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L a  M i r a n d a

En temps de crisi no ho tenen fàcil els programadors d’es-
pectacles per a oferir al públic la qualitat que es pot espe-
rar dels festivals de renom com és el Festival de Músiques 
de Torroella de Montgrí. Per això voldria remarcar l’encert 
amb què el nou director del festival, Oriol Pérez, ha traçat 
la línia a seguir per als anys que estarem sotmesos a les 
inclemències econòmiques, i que sembla que seran uns 
quants. Reduir el nombre de concerts mirant de no perdre 
nivell; heus aquí la recepta que resulta d’aquella dita pro-
vinent de la saviesa popular que ens parla de menjar poc 
i pair bé. Amb poc i bo ens quedem amb un bon regust i 
amb ganes de repetir... quan toqui. 

Aquesta línia directriu que tan bons resultats ha donat 
en el festival d’aquest any serà la que l’Oriol portarà també 
a la direcció de l’Auditori de Barcelona, càrrec per al qual 
ha estat nomenat aquest estiu.

I si parlo a País Petit del que fan els nostres veïns és per-
què aquest estiu, per tercer any consecutiu, el Festival de 
Músiques de Torroella de Montgrí programava a Verges 
un concert d’estiu dins el cicle Vespres sota el campanar. 
És molt probable que aquest fos el darrer concert del fes-
tival a Verges, si més no mentre duri el temps de vaques 
magres, però no per això deixa de ser vàlid remarcar l’en-
cert de la nova política de programació del festival, sense 
perdre l’esperança que en un futur millor puguem tornar a 
gaudir a casa mateix d’algun dels bons concerts que pro-
grama Joventuts Musicals de Torroella.

I per què Joventuts Musicals de Torroella havia pensat 
en l’església parroquial de Verges per a portar-hi un dels 
seus concerts? La resposta és que el nomenament del de 

EL FESTIVAL DE TORROELLA,
SOTA EL CAMPANAR

Torroella com a festival de referència per part de la Gene-
ralitat de Catalunya l’obligava a programar algun concert 
per la comarca; però per què Verges? Podríem pensar que 
una part del mèrit és de la magnífica sonoritat del temple, 
també per la bona disposició de l’Ajuntament, potser tam-
bé pels vergelitans que som socis de l’entitat, etc. El cas 
és que, amb uns preus realment assequibles, els veïns 
del poble i un bon nombre de visitants hem pogut gaudir 
de concerts de música culta de primer nivell, i amb els 
mateixos intèrprets i la mateixa programació que hi havia 
a l’església de Sant Genís dins la programació oficial del 
Festival de Músiques de Torroella. 

L’orquestra L’Acadèmia 1750, nascuda ja fa uns anys a 
redós del festival i alguns grups que d’ella es deriven, han 
estat els encarregats d’interpretar els magnífics concerts 
de música barroca que s’han ofert a Verges. Aquest any 
mateix, l’orquestra, dirigida pel mestre Stefano Demicheli, 
va ser l’encarregada d’interpretar obres de Johann Sebas-
tian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Johann Pachelbel, 
Arcangelo Corelli, Wilhelm van Wassenauer & Carlo Bac-
ciccia Ricciotti, Francesco Bartolomeo Conti i Alessandro 
Scarlatti. Era un programa farcit d’obres populars, que for-
men part d’aquesta llista de composicions que no tan sols 
els especialistes sinó la majoria del públic solen conèixer, 
interpretades amb instruments originals i sota la batuta 
d’un director jove que segurament es convertirà en un re-
ferent de la música barroca d’aquí a ben pocs anys. En el 
millor sentit de la paraula, un concert de clàssics populars, 
d’aquells en què no cal ser gaire melòman per a gaudir 
d’aquesta música que per a molts sembla difícil i poc en-
grescadora. En fi, un concert per a crear afecció i ajudar a 
descobrir als qui no són gaire iniciats en aquest tipus de 
música que la música anomenada clàssica pot ser molt 
atractiva i divertida.

Només ens cal esperar que la crisi que afecta el sector 
s’acabi aviat i no sigui un impediment per a fer-ne propera-
ment noves edicions, i que cada vegada més vergelitans 
s’atreveixin a fer el pas cap a la nostra parròquia per poder 
assaborir alguna d’aquestes delicatessen com les que el 
festival ens ha servit fins ara, a casa mateix.
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