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D
esprés d'una sonata total-
ment prescindible de
Dussek, Alexei Lubimov

va enilar una selecció dels prelu-
dis de C. Debussy amb el piano
Blüthner de  –estratosfèric–
que el Festival va posar a la seva
disposició. 

Com peix a l'aigua en els prelu-
dis, el pianista de Moscou sap ex-
treure tota la màgia sorprenent
d'unes pàgines innovadores i exi-

gents. 
Lubimov té una gran energia i

un gran sentit musical i sap man-
tenir l'atenció de l'oient. 

Més que preciosistes, aquests
preludis sonen molt rodons, pre-
gons de sonoritat ben construïda
i ritmes vius, trepidants. 

Tens la impressió de la música
nascuda en el precís moment de
ser feta. Gens mecànica i sense
academicismes.

Les complicadíssimes quatre
balades de F. Chopin les va resol-
dre de forma desigual.  

La Ballade núm.  va ser la ver-
sió excepcional, molt ben retalla-
da, amb control i gran toc. En les
sonates que havien de seguir, Lu-
bimov va continuar garantint l'es-
plendor i la vitalitat brillant emo-
cional d'aquestes partitures. 

Només en alguns moments en
notava que es perdia l'energia en
els passatges més exigents, però la
lectura va tenir una qualitat ex-
traordinària. La sonoritat del
Blüthner, inoblidable en aquesta
vetllada en la tranquil·litat del
clàustre del monestir de Sant Da-
niel. 

Pianisme vital
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Alexei Lubimov, piano. Claustre del

Monestir de Sant Daniel. 4 de juliol.

Obres de J. L. Dussek, F. Chopin i C.

Debussy. Festival Nits de Clàssica.
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�Les Lliçons de tenebres de Fran-
çois Couperin iguren com algu-
nes de les obres més impressio-
nants de la música vocal del Bar -
roc musical. Escrites l’any  a
partir de les Lamentacions del
profeta Jeremies, simbolitzen la
solitud de Jesús en ser traït per Ju-
des i abandonat pels apòstols. 

En el  aniversari del naixe-
ment de Couperin, Christophe
Rousset i la seva formació, Les Ta-
lens Lyriques, interpretaran algu-
nes de les «lliçons» aquest dilluns,
dia  ( h) a la Catedral de Giro-
na, en un dels concerts més espe-
cials, si és que no ho són tots, del
festival Nits de Clàssica que
aquests dies se celebra a la ciutat. 

Les sopranos Céline Scheen i
Eugénie Warnier seran les intèr-
prets vocals de les «lliçons»,
acompanyades per Kaori Uemu-
ra a la viola de gamba i Chistophe
Rousset al clavecí i orgue.

La JONC, a l’Auditori
Les Nits de Clàssica a Girona ofe-
reixen aquest diumenge ( h) a
la sala Montsalvatge de l’Auditori
la possibilitat d’escoltar la simfo-
nia Tità, de Mahler, de la mà de la
Jove Orquestra Nacional de Cata-
lunya (JONC), formació que es
troba ja en plena gira d’estiu.

En el seu particular homenatge

a Leonard Bernstein, l’orquestra
interpretarà una selecció del seu
Divertimento, una obra escrita
per celebrar el centenari de la

Simfònica de Boston. Els joves
prenen la paraula per seduir el
públic amb una passió i dedicació
que airmen que és «encomana-
dissa». 

Nits de Clàssica va oferir ahir
l’actuació de la soprano Carolyn
Sampson, amb el clavecí i orgue
de Juan de la Rubia, al Museu
d’Art de Girona.

Mitja hora abans de cada con-
cert, el públic trobarà a l’entrada
del recinte el guia musical, amb
l’objectiu de realitzar trobades
prèvies de petit format, que volen
facilitar la comprensió del con-
cert, el seu repertori i intèrprets
amb l’objectiu de millorar l’expe-
riència en el concert. 

Les Talens Lyriques porten
les «Lliçons de tenebres» 
a la Catedral de Girona

Christophe Rousset
i la seva formació
interpreten dilluns la
peça vocal del barroc
La JONC oferirà
diumenge «Tità», de
Mahler, a l’Auditori

La JONC actuarà dilluns a l’Auditori. FESTIVAL NITS DE CLÀSSICA

CINEMA I ARQUITECTURA

Els arquitectes premien un disseny de catifa
vermella per al Girona Film Festival

� L’arquitecta Adriana Vázquez i els estudiants d’arquitectura Adrià
Planas i Víctor Vázquez han guanyat el concurs de disseny artístic i tèc-
nic de la catifa vermella per al Girona Film Festival. La Fundació Girona
Film Festival i la demarcació gironina del Col·legi d’Arquitectes van
convocar el concurs. Un jurat format per Sívia Musquera, Narcís Re-
verendo, Lluís Valentí i Xavier Carrer ha decidit el premi. El jurat ha va-
lorat que una cortina de color vermell carmesí operi com «una nova
pell als pòrtics de la plaça Independència».  DDG GIRONA

Una recreació del projecte guanyador. DDG
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PATRIMONI

Laura Borràs és optimista sobre els processos
judicials de l’art sacre que reclama Aragó

La consellera de Cultura, Laura Borràs, es va mostrar ahir optimista
sobre la resolució dels processos judicials sobre l'art sacre que Aragó
reclama a Catalunya, referint-se a les peces del Museu de Lleida tras-
lladades al monestir de Sixena amb la intervenció de la Guàrdia Civil
i al centenar d'obres originàries d'esglésies aragoneses que van per-
tànyer a la Diòcesi de Lleida que reclama el Bisbat de Barbastre-Mont-
só. «Soc optimista per naturalesa», va dir Borràs, i considerar que en el
procés judicial hi juguen elements que «no són artístics».  E.P. LLEIDA


