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 NOTA DE PREMSA GIRONA, 19 DE MAIG DE 2017 

La sisena edició de Festival Nits de Clàssica porta 
grans figures del món de la clàssica en escenaris 
únics del Barri Vell 

� Jean-Guihen Queyras i Alexandre Tharaud, Marc Minkowski amb les Musiciens du 
Louvre, Isabelle Faust amb Alexander Melnikov, Reinoud van Mechelen, Xavier 
Sabata o els germans Lucas & Arthur Jussen són algunes de les propostes 
destacades del festival 

� El baríton Benjamin Appl obrirà el festival el 27 de juny i la Jove Orquestra de les 
Comarques Gironines el tancarà el 23 de juliol 

� Una de les principals novetats d’enguany és la incorporació del Museu d’Art com a 
seu de les actuacions musicals 

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

Del 27 de juny al 23 de juliol, el Festival Nits de Clàssica transformarà la ciutat de Girona en un entorn 
musical inspirat i per a tot tipus de públic: el festival vol trencar barreres, desmitificar que la música clàssica 
és per a públic cultivat i dotar-la d’elements frescos i dinàmics que permetin als assistents descobrir el món 
de la clàssica de la mà d’autèntics referents i amb la interpretació de repertoris sorprenents i especials fets a 
mida per al festival. Els escenaris escollits, l’entorn màgic del Barri Vell o les explicacions prèvies als 
concerts faran que el públic gaudeixi d’experiències completes i sensorials: una invitació a pensar, sentir, 
escoltar. 

La imatge del cartell d’enguany vol ser un reflex d’aquest caràcter: Mermaid 38, de l’artista Michael Dweck. 
Aquesta sirena ens vol seduir, hipnotitzar amb els seus cants, i Nits de Clàssica és l’espai on l’encanteri 
d’uns artistes únics ens vol atrapar; una invitació a viatjar pel temps i a abandonar-nos gaudint de la bellesa 
de la música i de la ciutat. Michael Dweck és un fotògraf, artista visual i cineasta americà contemporani que 
ha col·laborat amb la seva imatge, igual que els coneguts artistes que han deixat la seva empremta al cartell 
de Nits de Clàssica: Louise Bourgeois (2012), Gerhard Richter (2013), Thomas Ruff (2014), Ori Gersht 
(2015) i José Damasceno (2016). 

El festival, sota la direcció artística de Víctor García de Gomar, es conforma de 14 concerts que tindran lloc 
en diferents escenaris del Barri Bell i també a l’Auditori de Girona. Enguany, com a novetat, s’ha incorporat 
el Museu d’Art a les seus del festival. 

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 també 
amb els músics de casa i la captació de públic jove, a través de propostes amb formacions joves i 
properes a casa nostra. 
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La proposta artística 

El baríton Benjamin Appl, al costat del pianista James Baillieu (27 juny), enceta les grans cites musicals 
del festival amb un dels cicles de lieder més coneguts, La bella molinera, de F. Schubert. (ÚNIC CONCERT A 
L’ESTAT). 

Grans artistes imprescindibles del nostre temps, Jean-Guihen Queyras & Alexandre Tharaud (30 juny), 
actuaran al claustre de la Catedral. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT) 

El tenor Reinoud van Mechelen acompanyat de la formació A Nocte Temporis oficiarà un programa dedicat 
a J.S. Bach (2 juliol) a la nau central de la Catedral. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT) 

Un dels més grans exponents de la tiorba, Rolf Lislevand, oferirà un recital hipnòtic i delicat a l’entorn del 
claustre del Monestir de Sant Daniel (4 juliol). (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Aclamats pel públic i la crítica, els germans Lucas & Arthur Jussen arribaran a Girona (7 juliol) amb un 
recital a quatre mans espectacular i sorprenent. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Cita obligada del festival és el concert que cada any ofereix la Jove Orquestra Nacional de Catalunya 
(JONC), que en aquesta ocasió sota la batuta de Manel Valdivieso interpretarà una obra de grans 
dimensions: la Simfonia núm. 3, de Gustav Mahler (9 juliol). 

L’Ensemble Diagloghi, un excepcional quintet amb instruments d’època (11 juliol), ens transportarà a l’obra 
de W.A Mozart i L.van Beethoven. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

L’aclamada violinista Isabelle Faust i Alexandre Melnikov oferiran una doble sessió amb la integral de 
sonates de W.A. Mozart (13 i 14 juliol). Un encàrrec del festival que culminarà l’any vinent amb dos concerts 
més per completar el catàleg de sonates del geni de Salzburg. (ENCÀRREC DEL FESTIVAL. ÚNIC CONCERT A 
L’ESTAT). 

Ens visitarà Françoise Lazarevitch (16 juliol) per retre un homenatge a Georg Philip Telemann en els 250 
anys del seu traspàs. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Marc Minkowski amb Les Musiciens du Louvre (18 juliol) serà un dels caps de cartell d’aquesta edició i 
una de les nits més esperades del festival. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

El contratenor Xavier Sabata torna al festival per proposar-nos un concert itinerant en tres escenaris 
diferents (19 juliol): una proposta innovadora que tindrà el punt de partida al Museu d’Art, continuarà al 
claustre de la Catedral i finalitzarà a Sant Pere de Galligants. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

El virtuós arpista José Antonio Domené (21 juliol) oferirà una vetllada al Museu d’Art que mostrarà la 
dificultat i la intimitat d’un instrument reial. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

El festival tancarà amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (23 juliol), on sota la direcció de 
Miquel Ortega, els joves prendran la paraula per seduir-nos amb la seva contagiosa passió i entrega. 

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 cadascun dels 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. 

Seient sorpresa. A través d’aquesta tarifa, es dóna la possibilitat de poder assistir a determinats concerts a 
un preu més econòmic. L’usuari comprarà l’entrada sense conèixer la ubicació del seient, però amb la 
garantia que les localitats “seient sorpresa” estaran situades en bones zones. 

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 – que enguany s’incorpora dins 
l’itinerari d’escenaris – i el Mil·lenari del Monestir de Sant Daniel. 

Venda d’entrades 

Les entrades es poden adquirir a partir d’avui mateix, a través dels canals habituals, i els socis i sòcies del 
Club Girona Cultura tindran descomptes especials en la compra d’entrades. 

 

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

Descàrregues del material de Nits de Clàssica (imatges, àudios, notes de premsa i fotografies) al següent 
enllaç: www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/premsa 


