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FESTIVAL DE TORROELLA

SONA BÉ, MOLT BÉ
«L’Espai Ter és un actiu per a Torroella i, també, per al
país. I no ho considerin una frase retòrica atribuïble a
una determinada opció política. És la pura veritat».

MÚSICA CRÍTICA
Jaume Busqué i Barceló
ACADÈMIA 1750

 Núria Rial, soprano. Xavier Sabata, contratenor.
Enric Onofri, violí i drecció. L’Incauto Amante.
Festival de Música de Torroella de Montgrí. Auditori
Espai Ter. 19 de juliol.

ren quarts de cinc de la tarda,
poques hores abans que es
donés el tret de sortida al Festival de Música més esperat de
tots perquè la petita vila empordanesa estrenava, a més a més, una sala de concerts. A fora, però, queia el diluvi universal concentrat a Torroella de Montgrí i la
seva rodalia. Poca estona d'aigua, de pedra com boles de ping-pong, d'una violència apocalíptica, però més tard es parlava de destrucció de collites i de cobertes
de vidre i de plàstic.
L'organització del festival va haver
d'improvisar un pla alternatiu per acollir i
obsequiar els amics i convilatans que, a
l'hora prevista, van concentrar-se a l'auditori del Museu de la Mediterrània i al
punt de dos quarts de vuit, Josep Lloret
deia les primeres paraules d'obertura del
nou festival. Un festival que ara es dirà
simplement «Festival de Torroella de
Montgrí», que ha nomenat Montserrat
Faura com a directora executiva i que estrena un nou espai de música, al servei de
tot el poble i la contrada per fer-hi el que
reclami i necessiti la polivalència de les
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necessitats culturals o comercials de Torroella i la comarca.
Josep Lloret presentava les línies mestres de la nova etapa i repartia amb justícia els agraïments justos i necessaris a totes les institucions que, malgrat els dubtes
i les resistències, s'han avingut a acabar
les fases del nou ediﬁci polivalent i convertir-lo en una autèntica sala de concerts, en un auditori com tenen o podrien
tenir les ciutats mitjanes del centre d'Europa. I, després, Montserrat Faura, com
ho fan els bons oradors i, sobretot els
bons pedagogs, sense papers ni lectura
d'un guió previ del què dirà als oients, va
explicar que la seva gestió al capdavant
del festival es basarà en dos pilars, en el
binomi equilibrat que s'enuncia així: cultura i educació. Elemental, com deia
aquell. I de tant elemental, avui sembla
que la cultura es converteix en espectacle
i s'allunya cada vegada més de l'educació.
Després, l'Imma Merino, gironina d'oﬁci i d'exercici, va recórrer la llarga història del festival. Ho feia emocionada, amb
una emoció trencadissa recordant un
Viatge d'hivern de Franz Schubert, a l'església de Torroella, amb la veu del gran
Thomas Quasthoff, el baríton que vagi
on vagi, davant de qualsevol auditori,
emociona i commou. L'Imma confessava
i reconeixia que en aquella ocasió no va
poder contenir les llàgrimes més íntimes i
profundes... de tanta bellesa. I ara sí, venia la prova deﬁnitiva i els ulls de gairebé
500 homes i dones presenciaven i tastaven l'Espai Ter, l'auditori de música i la
seva infraestructura: un ampli escenari,
una caixa acústica que compleix la seva
funció per la qual ha estat dissenyada i,
alhora, és elegant d'un vermell intens, un
pati de butaques còmodes i passadissos

Núria Rial i Xavier Sabata, amb de l’Orquestra 1750, al concert inaugural del Festival.

«Núria Rial és coneguda a Torroella i és
una de les sopranos que millor pot
abordar el Barroc i els seus autors»

espaiosos i, creguin-me, sona bé, molt bé.
El so es projecta nítid i clar i se sent tot: el
so compacte del conjunt instrumental
amb tots els seus efectius ﬁns a la il·lustració fugaç d'una nota de la partitura o el
passatge més íntim d'una frase musical a
càrrec de la veu humana.
La prova deﬁnitiva va ser responsabilitat de l'Acadèmia 1750, l'orquestra del
Festival, i la veu de Núria Rial i de Xavier
Sabata. Un programa a la manera del festival de Torroella: monogràﬁc, dedicat als
duets i a les àries amoroses del Barroc.
Esplèndides veus i excel·lents instrumentistes reduïts a una expressió numèrica
inferior a la d'altres edicions. Xavier Sabata exhibeix un doll de veu potent i és convincent tant pel que diu com pel com ho
expressa. Té dots actorals i ho acredita la
seva formació dramàtica. Núria Rial és

coneguda a Torroella i és una de les sopranos que millor pot abordar el Barroc i
els seus autors. El programa, doncs, estava dissenyat, conscientment o no, per
presentar els millors solistes de l'orquestra: el violí d'Enrico Onofri en el Concert
per a violí opus 8 de Vivaldi o la ﬂauta traverso i l'oboè de Joan Bosch i de Patrick
Beaugiraud en el Concert per a ﬂauta,
oboè, dos violins i continu, igualment de
Vivaldi. El concert que va oferir l'Acadèmia 1750, les veus de Núria Rial i de Xavier Sabata i el públic que emplenava
l'auditori ﬁns a la darrera ﬁla van ser com
si l'Espai Ter se sotmetés a una prova d'estrés.
El resultat, malgrat la tempesta prèvia
d'aigua i de pedra, va ser òptim. El Festival de Torroella, en aquest emplaçament,
creixerà i s'internacionalitzarà més encara i més enllà dels organismes. L'Espai Ter
generarà riquesa. L'Espai Ter és un actiu
per a Torroella i, també, per al país. I no
ho considerin una frase retòrica atribuïble a una determinada opció política. És
la pura veritat.

TOTI FERRER

La biblioteca de Platja
d’Aro ofereix diverses
activitats aquest estiu
PLATJA D’ARO | DdG

Vilallonga ofereix «Una soirée a l’Empordà»
 Alfonso de Vilallonga va oferir divendres a Peralada el seu espectacle Una
soirée a l’Empordà, tot inaugurant l’espai musical Cotton Chill Out del Castell.
Aquesta actuació es va fer en el marc del cicle Paral·lels, que té com a
objectiu organitzar i presentar vetllades que uneixin la literatura, música i
arts en general. L’actuació de Vilallonga, que és el creador de la banda sonora
de la pel·lícula Blancanieves (per la qual va guanyar un premi Goya i un Gaudí)
va consistir en un espectacle proper i íntim pensat especialment per a les
nits empordaneses. L’espectacle va comptar en tot moment amb la
complicitat del públic.

Contes, tallers, presentacions,
recitals, exposicions i un projecte
de promoció de la lectura infantil:
la biblioteca Mercè Rodoreda de
Platja d’Aro vol convertir-se aquest
estiu en un centre de dinamització
cultural, més enllà d’oferir purament el servei de prestéc de llibres.
Totes les activitats seran gratuïtes, excepte algun taller.
El projecte Llegir té premi!, per
exemple, proposarà als infants i joves de ﬁns a 13 anys apropar-se a
la biblioteca, escollir alguns dels llibres del seu fons, omplir una ﬁtxa
de lectura i participar en el sorteig
de diversos jocs de platja els dimecres 24 de juliol i el 22 i 29 d’agost a partir de dos quarts de vuit
del vespre.

A més, hi haurà sessions de Biblionadons (tant per a infants de
ﬁns a un any i mig com d’entre 18
mesos i tres anys), tallers per a infants d’entre sis i deu anys i una exposició d’obres del concurs de dibuix infantil de la 34a festa de la Urbanització Dalmau.
De cara als adults, hi ha programat el taller d’scrap Elaboració
d’un L.O. el dimecres 24 de juliol,
i s’hi podrà veure també l’exposició de propostes del Concurs de
Cartell de la Festa Major de Platja
d’Aro, a càrrec dels alumnes de
l’Escola Superior d’Art i Disseny
d’Olot. També es presentarà el recital poètic La lenta digestió de les
cristàlides, de Lluís Lucero, i el 14
d’agost se celebrarà una Bibliofesta,
coincidint amb la Festa Major.

El Club Esportiu
Llançà organitza
el quart Mercat
de les Puces
LLANÇÀ | DdG

Roba, joguines de diferent tipus i llibres a només un, dos i tres
euros: el Club Esportiu Llançà organitzarà el proper dissabte, 27 de
juliol, la quarta edició del Mercat
de les Puces, en col·laboració amb
l’Ajuntament del municipi. Segons ha assenyalat l’organització,
els beneﬁcis obtinguts es destinaran íntegrament al futbol base del
club llançanenc.
El mercat començarà a les deu
del matí i s’acabarà a les vuit del
vespre, i estarà obert tant a llançanencs com a turistes. Aquest
mercat de les puces s’ha anat consolidant en els darrers temps gràcies a la popularitat dels seus preus i ha tingut versions tant d’hivern
com d’estiu.

