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 NOTA DE PREMSA GIRONA, 18 DE MAIG DE 2018 

Grans intèrprets i repertoris únics dialoguen amb 
el patrimoni de la ciutat de Girona en la setena 
edició del festival Nits de Clàssica 

� Les Talens Lyriques amb Christophe Rousset, Carolyn Sampson, Isabelle Faust,  
Stephan Degout, Jakub Józef Orlinski, Aaron Pilsan i Kian Soltani són alguns del 
noms que destaquen en la nova edició 

� Del 30 de juny al 29 de juliol, espais de la Girona monumental es convertiran en 
escenaris únics i singulars de grans propostes musicals 

� Estrena d’una “Missa a sis veus”: un encàrrec per fascicles del festival al compositor 
Joan Magrané; la violinista Isabelle Faust serà l’artista resident en aquesta edició 

� Les entrades es poden adquirir a partir d’avui a través dels canals habituals 

Del 30 de juny al 29 de juliol el Festival Nits de Clàssica tornarà a transformar la vida musical de la ciutat 
amb les seves propostes sorprenents, estrenes exclusives, repertoris únics i parelles artístiques que 
s’uneixen únicament al festival. Un festival que té la voluntat de consolidar aquest model únic a la ciutat: el 
diàleg entre la música i el patrimoni gironí. Nits de Clàssica és un espai privilegiat on el plaer estètic està 
garantit.  

El festival, sota la direcció artística de Víctor García de Gomar, es conforma de 12 concerts que tindran lloc 
en diferents escenaris del Barri Vell i també a l’Auditori de Girona: Catedral i el seu Claustre, el Museu d’Art, 
Monestir de sant Daniel, o Sant Pere de Galligants. 

En aquesta edició el festival vol retre un homenatge especial al compositor, pianista i director d’orquestra 
Leonard Bernstein (1918-1990) programant algunes de les seves composicions més conegudes en 
diferents concerts del festival. Isabelle Faust, artista resident del festival, completarà la integral de sonates 
de W.A. Mozart - un encàrrec del festival a la violinista que va començar l’any passat – i oferirà també la 
proposta Isabelle Faust & Friends amb obres de Schubert i Webern. El festival reserva també un espai en 
els seus programes per celebrar dues efemèrides musicals de l’any 2018: Claude Debussy (centenari de la 
seva mort) i de Françoise Couperin (en els 350 anys del seu naixement). 

El Festival Nits de Clàssica continua apostant per la màxima qualitat artística, en què es pretén que cada 
concert sigui una experiència sensorial única, amb grans noms del circuit internacional i nacional. En 
aquest sentit, Girona acollirà alguns dels músics més destacats en el seu gènere en espais de gran 
bellesa i interès patrimonial de la ciutat, que obren les portes amb motiu dels concerts. A més, el festival 
mostra el compromís envers la música antiga i contemporània, revisitant obres fonamentals del 
repertori, des del Renaixement fins a l’actualitat i oferint estrenes de creadors actuals i el compromís amb el 
talent i intèrprets de casa nostra a través del suport al cicle Notes al Parc, assumint la direcció artística 
dels concerts de clàssica. 

Seguint la línia de cada any, la imatge del cartell s’encarrega a un artista contemporani. Enguany el signa 
l’artista novaiorquesa Karine Laval, que ha cedit la seva imatge “Heterotopia 65” especialment per a la nova 
edició de Nits de Clàssica. 
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La proposta artística 

La violinista Isabelle Faust al costat del fabulós pianista Alexander Melnikov obriran el festival i culminaran 
l’encàrrec que es va iniciar l’any passat, amb la integral de sonates de W.A. Mozart (30 juny / 1 juliol) 
(ENCÀRREC DEL FESTIVAL. ÚNICS CONCERTS A L’ESTAT). 

El pianista rus Alexander Lubimov, alumne d’Heinrich Neuhaus i col·laborador habitual d’artistes com 
Natalia Gutman, presentarà al festival (4 juliol) la meravellosa integral de les Balades de Frederic Chopin 
(ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Una parella artística unida per l’ocasió, la soprano Carolyn Sampson i l’organista Juan de la Rubia (6 
juliol) oferiran un fascinant viatge a un catàleg íntim de J.S.Bach: el Quadern d’Anna Magdalena Bach (ÚNIC 
CONCERT A L’ESTAT) 

Cita obligada del festival és el concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), que en 
aquesta ocasió sota la batuta de Manel Valdivieso interpretarà la Simfonia núm. 1, “Tità”, de Gustav Mahler 
(8 juliol). 

Christophe Rousset i la seva formació, Les Talens Lyriques seran els grans ambaixadors del festival en 
l’homenatge a Couperin, oferint algunes de les obres més impressionants de la música vocal del Barroc com 
les Lliçons de tenebres (9 juliol) (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

La formació Musica Reservata de Barcelona oferirà l’estrena de la Missa a sis veus del compositor Joan 
Magrané, un encàrrec del festival durant tres anys consecutius, que té en aquest concert el seu punt de 
partida (11 juliol) (ESTRENA. ENCÀRREC DEL FESTIVAL). 

L’artista resident, Isabelle Faust, sorprendrà amb el tercer dels seus concerts al festival amb la proposta 
Isabelle Faust & Friends, una formació de cambra que oferirà el conegut Octet en Fa major, D.803 de 
Franz Schubert (12 juliol) (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Nits de Clàssica comptarà amb dos noms que han entrat de forma fulgurant en el circuit internacional: el 
violoncel·lista Kian Soltani i el pianista Aaron Pilsan (17 juliol) amb una proposta que posarà en diàleg el 
talent innat de tots dos intèrprets (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (21 juliol), tornarà a seduir amb la seva joventut i passió, 
en aquesta ocasió amb la impressionant Patètica de Txaikovski i el concert per a flauta núm. 1 de W.A. 
Mozart a càrrec del jove flautista Jaume Castells. 

El baríton Stéphane Degout, un dels cantants més valorats de la lírica actual, al costat del pianista Alain 
Planès ens faran gaudir d’una vetllada amb sensibles melodies franceses Poulenc, Ravel, Fauré o Debussy 
(22 juliol) (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT) 

Un dels contratenors de moda, posarà el punt i final al festival: Jakub Józef, catapultat a la fama en la 
darrera edició del Festival d’Aix en Provence. Una cloenda de luxe amb una de les veus que més destaquen 
per la seva bellesa i audaç interpretació (29 juliol) (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT) 

Un festival amb experiències 

El guia musical. Trobades prèvies de petit format, breus xerrades introductòries, que volen trencar amb la 
dinàmica d’una conferència i volen fer que la comprensió del concert, el seu repertori i els intèrprets siguin 
més accessibles al públic. A tots els concerts, mitja hora abans de l’inici, el públic trobarà un guia musical 
que, amb un estil distès i informal, parlarà sobre el concert amb l’objectiu de millorar la seva comprensió i 
l’experiència en el festival.   

Nits 4G. Per poder arribar a un públic més ampli, i també més jove, i fer un pas endavant en la unió de la 
música clàssica i les noves tecnologies, tornarem a posar a disposició d’instagramers, tuitaires o bloguers 
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seients en zones especials perquè puguin compartir la seva experiència al festival amb els seus amics i 
seguidors. 

Preu emocional. En el concert de la JONC i de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines es posa en 
marxa aquest sistema de preu en què el propi públic, a la sortida del concert, fixa l’import de l’entrada en 
funció de l’experiència obtinguda.  

Les col·laboracions 

Aquesta programació és fruit de coproduccions amb agents musicals i diverses entitats del sector que 
permeten crear sinergies amb les programacions afins. Són col·laboradors especials del festival el Capítol 
de la Catedral, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art i el Mil·lenari del Monestir de Sant 
Daniel.  

S’ha col·laborat amb l’Espai Marfà i Joventuts Musicals per dissenyar la línia de concerts de clàssica del 
cicle Notes al Parc. 

Venda d’entrades 

Les entrades i abonaments al festival es poden adquirir a partir d’avui mateix, a través dels canals habituals. 

 

Per a més informació: 
Natàlia Sànchez Torra 
nsanchez@auditorigirona.org 
T. 667 18 19 94 
 

Descàrregues del material de Nits de Clàssica al següent enllaç: 
www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/premsa 


