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Cada generació necessita 
els seus referents i la músi-
ca també necessita aquesta 
renovació: una sèrie de nous 
intèrprets capaços de fer 
aportacions en les il·lustres 
partitures per crear i construir 
les referències pròpies del seu 
temps. 

El seu acostament pretén 
escoltar amb oïdes encara 
profanes les mateixes obses-
sions de sempre. La revolu-
ció d’aquesta cerca que ens 
aproxima a un nou cànon so-
nor.

Com escoltem la literatura 
musical? Quins són els nostres 
referents?

Tal com ens deia Leonard 
Bernstein, “creiem en els nous 
principis”. Amb infinita inven-
tiva, habilitat per desvetllar 
camins i capacitat de dir co-

ses diferents, els artistes aquí 
convocats cerquen una belle-
sa: una tensió, una lluita, una 
intensitat, una llum per tal que 
la vida vibri, perquè la vida 
normal no vibra.
 
uns artistes imprescindibles 
per l’eternitat que ens por-
ten a un paradís (en perill?) i 
en què la música, que viu per 
ella mateixa, és despertada 
vegada rere vegada. un somni 
trencat perquè cada interpre-
tació sigui una revelació, un 
instant absolut.

Sigueu testimonis d’aquest 
moment seminal en què una 
sèrie d’artistes ens mostren la 
seva visió de catàlegs impres-
cindibles: els tres cicles de 
Lieder de Schubert, els ballets 
que Stravinsky va escriure per 
als ballets russos de Diaghilev, 
i després... Bach: les Sonates i 
Partites per a violí sol, les Sui-

tes per a cello, el Clavecí ben 
temperat.

Enguany ens acompanyen les 
fotografies de l’anglès Mar-
tin Parr, referent que amb el 
seu cinisme ens fa reflexionar 
sobre el gust, el consumis-
me, una societat doblega-
da a la velocitat, la vanitat i 
l’hedonisme.

Amb unes fotos que evoquen 
el fast food, enguany el Festi-
val vol suggerir al públic que 
no es deixi emportar pels pre-
judicis i les primeres impres-
sions davant les coses.
 
Les muses són convocades a 
posar llum a les nostres nits 
de Clàssica 2019; sigueu con-
vidats a explorar, cercar els 
sons perduts i estimular una 
infinita curiositat.

À la recherche 
des sons perdus

Víctor Garcia de Gomar
DIRECTOR DEL FNC

COL·LABORADORS PRINCIPALS

MITJANS COL·LABORADORS

MECENES

PATRONS
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Dimecres 26, dijous 27
i divendres 28 de juny
20.30h. Museu d’Art

Preu sessió individual: 15€
Abonament als tres concerts: 32€

 20h 

j.S. BACH: 
El clavecí ben temprat (integral)

BENJAMIN
ALARD 

CLAVECÍ

El clavecí ben temprat va néixer com una eina 
pedagògica que Bach ni tan sols va editar en 
el seu moment. ni ell mateix li va donar la im-
portància que després ha tingut per a molts al-
tres compositors com ara Beethoven, Chopin, 
Debussy o Brahms. Tots ells tenien la partitura 
a casa, però actualment és poc freqüent trobar 
a un clavecinista que la interpreti íntegrament.

Alard, deixeble i hereu de Gustav Leonhardt i 
un dels intèrprets de referència del Kantor de 
Leipzig, s’enfrontarà als 48 preludis i fugues 
en tres sessions. un autèntic manifest musical 
que va obrir nous camins en la història de la 
música. Simplicitat, fidelitat, originalitat, mo-
dèstia i virtuosisme.
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Diumenge 30 de juny
20h. Claustre de la Catedral
Preu: 20€

 19.30h 

I. STRAVInSKy: 
La consagració de la primavera
j.S. BACH – G. KuRTáG:
Dos corals
W. A. MozART: 
Sonata per a dos pianos, en Re major, KV 381
F. SCHuBERT: 
Lebensstürme, en La menor, D. 947
F. MoMPou: 
Comptines

ARthuR & LucAs 
JussEN piAno A quAtrE mAns

La presència a Girona d’aquests dos virtuosos 
del teclat serà un dels moments màgics del 
Festival nits de Clàssica d’enguany. Elegants, 
temperamentals, energètics i en perfecta sin-
cronització, els dos germans de 26 anys (Lu-
cas) i 22 anys (Arthur) són aclamats com un 
dels millors duets de piano del món. Després 
de la seva presentació al Festival, que també 
va representar el seu debut al país, tornen 
amb un suggeridor programa que inclou Le 
Sacre du Printemps de Stravinsky. Sens dub-
te un dels clàssics del segle XX i una de les 
obres més fascinant de la història de la mú-
sica. L’hipnotisme dels ritmes, l’exuberant ri-
quesa de colors i textures ens seduiran en els 
dits d’aquestes dues ànimes, que només són 
una ment en perfecta coordinació.
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Dimarts 2 de juliol
20.30h. Claustre de la Catedral
Preu: 25€

 20h 

j.S. BACH: 
Sonates i Partites (integral)

chRIstIAN 
tEtzLAff VioLÍ

Després de tres cicles d’enregistraments de 
Sonates i Partites, Christian Tetzlaff es pre-
senta a Girona per oferir aquest catàleg im-
prescindible. Pinacle del repertori per a violí, 
Tetzlaff en fa una creació molt personal, a la 
manera d’un viatge des de la solemnitat en-
vers l’acceptació, amb una especial aturada 
en la increïble Chaconne de la Partita en Re 
menor. Aquesta és una invitació a posar-nos 
davant d’un dels grans violinistes del nostre 
temps, en una versió impredictible i que ens 
absorbirà completament.
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Dimarts 9 de juliol Concert gratuït
20.30h. Jardins de la Devesa 

o. MESSIAEn: Catalogue d’oiseaux

Divendres 12 de juliol  Preu: 15 € 
20.30h. Claustre Monestir Sant Daniel       20h   
 
I.STRAVInSKy: L’ocell de foc / Tres moviments de Petrushka / jeu de 
cartes

PIERRE-LAuRENt AIMARD piAno ALExEy zuEV piAno

D’Aimard és ben coneguda la seva 
estreta relació de col·laboració 
amb olivier Messiaen i la seva 
dona, yvonne Loriod, per a qui 
va escriure aquest recull. Aimard, 
un dels millors traductors del 
compositor francès, ens oferirà 
aquest catàleg extens, exigent, 
acolorit i amb una sorprenent 
gamma de sonoritats. A causa 
del seu naturalisme radical, el Ca-
talogue d’Oiseaux és excepcio-
nal dins el repertori per a piano 

sol. És el gran himne de la natura 
d’un home innovador que mai no 
deixava de meravellar-se amb la 
bellesa estupenda dels paisatges 
i la màgia del cant d’ocells.

En un món cada vegada més 
destruït per l’home, Aimard veu 
aquest cicle com «un refugi mu-
sical que ressona amb un públic 
cada vegada més preocupat, 
expandit i afectat». una carta 
d’amor.

nascut a Sant Petersburg l’any 
1982, Alexey zuev és un dels pia-
nistes protegits pel gran Alexei 
Lubimov. Després d’haver actuat 
amb Valery Gergiev i ser becat 
per la Fundació Herbert von Ka-
rajan, debuta a l’Estat amb un 
programa “pendant” del concert 
dels germans jussen amb La con-
sagració de la primavera de Stra-
vinsky. A petició del Festival nits 
de Clàssica i al costat del Sacre, 
zuev inclou els altres dos ballets 

que Diaghilev va encarregar a 
Stravinsky per a produccions amb 
els ballets russos: L’ocell de foc i 
Petrushka. En els arranjaments 
originals per a piano sol fets pel 
mateix compositor, zuev bri-
llarà en la cerca dels contrastos, 
l’espectacularitat i el virtuosisme 
a l’alçada de molt pocs.
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Diumenge 14 de juliol Preu: 12€
20h. Catedral de Girona       19.30h

j. MAGRAnÉ i T. L DE VICToRIA

Dijous 18 de juliol Preu: 20€
20h. Claustre Sant Pere de Galligants      19.30h   
 
Cross-Dressing Bach

ENRIco GAttI VioLÍ

RINALDo ALEssANDRINI CLAVE
MusIcA REsERVAtA 
DE BARcELoNA
Aquesta serà la segona aturada 
en un camí per completar una 
nova obra per fascicles que ini-
ciàvem l’any passat. Durant tres 
anys consecutius, el compositor 
joan Magrané ens sorprendrà 
amb un lliurament de la seva nova 
Missa a sis veus, composició en-
càrrec del festival. Magrané, que 
resideix entre Barcelona i París, fa 
servir diferents fonts poètiques i 

artístiques (des d’Ausiàs March 
fins a Miquel Barceló). Fascinat 
per la veu, rep la invitació de nits 
de Clàssica i mostra els lligams 
entre la seva música i la de Victo-
ria i els antics mestres. Musica Re-
servata de Barcelona, amb la seva 
transparència i puresa, ens oferirà 
aquest diàleg de perspectives i 
ressonàncies màgiques.

L’associació musical del violinista 
Enrico Gatti i el clavecinista Ri-
naldo Alessandrini es remunta a 
algunes dècades. Aquest parell 
d’italians, amb un apetit voraç 
per la música antiga, presenten 
un programa que porta per títol: 
Cross-dressing Bach. una pro-
posta refinada que examina com 
el compositor alguna vegada feia 

versions alternatives de les seves 
pròpies obres. D’aquesta forma, i 
a la manera d’un assaig sonor, re-
passen obres, vestint-les de nou. 
Gatti i Alessandrini, amb la seva 
afinitat i habilitat interpretati-
va, aprofundiran i posaran veu a 
aquest Bach, tot proveint de nova 
roba l’armari musical.
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Dissabte 20 de juliol
20.30h. 
Concert itinerant per diferents escenaris
Preu: 30€

 20h 

j.S. BACH: Suites per a violoncel (integral)

Suites núms. 1, 2 i 3 – Museu d’Art
Suites núms. 4, 5 i 6 – Claustre Sant Pere de 
Galligants

JEAN-GuIhEN 
QuEyRAs VioLonCEL

jean-Guihen Queyras, un dels millors 
violoncel·listes del món, igual que ho va fer 
l’any 2008 en el seu debut a la península, tor-
na a Girona per abordar la integral de les Sui-
tes de j.S. Bach. obres cabdals del repertori 
universal i que van ser escrites durant la seva 
estada a Köthen entre 1717 i 1723, li deuen el 
reconeixement actual a Pau Casals. Aquests 
sis autèntics tresors són en si mateixos, un 
catàleg de danses, precedides d’un preludi 
d’obertura, que ofereixen multitud de caràc-
ters contrastats que van des de la veu nua i ín-
tima de les Allemandes i Sarabandes fins al joc 
descarat i arrogant de les Courantes, Gigues 
i Menuets. Queyras, considerat “el nou Ros-
tropòvitx del segle XXI” i només acompanyat 
del seu esplèndid violoncel Gioffredo Cappa 
de 1696, abordarà en dues sessions (i espais 
diferents) una increïble marató artística, que 
representa un gran repte interpretatiu.
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Dissabte 27 de juliol Preu: 20€
20.30h. Auditori de la Mercè      20h   
 
obres de BACH, GRAnADoS, DE FALLA, VILLA LoBoS, TàRREGA i  
DuPLESSy

Diumenge 21 de juliol Preu Emocional
19h. Auditori de Girona (Sala Montsalvatge)      18.30h  

HänDEL, MozART, ToLDRà I GuInoVART: àries per a soprano i 
orquestra de corda 
E. GRIEG: Suite Holberg op.40

MILoš KARADAGLIć GuitArrAJoVE oRQuEstRA DE LEs 
coMARQuEs GIRoNINEs
MARtA MAthéu  SoPRAno

cRIstINA PozAs  VIoLA

KRzysztof WIsNIEWsKI  ConCERTIno-DIRECToR

Únic guitarrista del segell 
Deutsche Grammophon, Miloš 
Karadaglić torna a Girona després 
de debutar a l’Estat en el Festival 
nits de Clàssica. Per als recitals 
de 2019, Miloš ha comissariat un 
viatge musical pel repertori que 
ha estat més important durant 
la seva vida i carrera. un progra-
ma fresc, agosarat i tècnicament 

complex amb el qual quedarem 
seduïts per la seva musicalitat i 
temperament. una vetllada musi-
cal intensa per acostar-nos a un 
dels pocs guitarristes que ha estat 
capaç d’omplir els 4.000 seients 
del Royal Albert Hall de Londres. 
Gaudim de la intensitat d’un con-
cert en què la proximitat amb 
l’artista potenciarà les emocions.

El Festival nits de Clàssica 2019 
gaudirà d’un nou concert de la jove 
orquestra de les Comarques Gironi-
nes. Sota la direcció del seu concer-
tino, Krzysztof Wisniewski, i amb la 
soprano Marta Mathéu com a con-

vidada especial podrem escoltar 
algunes àries amb acompanyament 
d’orquestra de cordes i una segona 
part amb la Suite Holberg de Grieg. 
una vetllada on els joves aporten 
una intensitat especial.
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Dijous 25, divendres 26 
i diumenge 28 de juliol
20.30h. Claustre de Sant Pere de Galligants
Preu sessió individual: 15€
Abonament als tres concerts: 32€

 20h 

BENJAMIN
APPL bArÍton

sIMoN LEPPER piAno

Després de fer el seu debut a l’Estat en el Fes-
tival nits de Clàssica de Girona, no hem pogut 
resistir-nos davant l’encant d’una veu extraor-
dinària com la de Benjamin Appl. Darrer dei-
xeble del mític Dietrich Fischer-Dieskau, Appl 
ens oferirà els tres grans cicles irresistibles de 
Franz Schubert. Especialista en lieder i acom-
panyat de Simon Lepper, ens oferiran unes 
sessions imprescindibles de cant íntim en un 
delicat viatge d’expressió d’emocions a cau 
d’orella.
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Dijous 25 de juliol, 20.30h
F. SCHuBERT: Die schöne Müllerin, D. 795

Divendres 26 de juliol, 20.30h
F. SCHuBERT: Schwanengesang, D. 957

Diumenge 28 de juliol, 20.30h
F. SCHuBERT: Winterreise, D. 911



Dimarts, 30 de juliol
20.30h – Museu d’Art
Preu: 30€

 20h 

j.S. BACH: Sonata per a violí i clave núm. 2, 
en La major, BWV 1015
j.P. Von WESTHoFF: Sonata per a violí baix 
continu núm. 4 en Re menor
H.I.F. BIBER: Sonata per a violí baix continu 
núm. 5 en Mi menor
j.P. Von WESTHoFF: Sonata per a violí baix 
continu núm. 3 en Re menor
j.S. BACH: Sonata per a violí i clave, en Sol 
major, BWV 1021
H.I.F. BIBER: Sonata XIII: Pentecosta (de les 
Sonates del Rosari)
j.S. BACH: Sonata per a violí i clave núm. 3, 
en Mi major, BWV 1016
j.P. Von WESTHoFF: Sonata per a violí baix 
continu núm. 2 en La menor

IsABELLE fAust VioLÍ

KRIstIN VoN DER GoLtz VioLonCEL

ELIzABEth KENNy
 
LLAüt

KRIstIAN BEzuIDENhout
 
CLAVECÍ

La presència d’Isabelle Faust, Kristin von der 
Goltz, Elizabeth Kenny i Kristian Bezuidenhout 
per cloure les nits de Clàssica 2019 serà un 
dels grans moments del festival d’enguany. 
Amb el mateix programa que va presentar al 
Festival de Salzburg en la darrera edició, po-
drem situar a aquests excel·lents músics: un 
autèntic pòquer dels millors en el seu camp. 
Podrem escoltar algunes de les Sonates del 
Rosari de Biber, un dels cicles més fascinants 
de la història de la música. Cada sonata, amb 
diferent scordatura, estarà acompanyada 
d’una selecció de dues sonates de violí i cla-
vecí de Bach i altres misterioses pàgines de 
Westhoff. Feliços de tancar les nits de Clàssi-
ca en tant bona companyia!

©
M

A
R

T
In

 P
A

R
R

/M
A

G
n

u
M

 P
H

o
To

S
/C

o
n

TA
C

To



CiCle de músiCa als jardins
i parCs de GirOna

consulteu tota la informació a

www.girona.cat/notesalparc
coL·LABoRA

EL GuIA MusIcAL
Parlem del concert? 
Trobades prèvies als concerts per explicar el repertori i les obres 
del programa, obertes a totes les persones que han adquirit 
l’entrada. Mitja hora abans de l’inici del concert a l’entrada del 
recinte.

PREu EMocIoNAL
Posa preu a les teves emocions!
A la sortida del concert, el públic fixa el preu de l’entrada en 
funció de l’experiència obtinguda.
Les entrades es lliuraran a partir d’una hora abans de l’inici del 
concert i per estricte ordre d’arribada fins a exhaurir l’aforament.

NIts 4G
Sou instagramers, tuitaires, bloguers? Veniu a nits de Clàssica i 
convertiu-vos en influencer del festival. Envieu un correu a info@
auditorigirona.org i aconseguiu l’acreditació. us reservem una 
zona especial per a vosaltres. Places limitades. 

sEIENt soRPREsA
A un preu molt especial
Estigues atent a la pàgina web i a les xarxes socials, ja que 
durant el festival es posaran a la venda entrades de diferents 
concerts en la modalitat de seient sorpresa. 

Aquesta localitat no té numeració i l’usuari coneixerà la ubicació 
en el moment d’accedir al concert. Les localitats seient sorpresa 
estaran situades a les zones amb el preu més elevat. Entrades 
limitades. 

Compra l’entrada del concert al qual vols assistir i imprimeix-
la. Acosta’t a la taquilla del recinte del concert, des d’una hora 
abans del seu inici, i bescanvia el seient sorpresa per la teva 
entrada numerada.

* si un mateix comprador adquireix més d’un seient sorpresa, no es garantirà 
que les localitats estiguin ubicades de costat. Al seient sorpresa no s’aplicarà 
cap descompte o promoció.

Dijous 4 de juliol. 20h. jardí de l’àngel Gratuït

Duo KAELI
Carme Cavalleria, viola
marta Fossas, contrabaix

Dissabte 6 de juliol. 20h. jardins de les Pedreres Gratuït

ENsEMBLE PERMotIo
Joan Calabuig, chalumeau i clarinets
Arabel·la Fernàndez, viola
Carla rovirosa, violoncel

Dissabte 13 de juliol. 20h. Parc del Migdia  Gratuït

BäRhof QuINtEt
Cèlia salas Escobar, flauta
mireia Góngora moral, oboè
Lluís Casanova martínez, clarinet
Clara marimon Climent, trompa
Clara Canimas Furcarà, fagot

Diumenge 21 de juliol. 11,30h. jardins de la Devesa Gratuït

JoVE oRQuEstRA DE 
LEs coMARQuEs GIRoNINEs
Cristina pozas, viola
Krzysztof Wisniewski, concertino – director
Assaig obert



VENDA EN LÍNIA
www.auditorigirona.org/
nitsdeclassica
Canal de venda disponible fins 
a dues hores abans de l’inici del 
concert

tAQuILLEs
Auditori de Girona i teatre 
municipal (consultar horari al 
web). 
taquilles del recinte del concert 
(des d’una hora abans de l’inici 
del concert, si hi ha entrades 
disponibles)

PAQuEts I ABoNAMENts
· paquet a la carta 3: a partir de 3 
concerts del festival, descompte 
del 20 %.

· paquet a la carta 3 Girona 
Cultura: a partir de 3 concerts 
del festival, descompte d’un 
25% per als membres del Girona 
Cultura. 

· paquet a la carta 6: a partir de 6 
concerts del festival, descompte 
del 25 %.

· paquet a la carta 6 Girona 
Cultura: a partir de 6 concerts 
del festival, descompte d’un 
30% per als membres del Girona 
Cultura. 

· Abonament “Clavecí ben 
temprat - benjamin Alard”: 
inclou els tres concerts del 26, 27 
i 28 de juny a un preu de 32 €. 

· Abonament “Lieder F. schubert 
- benjamin Appl”: inclou els tres 
concerts del 25, 26 i 28 de juliol 
a un preu de 32 €. 

DEscoMPtEs
15% de descompte: Targeta 
Girona Cultura 30+ i  targeta 
Girona Cultura 16 – 29 anys; 
persones amb targeta acreditativa 
de discapacitat; persones en 
situació d’atur; famílies nombroses 
i monoparentals i  persones 
jubilades o majors de 65 anys.

50% de descompte: Targeta 
Girona Cultura 0 – 15 anys. 
3 euros / entrada: Targeta Girona 
Cultura  16 – 29 anys. En cas 
d’existir diferents preus per zona, 
el descompte s’oferirà a la zona 
amb la tarifa més baixa.

normativa sobre descomptes: 
· Són personals, intransferibles i 
no acumulables. 
· Són limitats i aplicables fins una 
setmana abans del concert. 
· Les entrades adquirides amb 
descompte s’hauran de recollir 
a la taquilla amb un mínim de 
30 minuts d’antelació a l’inici de 
l’espectacle.
Per validar les entrades amb 
descompte, caldrà presentar a les 
taquilles el document d’identitat 
i la documentació que acrediti el 

dret a la reducció de preu.

DEscoMPtEs PER A GRuPs 
S’ofereixen preus especials per a 
grups d’un mínim de 20 persones 
en la compra anticipada. 
Podeu consultar disponibilitat 
enviant un correu a taquilles@
auditorigirona.org. 

AccEssIBILItAt PER A usuARIs 
AMB cADIRA DE RoDEs
Els espais accessibles són: 
Auditori de Girona, Auditori de 
la Mercè, Museu d’Art, Sant Pere 
Galligants i Catedral de Girona (el 
Claustre de la Catedral no és un 
espai accessible).
Podeu reservar les vostres 
entrades enviant un correu a 
taquilles@auditorigirona.org. 

coNDIcIoNs GENERALs 
puntualitat: els concerts 
començaran puntualment a l’hora 
indicada. un cop començat el 
concert, no serà permesa l’entrada 
al recinte fins al descans, si n’hi 
hagués.

Canvis i devolucions: no es 
faran canvis ni es reemborsarà 
l’import de les entrades en cap 
cas, excepte per cancel·lació d’un 
concert.
És responsabilitat del comprador 
validar els descomptes abans 
de finalitzar la compra, per tant 
no s’acceptaran reclamacions a 
posteriori per la no aplicació d’un 
descompte. 

Canvis de la programació: 
l’organització es reserva el dret 
a modificar el programa  si algun 
fet aliè a la seva voluntat ho fes 
imprescindible. 

L’organització es reserva el dret 
d’admissió. 

L’Auditori de Girona no garanteix 
l’autenticitat de les entrades si 
no han estat adquirides als punts 
oficials de venda.

VENDA D’ENtRADEs I ABoNAMENts
cANALs DE VENDA

http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica
mailto:taquilles@auditorigirona.org
mailto:taquilles@auditorigirona.org
mailto:taquilles@auditorigirona.org
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