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 NOTA DE PREMSA GIRONA, 18 DE MAIG DE 2016 

Festival Nits de Clàssica: cinc anys creant vincles 
entre la música antiga i la contemporània  

� Les Musiciens du Louvre amb Marc Minkowski, William Christie & Les Arts 
Florissants, Christian Gerhaher o Andreas Staier són alguns dels noms destacats en 
la cinquena edició del festival 

� L’esdeveniment acollirà actuacions úniques a l’Estat, programes especials per al 
festival i la culminació de l’àlbum per a piano encarregat al compositor Héctor Parra 

� Del 25 de juny al 19 de juliol, el Nits de Clàssica farà de la ciutat un referent musical al 
nostre país: grans noms de la música clàssica en escenaris de la Girona monumental 

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

Concerts de grans figures de música clàssica tindran lloc a Girona entre el 25 de juny i el 19 de juliol, en el 
marc de Nits de Clàssica. Es tracta de propostes indiscutibles que marcaran el calendari musical d’estiu a 
Catalunya. Un festival que, per cinquè any consecutiu, continua compromès amb la música antiga i la 
contemporània, en un entorn tan únic i singular com és el Barri Vell de Girona. El festival, sota la direcció 
artística de Víctor García de Gomar, està integrat per 13 concerts, 10 dels quals amb artistes indiscutibles 
del panorama internacional, i 3 de joves talents 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, en què 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 portes amb motiu 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 Obertura! en la qual 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 edicions anteriors s’ha comptat amb creacions de Louise Bourgeois (2012), Gerhard 
Richter (2013), Thomas Ruff (2014) i Ori Gersht (2015). Enguany signa el cartell l’artista brasiler José 
Damasceno (Rio de Janeiro, 1968) amb l’obra Monitor Crayon. 

La proposta artística 

Marc Minkowski amb Les Musiciens du Louvre (29 juny) enceta les grans cites musicals del festival, 
interpretant, a la nau central de la Catedral, el conegut Stabat Mater, de Pergolesi (ÚNIC CONCERT A 
L’ESTAT). 

Mireia Barrera dirigirà la formació Ars Nova de Barcelona interpretant un programa de misses polifòniques 
a l’entorn espectacular del monestir de Sant Daniel (2 juliol). 
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La nova revolució en el món del clavicèmbal, l’iranià Mahan Esfahani (3 juliol), mostrarà el seu virtuosisme 
amb un innovador programa, un viatge des de Rameau o Bach fins als més contemporanis (ÚNIC CONCERT 
A L’ESTAT) 

Un dels millors ambaixadors de la música del Pare Antoni Soler, el clavicembalista Diego Ares (5 juliol), 
interpretarà les Sonates del manuscrit de la Morgan Library i Montserrat, del compositor català. Un 
programa per encàrrec del festival, repartit en quatre capítols, i del qual aquest any se n’oferirà el primer. 
(ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

El tercer clavecinista del festival serà el prestigiós Andreas Staier (7 juliol), un dels plats forts del festival. 
L’artista interpretarà una de les obres més venerades, Les variacions Goldberg, de J.S. Bach. (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 Pablo González interpretarà una de les grans pàgines de 
la música orquestral de tots els temps: la Simfonia núm. 9 “Coral”, de L.V. Beethoven (9 juliol). 

Un dels millors liederabends de l’actualitat, el baríton alemany Christian Gerhaher (10 juliol), actuarà a 
l’Auditori de la Mercè, oferint el seu últim treball Nachtviolen, lieders de F. Schubert que el propi Gerhaher 
desgranarà amb refinament i sensibilitat al costat del seu pianista inseparable, Gerold Huber (ÚNIC 
CONCERT A L’ESTAT). 

El pianista José Menor interpretarà “Cinq études d’art”, l’última de les composicions del català Héctor Parra, 
i que forma part d’un àlbum per a piano, que el festival Nits de Clàssica va encarregar el 2012. Completarà 
el recital obres de Granados en l’any que es commemoren els 100 anys del seu traspàs. (PRODUCCIÓ 
PRÒPIA – CONCERT D’ESTRENA). 

El claustre de la Catedral serà l’escenari del concert de La Real Cámara i el seu violinista i director, Emilio 
Moreno (16 juliol). La formació actuarà amb un programa encàrrec del festival, amb obres de Corelli i 
Francisco José de Castro. 
 
Tanca el festival un dels nostres artistes més estimats: William Christie amb la seva reconeguda formació 
Les Arts Florissants (19 juliol). L’edició d’enguany acaba amb un espectacular viatge al pietisme de J.S. 
Bach, amb la interpretació d’algunes de les seves obres més extraordinàries. (ÚNIC CONCERT A L’ESTAT). 

Els concerts Obertura! són l’espai del festival on es presenten músics i formacions de casa nostra. Enguany 
hi actuaran el pianista Marc Serra, l’organista Pau Riuró i el quintet de vent Proyecto Beta.  
 

Novetats del festival 

El guia musical. Trobades prèvies de petit format, breus xerrades introductòries, que volen trencar amb la 
dinàmica rigorosa d’una conferència i volen fer que la comprensió del concert, el seu repertori i intèrprets 
sigui més accessible a l’ampli públic. En una selecció de concerts, el públic trobarà un guia musical que, 
amb un estil distès i informal, parlarà sobre el concert amb l’objectiu de millorar l’experiència en el festival.   

Nits 4G. Per poder arribar a un públic més ampli, i fer un pas endavant en la unió de la música clàssica i les 
noves tecnologies, posem a disposició d’instagramers, tuitaires o bloguers 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 es posa en marxa un nou 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. 
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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 edicions anteriors es continua amb la 
col·laboració de Joventuts Musicals en els concerts Obertura!  

També són col·laboradors especials del festival l’Obra Social la Caixa -en el concert d’Ars Nova de 
Barcelona-, el Mil·lenari del Monestir de Sant Daniel, el Capítol de la Catedral i el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, que enguany s’incorpora dins els escenaris del festival posant-hi a disposició el claustre de Sant 
Pere de Galligants. 

Venda d’entrades 

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


