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 NOTA DE PREMSA GIRONA, 11 D’ABRIL DE 2014 

Música, història i patrimoni es fusionen de nou en 
el Festival Nits de Clàssica de Girona 

� William Christie & Les Arts Florissants, Mischa Maisky, Mark Padmore, Xavier Sabata, 
Fabio Biondi, Isabelle Faust, Kristian Bezuidenhout o Anonymous 4 són alguns dels 
noms destacats en la tercera edició del festival. 

� Del 25 de juny al 13 de juliol, el festival Nits de Clàssica farà de la ciutat de Girona un 
referent musical de clàssica en el nostre país. 

� Intèrprets internacionals, màxima qualitat artística, espais històrics de la ciutat de 
Girona, i el compromís envers la música antiga i contemporània són la base del 
festival. 

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

Girona és ciutat de Festivals: del 25 de juny al 13 de juliol tindrà lloc a la ciutat de Girona la tercera edició 
del Nits de Clàssica, una proposta artística eminentment clàssica, en un entorn tan únic i singular com és el 
Barri Vell de Girona i que té per objectiu complementar l’oferta cultural d’estiu a la ciutat. El festival, sota la 
direcció artística de Víctor García de Gomar, està integrat per 13 concerts, tots ells amb artistes indiscutibles 
del panorama internacional, i també de casa nostra, que faran de la ciutat de Girona pas obligat i referent 
musical del nostre país. 

Nits de Clàssica es fonamenta en els següent propòsits artístics: la màxima qualitat artística, on es pretén 
que cada concert sigui una experiència sensorial única; els grans noms del circuit internacional i nacional, 
Girona acollirà alguns dels músics més destacats en el seu gènere; espais de gran bellesa i interès 
patrimonial de la ciutat, que obren les seves portes en ocasió dels concerts; 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; músics de casa i captació de públic jove, a través de la proposta 
Festival Off on formacions de casa nostra, propostes fresques i joves talents, tenen ocasió de fer la seva 
presentació en públic. 

El festival Nits de Clàssica cada any vesteix la seva imatge amb un cartell firmat per un artista contemporani 
de renom. En les dues edicions anteriors s’ha comptat amb creacions de Louise Bourgeois (2012) i Gerhard 
Richter (2013), i enguany signa el cartell el fotògraf alemany Thomas Ruff. 

La proposta artística 

Enguany el festival aglutina tot un seguit de propostes inexcusables que marcaran el calendari musical 
d’aquest estiu a Catalunya:  

Inaugura el festival el mític violoncel·lista Mischa Maisky (25 juny) acompanyat al piano de la seva filla Lily 
Maisky, amb un programa que recorre obres de Granados, Gerhard, Bach i Falla, permetent mostrar les 
seves habilitats tècniques i musicals. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 
 
Presentat a Girona fa uns anys al mateix Claustre de la Catedral, el nostre contratenor més internacional, 
Xavier Sabata (28 juny), torna per mostrar, amb acompanyament de Kenneth Weiss, els motius que el fan 
tant desitjat. (PRODUCCIÓ PRÒPIA). 
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També podrem escoltar a Benjamin Grosvenor (1 juliol), màxim exponent de l’escola pianística anglesa en 
l’actualitat, en la que serà la primera actuació d’aquest artista a Catalunya. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 
 
La integral de Sonates per a violí i clavecí de J.S. Bach es repartirà en dues sessions: la primera a càrrec de 
Fabio Biondi i Kenneth Weiss (29 juny), i la darrera a càrrec d’Isabelle Faust i Kristian Bezuidenhout (5 
juliol). Sens dubte quatre individualitats que tenen una important carrera en solitari i que hem demanat que 
treballin juntes en aquest projecte. (ÚNIQUES PRESENTACIONS A L’ESTAT). 
 
Un altre dels moments especials d’aquestes Nits de Clàssica serà el primer recital de l’estat espanyol del  
guitarrista Milos (3 juliol) al Claustre del Monestir de sant Daniel. (PRESENTACIÓ A L’ESTAT ESPANYOL).  
 
Sens dubte, el moment cabdal del festival tindrà com a protagonistes a Les Arts Florissants i William 
Christie (6 juliol) en la recreació d’un concert de cambra al Versalles del segle XVIII. (ÚNIC CONCERT A 
L’ESTAT). 
 
Una nova vetllada a la Mercè ens permetrà viure de prop l’experiència de sentir un bouquet de lieder de la 
mà del tenor Mark Padmore acompanyat de Julius Drake al piano (8 juliol). Amb la seva veu transparent i 
una musicalitat fora del comú podrem revisar cançons de Schubert i Britten.  (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 
 
La JONC també tornarà a fer la seva presentació musical a Girona (11 juliol), en aquesta ocasió 
commemorant els 150 anys del naixement de R. Strauss. El programa també inclou l’estrena de l’obra InFall 
d’Hèctor Parra, en la seva nova versió revisada i ampliada. 
 
Tancarà el festival Anonymous 4 (13 juliol), l’ensemble vocal americà de quatre dames que celebrant el seu 
25 aniversari oferiran una antologia amb gregorià i primeres polifonies. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 
 
Les Nits de Clàssica vol reservar un espai per presentar alguns dels músics i formacions de casa nostra. 
Així, conformen el Festival OFF: el jove Quintet Arkhé amb un programa amb obres de Mozart i Brahms, el 
pianista Carles Marigó amb un viatge pel pianisme català que inclourà l’estrena d’una nova obra de piano 
d’Hèctor Parra. Al costat d’aquests dos concerts gratuïts, podrem escoltar el Cor de la Diputació de Girona 
amb la direcció de Pablo Larraz, amb els Valsos amorosos de Brahms i cançons de Toldrà.  
 

Un festival amb col·laboracions 

Aquesta programació és fruit de coproduccions amb agents musicals i diverses entitats del sector que 
permeten crear sinergies amb les programacions afins. Igual que les dues edicions anteriors es continua 
amb la col·laboració de Joventuts Musicals en els concerts Festival OFF.   

Els concerts seran enregistrats per l’emissora oficial de les Nits de Clàssica: Catalunya Música. 

Venda d’entrades 

Les entrades es poden adquirir a partir d’avui mateix, 11 d’abril, a través dels canals habituals: 
www.auditorigirona.org, telèfon 902 091 722 o a les taquilles de l’Auditori de Girona i del Teatre Municipal.  

 

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 


