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El Fringe omple
Torroella de
joves talents

a Seixanta músics dels millors conservatoris d’Europa

oferiran 21 concerts gratuïts del 28 juliol a l’1 d’agost
Xavier Castillón
TORROELLA DE MONTGRÍ

Seixanta joves talents
musicals provinents d’alguns dels millors conservatoris d’Europa oferiran
21 concerts gratuïts a diferents espais emblemàtics de Torroella de Montgrí, dins la segona edició
del Fringe Festival, que
tindrà lloc entre dimarts i
dissabte de la setmana vinent, organitzat per Joventuts Musicals de Torroella amb el suport de la
Fundació Banc Sabadell.
Plantejat com una plataforma per a nous intèrprets dels estils més diversos, que van de la música
clàssica i contemporània
al pop-rock, el jazz, el flamenc i el rhythm’n’blues,
el Fringe del Festival de
Torroella de Montgrí presenta aquest any com a
principal novetat la implicació directa de diversos conservatoris, escoles

de música i institucions
de tot Europa, que han seleccionat els músics que
hi participaran.
L’Ensemble DAI Contemporain, format per
alumnes de la professora
Hae-Sun Kang al conservatori superior de música i dansa de París, actuarà el 28 de juliol al Museu de la Mediterrània
(20 h) i el 29 a la Fundació Vila Casas (21 h).
El Conservatori del Liceu portarà Juncal Salada
(clarinet) i Neus García
(piano) el dia 29 a la Fundació Mascort (18 h); el
guitarrista Miguel Marín
el dia 30 a la Fundació Vila
Casas (19 h), i el Cuarteto
Risvegliato, el 31 a la Fundació Mascort (18 h).
El campus valencià del
Berklee College proposa
Jacopo Mezzanotti (guitarra) i Yuri Storione (piano) el dia 29 a la Fundació
Mascort (19 h) i el dia 30 al
Club Nàutic (22 h), i el

grup de jazz-funk George
Lacson Project, que actuarà el dia 31 a El Molinet
(21 h) i l’1 d’agost a la plaça de la Vila (21 h).
La Guildhall School of
Music and Drama de Londres tindrà dos representants: el quintet de metall Elysium Brass, els
dies 29 i 30 a la Fundació
Vila Casas (20 h) i el Trio
642 de piano a sis mans,
els dies 30 i 31 a la Fundació Mascort (19 h).
Per part de l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), hi haurà el
guitarrista Juan Antonio
López, el dia 29 a La Sala
(23 h), i el pianista Bernat
Català, el 30 a la Fundació
Mascort (18 h).
El Taller de Músics ha
triat el grup de la cantautora Patty Lodeiro i el trio
de jazz contemporani
Threejay, que actuaran el
dijous 30 al Club Nàutic
(21 i 23 h); la pianista i
compositora Marta Casca-

La percussionista Sabrina Ma actuarà el dia 1 d’agost a Torroella ■ JIWON JUNG

les, amb l’espectacle audiovisual Shaping Notes,
el dia 31 a la Fundació Vila
Casas (20 h), i la fusió d’estils de SoMMeliers, també
el 31 a El Molinet (20 h).

El Consell Alemany de
la Música i el Goethe-Institut han seleccionat la percussionista Sabrina Ma
–amb la marimba, el tambor i el cos humà com a

instruments– i el Trio
Adorno, que actuaran el
dissabte 1 a la plaça de la
Vila (19 i 20 h), el dia
abans que comenci el 35è
Festival de Torroella. ■
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Núria Graham i Blaumut, vides paral·leles

B

laumut va tornar divendres
a l’escenari de Cap Roig de
Calella de Palafrugell. Hi va
actuar després de tan sols dos
anys del primer cop. Llavors, era
un grup que tot just naixia i que
feia les seves primeres passes.
Però val a dir que van ser unes
passes de gegant. Es van convertir en un grup revelació que no ha
parat de fer bolos a tots els indrets de la geografia catalana. Divendres van oferir l’espectacle de
la nova gira de presentació del
darrer disc, El primer arbre del
bosc. Van demostrar ser un del
grups de primera línia del panorama musical català ja que no hi cabia ni una agulla. Van tocar una
vintena de cançons i ho van fer
ampliant la banda. Si habitualment són cinc, sobre l’escenari

n’hi van pujar vuit. Va sonar com
mai, però alhora massa perfecte.
Incongruent, sí, d’acord. Ho explicaré amb l’exemple de Núria Graham, que va actuar de telonera.
La jove promesa més sòlida de
la música actual va fer una actuació brillant. Per emmarcar. En va
tocar set, no en podia fer més, el
protocol marcava això. Però Graham podia haver estar perfectament cap de cartell, perquè va
oferir un espectacle de pop majúscul. Ho havia de donar tot, tenia mitja horeta. I sabia perfectament que hi havia mil ulls de dins
i fora de Cap Roig que l’estaven
observant. Amb una paret superficial de delicadesa i timidesa,
sobta la potència de la seva veu i
la seva música. Graham presentava el primer treball discogràfic de
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llarga durada, Bird Eyes. La jove
cantant va ser els Blaumut de fa
dos anys. Uns joves a qui tremolaven les cames perquè actuaven
en un dels festivals més grans i
exigents de Catalunya, Cap Roig.
I aquesta frescor, aquesta espontaneïtat, es perd quan es vol professionalitzar el directe, quan es
vol fer quadrar al mil·límetre tot.
Ara bé, escoltant cançons com
Vuit, Esquimals o De moment, del
nou disc, i les ja conegudes Bicicletes, Pa amb oli i sal o El turista,
acabes la nit amb la satisfacció
d’haver viscut un dels grans directes de l’estiu. I aquí cal incloure el concert de Núria Graham,
que, ben segur, d’aquí dos anys,
com han fet els Blaumut, repetirà, i ja no com a promesa, sinó
com una artista d’èxit.

