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Els festivals de música clàssica són tan nombrosos a Catalunya com els de poprock. Vet aquí
una guia per comprovar com la clàssica garanteix la millor desconnexió durant les nits d’estiu

Estiu
clàssic

En contra del que es pugui imaginar, a Catalunya hi
ha tants festivals de música clàssica com de pop
rock, almenyspel que fa als que rebenalgun tipusde
suport de la Generalitat. És una dada reveladora
d’entre les que s’extreuen del recent estudi presen
tat per la conselleria de Cultura sobre festivals de
música aCatalunya.Elsdosgèneres citats represen
ten cadascun un 23% del total dels festivals, seguits
dels que es dediquen al worldtrad (19%) i al jazz
blues (11%). Valgui això per situar l’escena clàssica
de l’estiu que està a punt de començar. A conti
nuació oferimunaguia a partir de la qual és possible
construir itineraris que explorin l’ofertamusical del
territori català, on, a la rutilant oferta en òpera i
dansa del festival Castell de Peralada –el que dis

posa de més patrocini privat de tot el territori– cal
sumarhi la programació de la veïna Schubertíada
de Vilabertran, que aquest any es concentra en deu
dies; el festival de Torroella deMontgrí, que també
cenyeix la seva programació al mes d’agost; el de
Santa Florentina, que ha deixat el castell de Canet
per instal∙larse a la veïna població de Caldes d’Es
trac; el del Vendrell, lliurat a la memòria de Pau
Casals; el dels Pirineus, que aquest any incorpora
cinc poblacions més; el de Nits de Clàssica de Giro
na, que serà el que abans encendrà la seva flama (el
26 de juny) retent homenatge a Pierre Boulez en el
seu 90è aniversari, o el festival Bachelona, que en la
seva 3a edició dóna mostres d’una solidesa fora del
comú. /Maricel Chavarría

Cultura
L’oferta musical per als propers mesos
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Lanova veu
deVilabertran,
SarahConnolly
LaSchubertíada deVilabertranha optat des
d’aquest estiu per no allargarse fins a ben
entratelmesdesetembreiconcentraràlase
va programació d’aquesta 23a edició en no
més deu dies –del 20 al 29 d’agost– en els
quals,alcostatdelaconstantisempreexcep
cional presència del baríton Mathias Goer
ne,queaquestavegadaesposaalesordresde
JosepPons, tindrà lloc el debut al festival de
la molt galàctica mezzosoprano britànica

Sarah Connolly, la inoblida
bleAgrippinade fadues temporades

al Liceu, els recitals de la qual tenen lloc en
places com el CarnegieHall o el Concertge
bouw. No serà l’única novetat a l’Empordà:
l’estimulant soprano Measha Brueggergos
man, vella aspiració de la Schubertíada i que
ha cantat Porgy and Bess amb Rattle i la Fil
harmònica de Berlín, obrirà el festival amb
liederdeSchubert,ShéhérazadedeRaveliels
WesendonckLiederdeWagner.
Altres debuts d’alta volada seran el del ba

ríton Luca Pisaroni, gendre del també barí
ton Thomas Hampson i reconegut en el re
pertori mozartià (Viena, Salzburg, Baden
Baden), que farà un concert Schubert acom
panyatalpianoperl’excel∙lentWolframRie
ger el 21 d’agost. I el de la soprano alemanya
Dorothea Röschmann, una altra coneguda
mozartiana,quefaràtàndemcantantMahler
eldia28ambelpianistaMalcolmMartineau,
un crac que la nit abans haurà acompanyat
Sarah Connolly en diversos lieder de Schu
bert,SchumanniRousseloenl’OhWaliWali
deBritten i algunTurina.
Com a projecte ambiciós del festival des

pertarà interès la producció amb Matthias

Goerne
deLacançó
de la Terra,
de Mahler, en
l’arranjament per a 12 músics
que en va fer Schönberg. L’alemany cantarà
alcostatdeltenorCharlesReidacompanyats
d’un conjunt integrat pel Dalia Quartet més
un contrabaix de luxe, Frano Kakarigi, un
quintetdeventdelMiróEnsemble,unpiano
i un harmònium, tots sota la direcció del
mestrePons,quefalasevaprimeraaparicióa
la Schubertíada. El programa s’obre amb
l’arranjament del mateix
Schönberg per al mateix
conjunt del Prélude à
l’aprèsmidid’un faunede
Debussy. A la seva usual
aportació extra a la
Schubertíada, Goerne
cantarà l’endemà lieder
de Schumann amb el
magnífic tàndemquefor
ma amb el pianista Ale
xanderSchmalcz.
En concentrarse en deu jornades, la

Schubertíadas’obretambéalesmatinals.Pe
rò no a unes matinals qualsevols: el violon
cel∙lista del Quartet Casals Arnau Tomàs,
querecentmenthaeditatunCDamblesSui
tes per a violoncel de Bach, interpretarà
aquesta integral en senglesmigdies (11.30 h,
22 i 23 d’agost). És el que la Schubertíada ha

batejat com a Bach
&Breakfast.
ArnauTomàs repetirà

la nit del 24 amb el seu quar
tet, una presència habitual a la

Schubertíada, en aquesta ocasió amb obres
deHaydn,Mozart i Schubert. I al costat dels
mestres hi haurà dos quartets més, l’emer
gent i el més jove, que es podran escoltar en
tres dies consecutius: el Quartet Gerhard,
amb lacol∙laboraciódeFermínVillanuevaal
violoncel enelQuintet peradosvioloncelsde
Schubert, i el Quartet Klimt, guanyador del

Joventuts Musicals. “Se
ràcomunpetit festivalde
quartets”, comenta Jordi
Roch, director del certa
men i president al seu
torn de Joventuts Musi
cals, amb visibles ganes
de tornar a escoltar els
Klimt a La mort i la don
zella de Schubert, que els
va fer mereixedors del

premi. Pel que fa al piano, aquesta edició
comptaambdosjovescatalans,IvánMartíni
Ignasi Cambra, amb un programa ambiciós
que inclouSoler,Beethoven iChopin(aban
dadeSchubert).
Els solistesde laCamerata432 tancaranel

certamen –amb 180.000 euros de pressu
post–ambun concert familiar pensat per als
méspetits.

S C H U B E R T Í A D A

Matthias Goerne
protagonitzarà
‘La cançó de la Terra’,
deMahler, dirigida
per Josep Pons
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El festivalCastell dePeralada, de la progra
mació del qual ja va informar àmpliament
La Vanguardia a la seva edició de l’11/
IV/2015, obre aquest any el 10de juliol amb
dansa. Ni més ni menys que dues vetllades
amb el Béjart Ballet Lausanne, que després
delamortdelgrancoreògrafdirigeixaraGil
Roman i que portarà peces emblemàtiques
delmestre comsónBolero, Suite Barocco i 7
danses gregues. La dansa té el seu plus en
aquestfestivallliuratal’òperailalírica:dues
setmanes després, el 24
de juliol, la fabulosa
étoiledelballetdel’Òpe
ra de París, Sylvie Gui
llem, que en la seva últi
ma etapa en actiu s’ha
posat en mans dels més
atrevits coreògrafs de
l’escena contemporà
nia, assistirà al festival
de l’Empordà amb la se
vagiradecomiatdelses
cenaris. I, d’altra banda,
MaríaPagés portaràYo,

Carmen, femenina i feminista visiódelmite
espanyol.
Unaaltramiradasobrelesdonesl’aporta

ràLaFuraaElamorbrujo: el fuegoy lapala
bra. Quant a òpera, Peralada produeix en
aquesta ocasió un prometedor Otello de
Verdi,ambGregoryKunde,CarlosÁlvarezi
EvaMarieWestbroekacompanyatsde l’or
questradelLiceu,queaquestavegadanodi
rigirà elmagníficmestreArmiliato –que ha
caigut del cartell–, sinó el també italià Ric
cardoFrizza.Això serà l’1 d’agost, demane
raquequis’acostieldiaabansaPeraladapo
drà gaudir per primera vegada al festival
d’una de les grans veus convidades en
aquesta edició: el wagnerià Klaus Florian
Vogt. Un altre recital únic el brindarà el 6
d’agost el tenor Juan Diego Flórez, amb el
seu repertori d’àries franceses, cita ineludi
blede l’estiuempordanès. Iels 10 i 11 sesen
tiràa l’esglésiadelCarmerespectivamentel
contratenor croatMaxEmanuelCencic, en
unconcert barroc, i la sopranoDianaDam
rau. A tall d’eixos temàtics, el festival –que

aquestanyorganitzaau
tobusos des de la plaça
UrquinaonadeBarcelo
na– completa la seva
aproximació a Shakes
peare amb una lectura
dramatitzada d’Otello
(l’endemàdel’òpera)ial
mite de Carmen, amb la
producciódecambrade
nou encuny 4 Carmen,
muntatge de Marc Ro
sich inspirat en l’èxit de
DidoReloaded.

Frizza substitueix
elmestre Armiliato
al capdavant de la
producció de l’‘Otello’
de Verdi del festival

@esthersabo
Esther Saborido Filòloga

Iniciativa, fent honor als seus
principis; sembla que són els
únics que s’han sabut reciclar.

@DaniMateoAgain
Dani Mateo Actor

La pitada es ETA, pero el paro es
necesario, el rescate imprescindi
ble, la corrupción unmal menor,
la crisis inevitable y así...

@NachoVegasTwit
Nacho Vegas Músic

Sumisión deHouellebecq, ¿una
sátira brillante o un panfleto isla
mófobo ymachista algo ingenioso y
cínico? Tengo dudas, como siempre.

@DolorsBoatella
Dolors Boatella Contralt

La única solución sería componer
un himno nuevo a base de pitadas
y algún insulto.

D’‘Otello’,
Béjart i Juan
Diego Flórez

FESTIVALS

C A S T E L L D E P E R A L A D A

Caldes guanya
el festival que
perdCanet
El festival de Santa Florentina ha emigrat
de l’enclavament que el va veure néixer,
aquest pati d’armes de magnífica acústica
situat al castell de Canet que porta el seu
nom i que fins fa un parell d’anys era pro
pietat de la família que organitzava el cer
tamen. Però Carlos Hartmann, el seu di
rector, no ha trobat la sintonia desitjada
ambelsnouspropietarisdelcastell ihaatès
novespropostescomlaque li va fer l’Ajun
tament de Caldes d’Estrac. “No vull que la
gent compari acústica ni lloc; he volgut gi
rar full i he dubtat si mantenir el nom del
festival, peròm’interessa que es conegui el
recorregut que té. Ara es diu només Santa
Florentina a Caldes
d’Estrac, sense menció
del castell, que, qui sap,
potser tornarem a in
corporarundia”.
Amb un pressupost

semblant al de l’any
passatde80.000eurosi
el patrocini deBancSa
badell,SantaFlorentina

no podria haver trobat més bona acollida.
L’Ajuntament de Caldes ha posat totame
nadefacilitats idosrecintes: l’esglésiaPar
roquial (pera300persones) i elparcMun
tanyà (400). I disposarà llançadores fins al
parcquepassaranper l’estacióde tren.
El festival obre l’11 de juliol amb un

recital de Katerina Tretiakova, a qui
presentalasevaparella,RicardoEstrada,al
piano, al costat del tenor Carlos Cosías. El
16, recital depianoambSergeyBelyavskiy,
guanyador delMaria Canals 2014. Els dos
diessegüents,elplatfortdel’edició: l’òpera
Carmen en veus com la de Laura Virella o
JosefineGrützmacher, acompanyadesper
solistesdediversesformacionsorquestrals
(OBC,SimfònicadelVallès...) dirigidesper
DiegoMartín Etxebarria. El Cor del Liceu
també tindrà la seva aparició en el Santa
Florentina (25 de juliol), així comel ballet,
ja que el Ballet Rus Barcelona col∙laborarà
en l’Elogi a la dansa del pianista Daniel
Blanch i la violinistaKalinaMacuta. El dia
31 Albert Deprius dirigirà la Simfònica
Harmonia amb obertures d’òperes i l’1
d’agosthihauràunconcert americà, o gala
de sopranos, ambNúriaVilà, SaraBlanch i
RachelBernstein.

Actuaran també Ara
Malikian, el pianista
Vestard Shimkus i l’Or
questra de Cambra de
París amb clàssics de
pel∙lícules. I tancaranel
15 d’agost Alex Vicens,
Albert Deprius i Albert
Casals amb la tradicio
nalgalade tenors.

S A N TA F L O R E N T I N A

AmitPeled i
el violoncel
dePauCasals
L’Auditori Pau Casals obre un any més
les sevesportesper rebre la 35aediciódel
Festival InternacionaldeMúsicaPauCa
sals per acollir un total de 16 actuacions
(de l’11 de juliol al 22 d’agost) durant les
quals es podrà gaudir de peces de Beet
hoven,Bach, Schumann,Chopin,Mozart
o Brahms, de la mà d’orquestres, cobles,
cors, duos o quartets. El festival conti
nuarà tenint com estrella el violoncel i es
donarà gran importància al cant coral i a
la cobla catalana: “Això és el que volia el
mestre”, va assegurar el regidor de cultu
ra del Vendrell.
El festival s’inaugurarà amb l’actuació

del violoncel∙lista ja
ponès Ko Iwasaki,
antic alumne de Ca
sals, junt amb la seva
germana Shuku Iwa
saki al piano. Una de
les actuacions més
esperades serà la del
6 d’agost amb Amit
Peled al violoncel i

Daniel del Pino al piano.
En aquesta actuació

Peled tocarà amb el vio
loncel del mateix Casals –un Bergonzi
Goffriller del 1773– i reproduirà el con
cert que va fer Casals fa 100 anys a Balti
more, on Peled resideix i és professor de
violoncel.
Les orquestres que es podran sentir en

el certamen seran l’Orquestra Camera
Musicae, amb l’estrena d’Amoremes
d’Albert Guinovart (15 de juliol), l’Or
questra Camerata XXI amb versions del
segle XXI, així com la presència de Pablo
Ferrández, que és becari de la Fundació
Pau Casals (1 d’agost), o l’Orquestra Berg
de Praga (22 d’agost). També hi haurà
combinacions com per exemple l’En
semble Meridien, que interpreta peces
de música antiga i barroca dels segles
XVII i XVIII amb el trio de jazz format
per Manel Camp, Matthew Simon i
Gemma Abrié (15 d’agost), ja que segons
la violinista i directora de l’Ensemble
Meridien, Elisabet Bataller, una de les
característiques que uneix el jazz i el
barroc “és la capacitat d’improvisar”.
Una altra de les presències importants

durant el festival serà
Michel Bouvard i Ya
suko UyamaBouvard
a l’orgue (18 d’agost), i
el violoncel∙lista arme
ni Narek Hakhnaza
ryan, guanyador del
Concurs Txaikovski
2011 (20 d’agost). /
Alejandro Esteban

F E S T I V A L P A U C A S A L S

Prohaska
regna a l’òpera
barroca
Tambéhaalterat el seu calendari el festival
Torroella de Montgrí, que en aquesta 35a
edició deixa de comptar amb la presència
del seu fundador, JosepLloret, que s’ha re
tirat i cedeix la presidència de Joventuts
MusicalsaAlbertBou.Elqueabanssucceïa
en cinc o sis setmanes queda concentrat en
tres, del 2 al 20 d’agost. Encara que a tall
d’aperitiu se celebra el Fringe, la secció del
festival per la qual passen els artistes joves
(mésde130enquatre jornades)procedents
tant de les escoles superiors catalanes com
deBasilea,AlemanyaoParís.
“Després d’estudiar els públics hem vist

que el nostre és fidel al mes d’agost”, co
menta la directora del
certamen,MontseFaura,
que ha dissenyat un pro
grama que celebra es
pecialment les veus. De
la dotzena de concerts
anunciats, lameitat sóna
càrrec d’intèrprets relle
vantsde laveu,queabor
den tantòperes–inaugu

ra el festival el tenorJosepBros–, comcan
tates –les de Bach en les veus de Laia
Frigolé, Anna Alàs, Víctor Sordo i Pablo
AcostajuntambelCordeCambradelPalau
delaMúsica,enunaproducció jarodadade
l’Acadèmia1750–,comcançócultaitradici
onal,ambMaríaBayoenunrepertoribrasi
ler idecançó francesa.
Una de les perles del festival serà, el 6

d’agost, l’actuació de la soprano austríaca
AnnaProhaska,lanovareinadel’òperabar
roca que, junt amb l’Ensemble Arcangelo
dirigitperJonathanCohen,cantaràdesd’O
letemweep(Purcell) finsaàriesdeLaCalis
todeCavalli. Tambéactuarà elKing’sCon
sort de Robert King mostrant la influència
italiana en laGranBretanyadel segleXVII.
El Concerto Italiano, de Rinaldo Alessan
drini, faràunaradiografiadeVivaldi, iJordi
Savall i el seu Hespèrion XXI abordaran
l’esperit armeni als cent anys del genocidi.
AtenciótambéalssolistesdelfestivaldeLu
cerna–LucerneFestivalWinds–, que toca
ran quintets de Beethoven iMozart al cos
tat del pianista Enrique Bagaría, artífex de
la trobada. També serà a Torroella l’En
semble La Fenice, en el seu 25è aniversari,
ambL’OrfeodeMonteverdi. Ienlapianísti

ca destaquen Khatia
Buniatishvilli, el jove
JanLisieckiamblaSim
fònica del Vallès, i Joa
quínAchúcarro.
El pressupost del fes

tival és de 451.000 eu
ros, 336.500 dels quals
els posen les institu
cionspúbliques.

T O R R O E L L A D E M O N T G R Í

El festival del
Vendrell obrirà l’11
de juliol amb el
violoncel∙lista japonès
Ko Iwasaki

La soprano austríaca
actua amb l’Ensemble
Arcangelo, i el
Concerto Italiano
radiografia Vivaldi

L’òpera ‘Carmen’
es veurà al parc
Muntanyà deCaldes
d’Estrac els dies 17 i 18
de juliol per 40 euros

#tuitsdecultura
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En la seva 1a edició del 2013 va registrar
5.000persones, en la 2a,mésde7000.Bar
celona necessitava una oferta bachiana
creixent com la que proposa el projecte
BachZumMitsingen,ambintèrpretsdetot
EuropaquevénenaBarcelona a compartir
lamúsicadelgenialemany.Seràdel23al28
de juliol en espais em
blemàtics de la ciutat:
Catedral, Palau de la
Música, plaça del Rei o
Capella de l’Esperança,
als quals cal afegir el
Museu Marés o la Fil
moteca de Catalunya,
que acullen activitats
paral∙leles, com la tro
bada d’artistes i públic
amb una degustació de vins Bach, o la pro
jecció del documental de la BBC sobre
John Eliot Gardiner. O sales insòlites com
el Jamboree (amb Manel Camp, Llibert
Fortuny i Mireia Farrés en JZBach); o,

alerta, cases particulars. El que senten.
Bachcelona proposa d’escoltar Bach en
cases obertes per a l’ocasió. Un open house
peròartístic.
En total seranmésde 70músics i 16 acti

vitats repartides per cicles: Bach impro
visador, essencial, domèstic, pedagògic...
Es tracta de tres idees bàsiques: presentar
Bachatravésdenousformats(cinema,xer
rades,dinsde la litúrgia); consolidar lapar
ticipació de determinats artistes –TonKo
opman en persona ha volgut tornar–, i ge
nerar proximitat envers Bach en espais
coneguts, per a no pas més de cent o 150
persones i ambpreusdiversificats.
La festa arrenca amb dos concerts de

Koopmanen format granper als quals s’ha
buscat mecenes (l’ambaixada holandesa i
laFundacióBancSabadell).Concertspera
dos, tres i quatre claus de Bach i Vivaldi,

creant un diàleg entre
tots dos, i amb arranja
ments del mateix intèr
pret holandès –tal com
es feia en l’època, quan
Bacharreglavaconcerts
deVivaldi–.El24actua
ràelTrioBarrocdelCa
fè amb JoanCodina ex
plicant com es ballaven
lesdansesdel’èpocaala

plaça del Rei; el 25, la Bach Cantata, amb
l’Ensemble i cor BZM i Daniel Tarrida a
l’orgueiPauJorqueraaladirecció(artífexs
d’aquest Bachcelona) a SantaMaria del Pi.
El 26 tocaràLeTendreAmour, que repeti
ranel28ambelssolistesdelaBecaBach,iel
27 Sebastian KüchlerBlessing tocarà l’or
gue a la Catedral i Dani Figueras insuflarà
flamencalmestrealemany.

TonKoompan en
persona ha volgut
participar per partida
doble en aquesta
edició de Bachcelona

La connexió
barcelonina
ambBach

B A C H C E L O N A

Ja són 26
municipis
i 45 concerts
ElFestival deMúsicaAntiga dels Pirineus
(FeMAP), que en la seva 5a edició s’estén
elsdosmesosdepleestiu–del3de juliol al
30 d’agost–, no para d’incorporar noves
poblacions. Amb Bourg Madame, En
camp, Canillo, Sant Llorenç deMorunys i
Sant Joan de les Abadesses ja són 26 els
municipis participants,
pertanyents a tres es
tats diferents (també
Andorra i l’Alta Cerda
nya francesa). Als cinc
anysdelseunaixement,
espotdirqueelFeMAP
ja és el festival demúsi
ca antiga més gran
d’Europa, amb 45 con
certs que celebraran 18
formacions iunpressupostde325.000eu
ros. Són 8.700 entrades a la venda però,
alerta, amb més de 60 packs turístics, ja
que no es tracta només d’escoltar música
sinód’on idecomarribarhi.Perexemple:
una interpretació sorpresa en la ruta per
lesmines de petroli de Riutort (Guardiola
de Berguedà), o concerts en entorns na
turals com el llac d’Engolasters, l’Estany

Gento(alquals’arribaentelefèric)oelNiu
de l’Àliga (en telecabina).
El Quartet Casals inaugurarà el festival

enelclaustrede lacatedraldeSantaMaria
d’Urgell,alaSeu,ielseucellista,ArnauTo
màs,portaràlessevesSuitesdeBachaSan
ta Maria d’Avià i a Canillo. Se sentirà un
CantdelaSibil∙lapelcontratenorJordiDo
mènech a Sort i a Escalarre. I del llaütista
Hopkinson Smith, una llegenda en elmón
de la corda, es passarà al maridatge entre
barroc i flamenc amb Rafael Bonavita a la
guitarrabarrocaiLeonorLealalball.L’Or
questraBarrocadeSevilla interpretarà els
ConcertsdeBrandenburg, iAndreasPritt
witz i la Lookingback Baroque Orchestra
mirarancapaVivaldi,PurcelloGeminiani.
Pel que fa als cors, els catalans: la Coral

Cantiga commemorarà el 700è aniversari
de lamortdeRamonLlull, i elCor Infantil

Amics de la Unió inter
pretarà lStabat Mater
de Pergolesi amb el
Quartet Arcattia, diri
gits per JosepVila i Jo
ver. Duos interessants
els formats per Fahmi
Alqhai i Rami Alqhai a
la viola de gamba –el
primer d’ells dirigeix a
mésl’AcadèmiadeMú

sicaAntigadel FeMAPenun repertori del
segle XVII–; el Symbiotic Duo de violins
barrocs, i, sensdubte,TastoSolo... al servei
d’anònims del segle XV i XVI. Sense obli
dar el programaVivaldi deMusica Alche
mica, amb l’eivissenca violinista demoda,
Lina Tur, o el duo format per Arianna Sa
vall i Petter Udland Johansen en tradicio
nalscatalanes,norueguesosefardites.

MÚ S I C A A N T I G A P I R I N E U S

En la seva cinquena
edició, el FeMAP
ja és el festival de
música antigamés
gran d’Europa

L’oferta musical per als propers mesos

FESTIVALS

Grans parelles
artístiques
aGirona
ElFestivalNits deClàssica reunirà aGiro
na, entre els dies 26 de juny i 15 de juliol,
grans intèrprets del circuit nacional i in
ternacional, començant pel cap de cartell,
el músic Rinaldo Alessandri, que dirigirà
al seu famosíssim grup, el Concerto Italia
no, una formació que ha revolucionat la

interpretació de madrigals i ha rescatat
obres que estaven en l’oblit. Per a aquesta
quarta edició del certamen s’han progra
mat tretze concerts, dels quals sis seran
gratuïts en un intent de “democratitzar la
música clàssica”, segons va explicar el dia
de la presentació del certamen el director
artístic, Víctor García de Gomar.
Una edició que aquest any retrà home

natge al gran compositor i director d’or
questra francèsPierreBoulez, que elmarç
passat va fer 90 anys, amb un doble con
cert gratuït en el qual es repassaran algu
nes de les seves composicions a càrrec del
pianista barceloní Miquel Villalba i del
virtuós Quartet Tana.
Aquesta quarta edició arrencarà el 26

de juny amb un concert a càrrec de l’or
ganista titular de la basílica de la Sagrada
Família, Juan de la Rubia, però aquesta
vegada a la catedral de Girona, escenari
que també acollirà l’actuació de l’Ensem
ble Plus Ultra, una formació integrada
pels millors cantants britànics de la músi

ca antiga. El festival reunirà també sobre
el mateix escenari diverses parelles artís
tiques, com la formada per la mezzoso
prano sueca Anne Sofie von Otter i el for
tepianista sudafricà Kristian Bezuiden
hout. O la integrada per la soprano
britànica Emma Kirby i
el suec Jacob Lindberg,
undels grans llaütistes de
la música del Renaixe
ment i el Barroc. Sense
oblidar la parella confor
mada per la considerada
millor violinista del món,
Tabea Zimmermann,
ambel pianista JavierPe
rianes. Ni el trio format
pel tenor Ian Brostridge,
el violoncel∙lista Steven Isserlis i Julius
Drake al piano. Per la seva part, els pianis
tes Alice Sara Ott i Francesco Tristano,
amb el concert Scandal! delectaran el pú
blic amb un programa basat en els Ballets
Russos de Diaghilev: s’escoltaran, entre

d’altres obres, el Bolero de Ravel arranjat
pel mateix Tristano i La consagració de la
primavera de Stravinsky.
El festival, en la seva aposta pels músics

joves i per la recerca de nous públics, ofe
rirà dos concerts gratuïts en els quals par

ticiparan, perunaban
da, la soprano Maria
Pujades, el baríton
Oriol Mallart i Clau
dio Suzin al piano; i
per una altra, la gui
tarristaGiulia Ballare i
el trio Süsses, sorgit
del Conservatori Su
perior de Música del
Liceu el 2014.
Les Danses simfò

niques que Bernstein va escriure per a
West Side Story interpretades per la Jove
OrquestraNacional de Catalunya posaran
el 15 de juliol el punt final a una edició que
aquest any disposa d’un pressupost de
160.000 euros. / Sílvia Oller

N I T S D E C L À S S I C A

Anne Sofie vonOtter
actuarà ambKristian
Bezuidenhout i Emma
Kirby al costat de
Jacob Lindberg
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