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MATRÍCULA OBERTA
PER AL NOU CURS 2012/13

(començament de curs al setembre)

Classes de ballet clàssic
Tots els nivells fins a nivell professional

Formacions per a professors
Exàmens de ballet de l’Imperial Society of

Teachers of Dancing (ISTD, LONDRES)
ESCOLA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TTHHEE  CCLLAASSSSIICCAALL  
BBAALLLLEETT  SSCCHHOOOOLL
MARIA ELVIRA BUCK-GILI 
(FISTD I EXAMINADORA DE L’ISTD)
C/ IBÈRIA, 4 - 17005 Girona - Tel. 620 43 90 71

CURS INTENSIU
(del 2 al 7 de juliol)
Inscripcions fins al 17 de juny
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Serà el darrer concert
amb el qual es clourà el ci-
cle Ibercàmera de l’Audi-
tori de Girona. Una au-
tèntica cirereta que, avui,
a les vuit del vespre, oferi-
ran la Tchaikovsky Symp-
hony Orchestra de Mos-
cou, amb el seu director
Vladimir Fedoseyev al
capdavant, i Alexei Volo-
din al piano. Tot serà rus,
des dels intèrprets fins
al programa, basat en
dues obres molt celebra-
des del repertori univer-
sal: el Concert per a pia-
no i orquestra núm.2 de
Rakhmàninov i la Suite
del ballet El llac dels cig-
nes de Txaikovski.

El pianista Alexei Volo-
din, que fa tres tempora-
des ens va presentar el
concert núm. 3 de Rakh-
màninov, aquell cop de la
mà de Valery Gergiev i la
Orquestra del Teatre Ma-
riinsky, torna a la Sala
Montsalvatge de l’Auditori
per oferir el que sens dub-
te serà un dels concerts
més importants de l’any.
En la primera part del pro-
grama, interpretaran una

de les obres més conegu-
des del compositor i que el
va catapultar a la fama
d’un dia a l’altre. Rakhmà-
ninov, després de l’estrena
de la seva primera simfo-
nia, que va ser ridiculitza-
da per les crítiques, i su-
mat a problemes en la seva
vida personal, va caure en
una profunda depressió
que va provocar un blo-
queig artístic i creatiu al
compositor. Recuperat ja
d’aquesta etapa, escriu

aquest concert que dedi-
carà al metge que el va
ajudar a recuperar-se.

En la segona, l’orques-
tra russa convidada inter-
pretarà el primer ballet
que va escriure el compo-
sitor rus. Estrenat al Tea-
tre Bolshoi de Moscou
l’any 1877, aquest ballet
és, probablement, el ba-
llet més conegut i popular
del món per la seva con-
cepció, i especialment per
la inspirada música. ■

Una vetllada russa
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Rakhmàninov i Txaikovski marquen el concert
estel·lar d’Ibercamera a l’Auditori de Girona

Alexei Volodin i la Tchaikovsky Symphony Orchestra actauran avui a l’Auditori ■ ARXIU

La Tchaikovsky
Symphony
Orchestra i
Alexei Volodin
al piano en són
els intèrprets

La sala La Planeta presen-
ta avui (18 h) un monòleg
molt peculiar, Nix tu, Si-
mona, escrit per Albert Pi-
juan, dirigit per Albert
Mestres i interpretat per
Aina Calpe (Coriolà, Ulls
de bruixa). Pijuan dóna
veu a una nena amb algu-
na mena de discapacitat
psíquica, amiga dels esca-
rabats, que narra en pri-
mera persona un seguit
d’esdeveniments viscuts
per la protagonista, Simo-
na, amb el seu peculiar
llenguatge. La peça és d’un
altíssim impacte emocio-
nal i d’una gran dificultat
pel que fa a la interpreta-
ció, ja que el llenguatge de
Simona és el propi d’una

nena amb la seva disfun-
ció, de manera que hi ha
repeticions, frases incon-
nexes, elisions, la qual co-
sa és un repte per al públic,
pel que fa a comprensió,
però sobretot ho és per a la
intèrpret i el director. El
discurs de la protagonista
és un doll de paraules cor-
prenedor que reflecteix el
xoc, brutal, de la bondat,
de la innocència i la inge-
nuïtat, l’absència absoluta
de malícia, contra les con-
vencions, la maldat i les
baixes passions, que és
tot allò que atrapa els ha-
bitants d’aquest món
contemporani. El text de
Pijuan (Calafell, 1985)
ha estat publicat en la
col·lecció Off Cartell (nú-
mero 9), amb L’espeda-
çament, de Ruth Vilar. ■

Amiga dels
escarabats
Dani Chicano
GIRONA

Aina Calpe és Simona, la peculiar protagonista de la peça
d’Albert Pijuan, dirigida per Albert Mestres ■ LA PATACADA


