que se cele-
brarà del 18 de juliol al 26 d’a-
gost, amb 21 concerts, set dels
quals a l’Off.

«Oferim una programació va-
riada amb apostes segures i pro-
postes de risc», destaca Josep LLo-
ret, director del festival. Entre les
estrenes, sobresurten Un vent
transparent, de Ramon Humet,
que es donarà a conèixer en un
concert del grup Enigma (14 d’a-
gost) i la Simfonia Barcelona, de
Domènec González de la Rubia, a
càrrec de la Filharmònica de No-
vossibirsk (18 d’agost).

Entre les novetats d’aquest any
destaquen els dos artistes princi-
pals convidats: els germans Ca-
puçon, de França. Renaud toca el

violí i Gautier, el violoncel. Amb
la Filharmònica de Novossibirsk
interpretaran el Doble concert per
a violí i violoncel, de Brahms, i
amb el pianista Nicholas Ange-
lich, obres de Beethoven i Bra-
hms (21 d’agost). El pianista Joa-
quín Achúcarro, la soprano Ma-
ría Bayo i les germanes Labèque
repeteixen.

L’orquestra del festival, dirigi-
da per Alfredo Bernardini i amb
Isabel Rey, soprano, obrirà la
mostra amb àries de Gluck, Jom-
melli i Mozart. Aquesta serà la
primera de vuit produccions prò-
pies entre les quals s’inclou un
concert de La Carvaggia, un grup
emergent, amb música del Seicen-
to. El festival reivindicarà Terra-
delles oferint obres de l’oblidat
compositor català i de Jommelli,
el seu màxim rival, a càrrec de
Dolce & Tempesta.

La imponent Missa solemnis de
Beethoven –coproduïda amb el
Festival del Vendrell– sonarà amb
l’Orquestra de Cambra i el Cor
Filharmònic de Praga. H

Ramon Humet
i Domènec González
de la Rubia
estrenaran peces

Frederic Amat porta a Conca
‘Los siete pecados capitales’

MÚSICA 3 PRODUCCIÓ

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
CONCA

D
esembarcament català a
Conca per estrenar una de
les produccions més ambi-
cioses de la Setmana de

Música Religiosa. El pintor i es-
cenògraf Frederic Amat ha assumit
amb èxit la direcció del muntatge
de l’última obra conjunta de Kurt
Weill i Bertolt Brecht, Los siete peca-
dos capitales, presentada dilluns a
l’Auditori.

I, perquè l’empresa arribés a bon
port, ha comptat amb la ballarina
Catherine Allard, actual responsable
d’IT Dansa, la soprano Mary Carewe
i el valencià José Luis Estellés al cap-
davant de la Jove Orquestra Nacio-
nal d’Espanya i la coral Tenebrae. El
coreògraf Jordi Cortés i María Arau-
jo (vestuari), Mariona Omedes (imat-
ge) i Kiko Planas (il.luminació) com-
pleten la participació barcelonina.

L’obra, composta l’any 1933, re-
flecteix el complex escenari europeu
d’entreguerres, amb Weill i Brecht a
l’exili. La peça narra el viatge de
dues germanes per set ciutats dels
Estats Units per reunir diners i cons-
truir una casa a la seva Louisiana na-
tal. Una, la cantant (Carewe), apareix
com a assenyada i equilibrada, men-
tre que l’altra, la ballarina (Allard),
representa la dona passional domi-
nada per instints primaris.

IRONIA I ABSURD / Crítica carregada
d’ironia sobre el món burgès i po-
tenciació de l’absurd. Tots els partici-
pants de la producció fan un treball
de gran altura, però és molt impac-
tant l’escenografia amb un potent
audiovisual. Referències al cinema
mut i vídeos d’un gran efectisme
ajuden a ressaltar l’esperit d’una
obra, que dimarts va viatjar a Bilbao.
L’orquestra va recrear de forma viva
i colorista la partitura d’aquestà òpe-
ra ballet. En la mateixa vetllada, la

formació va estrenar La esfera de Pas-
cal de Jorge Fernández Guerra, úl-
tim Premio Nacional de Música,
obra inspirada en Dante i en Bach i
que és una reflexió musical sobre el
paradís.

Però la Setmana té molts al.li-
cients. N’és un l’ampliació d’espais,
utilitzant els museus de la ciutat per
implicar-la més en la mostra i com-
pletar l’oferta a l’Auditori, esglésies i
la catedral. S’ofereixen més d’una
trentena de cites, amb estrenes i
dues obres d’encàrrec, tres produc-
cions i les jornades dedicades al cen-
tenari d’Olivier Messiaen.

Destaquen set obres per a fune-
rals. Dimarts passat, John Elliot Gar-
diner va dirigir una magistral Passió
segons sant Joan, de Bach, amb l’es-
pectacular Monteverdi Choir i l’En-
glish Baroque Soloists. El músic va
subratllar la seva implicació amb
Conca i el festival. Ahir a la nit, la
russoamericana Lera Auerbach va
estrenar el seu Russian requiem, amb
la Filharmònica de Bremen. I ara li
toca el torn a l’Orquestra de la RAI
de Torino. Tota aquesta oferta i la de
les processons formen un estimu-
lant paquet que atrau un creixent
turisme cultural procedent, sobre-
tot, del Regne Unit, Alemanya,
França, Bèlgica i Holanda. H

33 El pintor i coreògraf Frederic Amat, a l’esquerra, amb el director d’orquestra José Luis Estellés.

33 Una imatge de la producció Los siete pecados capitales.
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L’artista dirigeix amb
èxit el muntatge de
l’última obra de Kurt
Weill i Bertolt Brecht

L’espectacle es
presenta en el marc
de la Setmana de
Música Religiosa
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