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MÚSICA

Girona aposta per les Nits de Clàssica

Girona tornarà a apostar aquest
estiu per les Nits de Clàssica. La
fórmula de concerts de música
clàssica en llocs patrimonials fun-
ciona. Noms com René Jacobs, Ja-
vier Perianes i la JONC, al cartell.

LAURA SERRA

BARCELONA. El Festival de Músi-
ques Religioses i del Món de Giro-
na va donar relleu l’estiu passat al
Nits de Clàssica, un certamen que
–amb menys de la meitat de pressu-
post– pretenia unir música i patri-
moni i fins i tot gastronomia, tres
dels atractius de la ciutat. Amb un
84% d’ocupació i 2.500 espectadors,
la fórmula es dóna per testada i
aprovada, i ja s’ha presentat el car-
tell de l’aquesta edició.

Del 28 de juny al 14 de juliol es fa-
ran vuit concerts en enclavaments
com la catedral, el seu claustre i el
claustre del monestir de Sant Dani-
el, a més del Teatre Municipal i l’Au-
ditori. Víctor García de Gomar ha
programat concerts de “música anti-
ga amb algun accent contemporani”
de la mà de “figures internacionals
destacades i alguna de nacional”. La
majoria seran exclusiva a l’Estat.

Obrirà el certamen, a la catedral,
el director belga René Jacobs amb la
seva lectura única de l’obra més ca-
racterística de Pergolesi –i la més
editada del segle XVIII–, l’Stabat
Mater. Al programa hi ha també dos
pianistes: d’una banda, l’espanyol
més internacional, Javier Perianes,
que tocarà al claustre de la catedral
peces de Chopin, Debussy i Manu-
el de Falla, i de l’altra, el barceloní

Àlex Alguacil, a qui el festival ha en-
carregat una nit especial. El músic
podrà estrenar a l’Estat una partitu-
ra inèdita de Mozart que va com-
pondre quan tenia onze anys per a la
seva germana i també una peça in-
èdita de Brahms. A més, estrenarà
una composició d’Hèctor Parra ins-
pirada en l’obra de Gerhard Richter
que serveix de cartell al festival, Se-
qüència sobre Richter. Víctor García
de Gomar també ha fitxat el quartet
de referència amb instruments an-
tics, el Quartet Mosaïques, que in-
terpretarà Mozart. Una altra forma-
ció singular serà Psallentes, que ofe-
rirà un concert de cant gregorià
d’homenatge a les beguines –un
moviment d’espiritualitat laic, fe-
minista i medieval– al claustre del
monestir de Sant Daniel per cele-

brar el seu mil·lenari. La JONC diri-
gida per Josep Pons interpretarà
“una peça fonamental i infreqüent
que, almenys un cop a la vida, s’ha de
sentir a Girona”, deia García de Go-
mar, la Simfonia Turangalîla de
Messiaen. Pel que fa a instrumen-
tistes, hi actuaran el geni de l’orgue
Ton Koopman i, en un mateix com-
bat, el clavicèmbal d’Andreas Sta-
ier i el piano d’Alexander Melnikov.

“És un festival d’ambició high le-
vel i de pressupost low cost”, va reco-
nèixer l’alcalde gironí, Carles Puig-
demont. Enguany el pressupost gira
entorn dels 160.000 euros, dels
quals la meitat els aporta l’Ajunta-
ment i l’altra meitat provenen d’es-
pònsors, patrocinadors, la Fundació
Auditori Palau de Congressos i el ta-
quillatge (10% del total).e

Andreas Staier tocarà el clavicèmbal amb el pianista Alexander
Melnikov en un programa amb Bach i Xostakóvitx. NITS DE CLÀSSICA

Es repeteix la recepta de concerts de música en llocs emblemàtics

ARTS ESCÈNIQUES

La dansa, en estat “crític”,
celebra el seu Dia Internacional
Una acció participativa i multitu-
dinària servirà per celebrar dilluns
el Dia Internacional de la Dansa.
L’Associació de Professionals ha
denunciat que el sector ha arribat
a “l’ofec”.

L.S.

BARCELONA. Unes 300 persones
participaran dilluns que ve en una
acció de dansa multitudinària a la
plaça de la Catedral de Barcelona
amb motiu del Dia Internacional de
la Dansa. La festa és més oportuna
que mai. El president de l’Associa-
ció de Professionals de Dansa de Ca-
talunya (APdC), Xavier Martínez,
va dir ahir que l’escenari que es di-
buixa per a aquesta disciplina “és
alarmant”: “Amb una població que
cada vegada té menys capacitat per
accedir als productes culturals, uns
teatres en què la dansa pràctica-
ment ha desaparegut i un sector de
la creació ofegat per la baixa deman-
da i per greus problemes financers

pels retards dels pagaments de les
subvencions, el sector ha començat
a traspassar la línia vermella que
dóna pas a la seva destrucció massi-
va”. Martínez reclama “mesures im-
mediates”, tant de les institucions
com dels ciutadans.

L’acte que se celebrarà dilluns
convida la ciutadania a ballar. Co-
mençarà amb la lectura d’un mani-
fest a càrrec d’Anna Maleras –figu-
ra crucial de la dansa contemporà-
nia a Catalunya– i seguirà amb una
coreografia grupal dirigida per Se-
bastián García Ferro i coordinada
per Montserrat Iranzo que unirà
centenars de ballarins professionals
i amateurs que interpretaran onze
estils de dansa. Es faran sessions a
les 18 h i a les 18.30 h i al final de ca-
dascuna es convidarà els passavo-
lants a unir-se a l’espectacle. A més,
hi haurà un centenar d’activitats en
teatres, escoles i centres cívics cen-
trades en la dansa.

El Mercat de les Flors i l’Institut
del Teatre han volgut formar part
del Dia Internacional de la Dansa i
han inclòs en el programa la gala
EX_IT, un espectacle en què actu-
aran exballarins d’ITDansa i que
commemorarà, el diumenge 28
d’abril, el seu 15è aniversari.e

L’acció multitudinària que es va
fer el 2012 a la plaça de la Catedral
de Barcelona i que es repeteix. APDC

■ Galceran, Max Sunyer i Piti Español,
al consell territorial de la SGAE

La SGAE a Catalunya ja té consell territorial propi.
Els socis que resideixen a Catalunya i amb dret a
vot van escollir dijous els 10 membres que en
formaran part juntament amb els 3 consellers
catalans de la SGAE (Teresa Alfonso, Joan Albert
Amargós i Enric Gomà). L’objectiu del consell és
dotar de veu i iniciativa els autors catalans. Els
escollits són Natxo Tarrés, Eduard Iniesta, Max
Sunyer, Xavier Capellas, Jordi Galceran, Joan Vives,
Lluís Arcarazo, Piti Español, Clipper’s i Discmedi.

■ El Consorci del Teatre Fortuny de
Reus perd treballadors i pressupost

Després que la Generalitat sortís del Consorci del
Teatre Fortuny de Reus (format per l’Ajuntament
de Reus i la Diputació de Tarragona), aquesta
setmana s’han acomiadat cinc treballadors i s’ha
anunciat que la davallada de pressupost serà del
30%. La programació, presentada amb tres mesos
de retard, inclou nou obres al cartell.

■ La Setmana de Rússia a Catalunya
convida les grans veus del Mariinski

Les millors veus d’òpera
del Teatre Mariinski de
Sant Petersburg (Vasili
Gerello, Denis Sedov,
Olga Pudova o Zhanna
Dombrovskaya) actuaran
al Liceu l’1 de maig. El
concert, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i el
mestre Guerassim
Voronkov, clourà la
Setmana de Rússia.

enbreu

■ L’èxit del micromecenatge permetrà
restaurar el monestir de Pedralbes

La campanya de micromecenatge que
l’Ajuntament de Barcelona va engegar al març a
Verkami per restaurar els frescos de la Capella de
Sant Miquel del monestir de Pedralbes ha culminat
amb èxit. Ahir al vespre, una setmana abans que
s’acabés el termini de 40 dies, s’havien aconseguit
26.155 euros, una xifra superior als 25.000 que el
consistori havia planejat. El cicle de pintures de la
Capella de Sant Miquel estan considerades com
una de les joies del Gòtic català.


