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Fets El Vaticà investiga
Bertone per malversació
el cardenal desmenteix «decididament» haver
desviat 15 milions d’euros quan era secretari
d’estat del papa benet XVi. 40

correu electrònic cultura.diaridegirona@epi.es

teleVisió Atresmedia compra els
drets de la sèrie de Halle Berry
el grup emetrà en obert la ficció nord-americana «extant», en què l’ac-
triu es posa a la pell d’una astronauta que torna a la terra. 44

ORQUESTRA SIMFÒNICA TXAIKOVSKI
orquestra simfònica txaikovski. iulianna

avdeieva, piano. Vladimir Fedosseiev.
obres de txaikovski; chopin; dvořák.
Auditori de Girona, 18/05/2014.

el concert de clausura de
la temporada Ibercame-
ra a l'Auditori de Girona

d'enguany s'han posat tots els ele-
ments per aconseguir, al meu pa-
rer, el que ha estat el millor concert
simfònic que s'hi ha pogut escol-
tar.

D'una banda, i no em voldria
equivocar, però per primera vega-
da podíem veure a escena una
orquestra simfònica sencera. El
volum no sempre és garantia d'è-
xit però les dimensions de l'Audi-
tori, ara queda més que demostrat,
reclama de 90 a 100 professors. Si
a això hi afegim una orquestra es-
plèndida que a la primera nota et
desperta del tot anem pel bon
camí. Els de la Txaikovski, però, van

fer molt més. Per començar les cor-
des van estar en estat de gràcia. Un
so unitari i personal sense tensions
ni pretensions, molt càlid que Fe-
dosseiev controla al més mínim
detall.

En el concert de Chopin vam
poder gaudir d'una de les millors
pianistes del moment amb un toc
d'intèrpret immillorable. Avde-
ieva, que ha guanyat els principals
concursos de piano del món, és
una artista en majúscules. Domi-
na a la perfecció l'expressió de
l'obra de Chopin amb una autori-
tat exel·lent. Aporta tot allò que ne-
cessita la partitura i l'aparta del
simple virtuosisme treballant amb
profunditat l'expressió. Realment
una intèrpret de luxe que escolta

i concerta amb l'orquestra, un gest
que no tenen tots els solistes. Aquí
Fedosseiev demostra una vegada
més el seu poder de convicció.

Per si això no fos poc, els pro-
fessors de l'orquestra van demos-
trar amb la simfonia de Dvořák
una suficiència extraordinària. Les
cordes tocant com un sol home i
atenta al mestre que va fer un tre-
ball de primer ordre. Tot ajustat i
una sonoritat neta i opulenta. Di-
nàmiques ben perfilades i una
voluntat d'explicar l'obra sortint de
l'estricta ortodòxia. 

Felicitats als artistes, a Iberca-
mera i l'Auditori per l'esforç de
dur una proposta autènticament
d'infart. No oblidin aquest nom: Iu-
lianna Avdeieva!
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EL MILLOR
CONCERT
SIMFÒNIC

MÚSICA crítica

La cantant Maria Coma; Muc-
hachito y sus compadres; Miquel
Gil i Pep Gimeno Botifarra i
 l’espectacle teatral Llibert s’incor-
poren al cartell del Festival de la Veu
de Banyoles, l’(a)phònica, que se
celebrarà del 20 al 24 de juny. A
 l’espera de donar a conèixer la
programació completa del festi-
val, aquests noms s’afegeixen als ja
anunciats Jorge Drexler i el  cinquè
Campionat Estatal de Beatbox. 

La cantant i pianista Maria Coma
tornarà a Banyoles acompanyada
de banda per presentar el seu
 darrer projecte, Celesta, davant la
platea del Teatre Municipal el 20 de
juny a un quart de deu del vespre.
El mateix dia, però a tres quarts
 d’onze, l’Auditori de l’Ateneu de
 Banyoles acollirà l’actuació de
 Muchachito y sus compadres, amb
la seva proposta de rumba-rock.

El dissabte 21 de juny, a la una
del migdia, el Claustre del Mones-
tir de Sant Esteve comptarà amb
l’actuació del grup de folk banyolí
Germà Negre en acústic, que
 portarà Ni un pas enrere, un re-
pertori de cançons populars i re-
ivindicatives d’autors com Ovidi
Montllor, Al Tall o Quico Pi de la
Serra. 

Més tard, a les nou del vespre, a
la Factoria d’Arts Escèniques de Ba-
nyoles arribarà per primera vega-
da a les comarques gironines l’es-

pectacle Llibert, una de les grans
sorpreses teatrals de la temporada. 

També el dissabte es presentarà
oficialment Kitsch a la Cova, el
nou projecte nascut de la banda ba-
nyolina Kitsch i Mon a la Cova, que
proposa una revisió estilística en
clau sinistra i fosca del temari de les
dues formacions. Serà a l’Auditori
de l’Ateneu de Banyoles a tres
quarts d’onze de la nit.

Per al 22 de juny, a quarts de
dues del migdia, s’han confirmat
les actuacions de Carles Belda i
Marc Serrats que, armats amb les
seves veus, l’acordió diatònic, la gui-
tarra i percussions, oferiran tota una
festa a la barca Tirona, amb un gra-
pat de cançons ballables de Po-
mada, Dijous Paella o Badabadoc.
A les sis de la tarda, els músics Ce-
leste Alías, Santi Careta, Dídac Fer-

nández i David Soler units a Jazz
Machín portaran la sensualitat dels
boleros d’Antonio Machín al Claus-
tre del Monestir de Sant Esteve. Una
altra de les estrenes que proposa el
festival i que es podrà veure a l’Au-
ditori de l’Ateneu de Banyoles és la
de la col·laboració entre la SSM Big-
Hand -el projecte de percussió
corporal del bateria Santi Serrato-
sa-, i la veu de Laia Cagigal. Més

tard, al Teatre Municipal, es podrà
sentir dues de les veus més desta-
cades de la música d’arrel del País
Valencià, Miquel Gil i Pep Gimeno
Botifarra, presentant Nus, un es-
pectacle en què només amb veu,
guitarra i petites percussions, es
passejaran pel patrimoni musical
de les terres valencianes. Serà a par-
tir de dos quarts de deu. 

Les dues actuacions que s’a-
vancen per al dimarts 24 són la de
l’artista Miguel Noguera, que pre-
sentarà per primer cop a la de-
marcació Ultrashow, un monòleg
còmic atrevit i improvisat, basat en
els seus dibuixos i anotacions sobre
la vida quotidiana, al Teatre Mu-
nicipal de Banyoles (a les sis). I l’es-
pectacle Micro-Zenit, del cantant de
Standstill, Enric Montefusco, que
s’acompanyarà d’un cor de quatre
veus per repassar cançons de Den-
tro de la luz i temes més antics en
petit format, mentre la barca Tiro-
na navega per l’Estany.

Les entrades es posaran a la
venda aquest dijous a les 12 del
migdia, tant al web del festival
com a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na de Banyoles. A més, es poden
adquirir abonaments per a quatre,
sis i vuit espectacles, aconseguint
un 15, un 20 i un 25% de des-
compte respectivament. Les en-
trades per al concert de Jorge Drex-
ler no entren en aquests des-
comptes i ja són a la venda. 
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Muchachito, Maria Coma i «Llibert»
s’incorporen al cartell de l’(a)phònica
El festival banyolí també acollirà les actuacions de Kitsch a la Cova, Germà Negre i Miquel Gil i Pep Gimeno «Botifarra»

Les entrades per als nous concerts anunciats es posaran a la venda aquest dijous a partir de les 12 del migdia. 
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El grup Hotel Cochambre ac-
tuarà aquest divendres, 23 de maig,
a la Sala Platea de Girona, en el que
serà el primer concert programat
per la nova direcció, As Group. 

Els nous responsables de la sala
asseguren que el grup, que porta
la festa per bandera i aplega un pú-
blic molt divers, «s’adapta molt a la
nostra línia musical».  

El preu de les entrades antici-
pades del concert és de sis euros
(amb consumició inclosa) i a la
guixeta, de vuit (també amb con-
sumició mínima inclosa). 
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Hotel Cochambre 
actua a la nova Platea

MÚSICA


