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Amb un pressupost ajustat
de 730.000 euros, el Festi-
val de Músiques Torroella
de Montgrí encara la 30a
edició amb l’estabilitat que
suposa ser un festival estra-
tègic i amb la il·lusió de te-
nir present, com bé va apro-
fitar per anunciar ahir en
roda de premsa el regidor
de Cultura de l’Ajunta-
ment, Josep Maria Lloret,
que el 2012 es comptarà
amb un auditori (l’Espai-
Ter) amb capacitat per a
uns 800 espectadors, que ja
és en fase de construcció.

Pel que fa a la programa-
ció, i arran d’alguns ajusta-
ments per motius econò-
mics, el festival, sota la di-
recció d’Oriol Pérez, ha
concentrat l’eix temàtic en
la música clàssica europea
–eminentment barroca–, i
ha aprofitat l’ocasió per
oferir als espectadors pe-
tits cicles vinculats amb
una temàtica (Bach, Músi-
ca Antiga, Grans Pianistes,
Cambra i Recitals) en què
es fan grans descomptes.
Del total de setze concerts,
destaca que sis són de pro-
ducció pròpia, i també que
s’aposta per l’estrena de
noves creacions que reafir-
men el paper del festival
com a referent en l’àmbit
de la música clàssica. Com
sempre, el marc arquitec-
tònic continua sent l’esglé-
sia de Sant Genís, amb la
particularitat que aquest
any dos concerts es faran a
Pals i Verges, amb la inten-
ció d’ampliar el festival fo-
ra dels termes del muni-
cipi.

L’oferta no podia ser
més engrescadora, i d’entre

el conjunt de concerts des-
taca la presència d’Ottavio
Dantone, que juntament
amb l’Accademia Bizanti-
na oferiran dos concerts. El
primer, dedicat a Antonio
Vivaldi, comptarà amb la

presència de la soprano
francesa Sandrine Piau i, el
segon, amb el mateix Dan-
tone com a solista interpre-
tant els Concerts per a or-
gue de Haendel. L’estrena
d’una peça a quatre mans

del compositor Albert Gui-
novart, que interpretarà
amb el pianista Eric le Sa-
ge; dues produccions de
l’Acadèmia 1750, que diri-
girà el recentment nomenat
director titular Stefano De-

micheli; una producció que
commemora el naixement
de Schumann amb el Cor
Lieder Càmera, i el concert
dedicat a la memòria d’Er-
nest Lluch titulat El somni
del crepuscle, música a les

corts de la Corona d’Aragó
en temps de Joan I i Martí
l’Humà, sota la direcció es-
cènica de Joan Solana, no-
més són algunes de les pro-
postes d’aquest festival de
referència.

Torroella es reforça com a motor de creació
La 30a edició del festival inclou un total de setze concerts, sis dels quals pertanyen a produccions pròpies
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CONCERT INTÈRPRETS

30 J.S. Bach (1) Acadèmia 1750, R. Andueza (soprano), M. Infante (mezzo), Ll. Vilamajó (tenor), Pau Bordas 
(baix), F. James (concertino)

31 Vivaldi Accademia Bizantina, S. Montanari (violí), S. Piau (soprano), O. Dantone (direcció, clavicèmbal 
i orgue)

2 Händel Accademia Bizantina, S. Montanari (violí), M. Frezzato (violoncel), O. Dantone (direcció i orgue)

3 Schumann / Brahms (1) Cor Lieder Càmera, M. Mateu (soprano), M. Pintó (mezzosoprano), D. Alegret (tenor), E. 
Martínez-Castignani (baríton), J. Surinyac i D. Malet (piano) i X. Pastrana (director)

4 Vilvadi / J.F. Fasch/  
J.F. Rebel / Pergolesi (1)

Acadèmia 1750, J. Domènech (oboè), C. Cristòbal (fagot), D. York (soprano), G. Coma-Alabert 
(mezzosoprano) i S. Demicheli (direcció)

6 El somni del crepuscle, música a 
les corts de la Corona d'Aragó 
en temps de Joan I i Martí 
l'Humà (1)

Tasto Solo: D. Catalunya (clavicèmbal, orgue), R. Waledk (arpa gòtica), A. Mauillon (arpa 
gòtica, orgue), D. Pelagatti (xeremia), A. Allen (bombarda), F. Stricker (trompeta), Guillermo 
Pérez (organetto i direcció musical), D. Marcé, A. Nadal (actors), L. Pujolàs (actriu) i Joan 
Solana (text i direcció escènica)

8 Passió àrab segons Johann 
Sebastian Bach

Sarband: F. el-Hage (contralt), M.A. Hashim (violí), V. Ivanoff (percussions), T. Martin 
(saxofons), A. Moths (clavicèmbal, orgue, qanun), F. Qadduori (qanun), A. Schanan (nay), H. 
Sieghmeth (saxofons, clarinet baix). Modern String Quartet: Jörg Widmoser (violí), W. Zrenner 
(violí), A. Höricht (viola) i J.H. Hecker (violoncel)

10 Beethoven / Schumann / 
A. Guinovart

E. Le Sage i A. Guinovart (piano)

12 J.S. Bach R. Capuçon (violí), G. Caussé (viola) i G. Capuçon (violoncel)

13 Vivaldi/Marcello / Zamboni (2) Aoteaoroa Baroque, J. Bush, D. Vinagre (violoncel), J. Gironès (arxillaüt i guitarra barroca) i 
C.G. Bernalt (orgue i clavicèmbal)

14 Vivaldi / Marcello / Zamboni (3) Aoteaoroa Baroque, J. Bush, D. Vinagre (violoncel), J. Gironès (arxillaüt i guitarra barroca) i 
C.G. Bernalt (orgue i clavicèmbal)

15 Beethoven / Schumann Rudolf Buchbinder (piano)

17 Szymanowski / Chopin / 
Mussorgski / Kilar

Amadeus Chamber Orchestra, A. Duiczmal (direcció), A. Bax (piano) 

18 Beethoven R. Brautigam (piano)

19 Schumann / Chopin J. Achúcarro (piano)

20 Beethoven / Schubert / Mozart 
Mompou / Guastavino / Lecuona

M. Bayo (soprano), M. Pikulski (piano)

Tots els concerts, tret de dos, se celebraran a l'església de Sant Genís, de Torroella de Montgrí i començaran a les 10 de la nit
(1) Producció del festival
(2) Aquest concert se celebrarà a l'església de Pals (10 de la nit). Producció del festival
(3)  Aquest concert se celebrarà a l'església de Verges (10 de la nit). Producció del festival
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● El Festival de Músiques de Torroella de
Montgrí encara la 30a edició amb una cla-
ra estratègia de concentració mantenint
com a eix temàtic essencial la música

JORDI CAMPS I LINNELL / Torroella de Montgrí clàssica europea. Per aquest any proposa
una programació de setze concerts, sis
dels quals, de producció pròpia, que se ce-
lebraran en el marc de l’església de Sant
Genís, excepte dos concerts que es faran a

Pals i Verges amb la intenció d’ampliar el
festival més enllà del municipi. Del con-
junt, destaca els dos concerts que oferiran
els principals artistes convidats, el binomi
constituït per Ottavio Dantone i l’Accade-

mia Bizantina; i l’espectacle El somni del
crepuscle, amb direcció escènica de Joan
Solana. També, durant la roda de premsa
es va aprofitar per anunciar que el futur
auditori serà una realitat el 2012.

● El bateria cornellanenc
Juan Raf Pulido, fundador
i principal lletrista de La
Banda Trapera del Río,
grup pioner del punk a Ca-
talunya, va morir ahir per
culpa del càncer, que ja li
havia impedit, el passat 25
de març, participar en el
concert de comiat dels au-
tors de Ciutat podrida a la
Rambla de Barcelona. Pu-
lido era, després de l’icò-

nic Tío Modes –amb qui
havia compartit pis durant
una temporada– i el també
guitarrista Rockhita, el
tercer integrant de la for-
mació original de La Tra-
pera que es mor.

Constituïts el novembre
de 1976 al barri de Sant Il-
defons de Cornellà de Llo-
bregat, La Banda Trapera
va representar, com pocs
altres fenòmens culturals,
el pols irat i antiestablish-

ment que es vivia en ciu-
tats metropolitanes. La
ploma de Pulido servia de
fidel retrat de la manera de
pensar i actuar dels curri-
quis (com anomenava La
Trapera una de les can-
çons) de barris com el de la
«ciutat satèl·lit». Autors
d’una discografia curta pe-
rò influent, La Banda Tra-
pera del Río es va reunifi-
car l’any passat amb motiu
d’un concert a la plaça Ca-

talunya de Cornellà. No-
més quedaven Pulido i
l’irreverent vocalista Mor-
fi Grey de la formació ori-
ginal del grup, revifat amb
incorporacions com ara les
del guitarrista Raúl Puli-
do, fill de Raf.

Juan Raf Pulido va ac-
tuar per últim cop amb el
seu grup de tota la vida en
els assajos previs del con-
cert a la Rambla, que es
van fer a Granollers.

Mor Juan «Raf» Pulido, lletrista, bateria
i fundador de La Banda Trapera del Río

G. VIDAL / Barcelona

● L’obra Zoom és la gua-
nyadora de la tercera edi-
ció del premi 14 d’Abril de
Teatre, que convoca el
Memorial Democràtic. El
dramaturg Carles Batlle,
molt vinculat a la Sala
Beckett, rememora en la
peça el dilema en què es
troba un capità de vaixell,
que dubta entre complir
una ordre i dur el vaixell i

la tripulació, acabada la
guerra, al port tunisià de
Bizerta, on passarien a pa-
tir en camps de concentra-
ció a Tunísia, o bé des-
obeir l’última ordre i des-
viar el vaixell cap a Mèxic.
El veredicte es va fer pú-
blic ahir mateix, dia de
l’entrega del guardó, dotat
amb 12.000 euros. En
aquesta convocatòria s’hi
van presentar setze textos.

El premi 14 d’Abril de
Teatre rememora el dilema

de la flota republicana
EL PUNT/ Barcelona


