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Emocionant, perb no emotiu
Khatia Buniatishvili
Festival Torroella de Montgri
Divendres, 14 d’agost

Amb homes 28 anys,
la georgiana Khatia
Buniatishvili 6s una

de les solistes emergents
en el m6n del piano clAs-
sic, una interpret amb se-
guidors capa£os de viatjar
expressament des de
Cro~cia per assistir al con-
cert que, divendres, va fer
a I’Auditori Ter dins del
Festival de Torroella de
Montgri. Tanmateix, els
mel~)mans nostrats potser
encara no s6n conscients
del fenomen Buniatishvili,
de manera que I’auditori
registrava una mitja entra-

da amb un pL~blic que, al
seu torn, va dividir-se en-
tre els que van admirar
una pianista amb una t6c-
nica prodigiosa i aquells
que vam trobar a faltar
una certa capacitat per
transmetre emoci& Bona
part de les peces podien
convidar a una interpreta-
ci~ en~rgica, amb la qual
el piano gaireb~ va conver-
tir-se en un instrument de
percussi& per6 en alguns
casos va semblar excessiu.
Era emocionant, per6 no
emotiu.

Kathia Buniatishvili va
dedicar la primera part del
seu concert als Quadres
d’una exposici5 que, en
mem6ria del seu amic pin-

tor VAtor Hartmann que
feia poc havia mort, Mo-
dest Mussorgskyi va com-
pondre I’any 1874 original-
ment per a piano. Tot i que
va potser va passar una
mica per alt rexpressi5
d’un dol que cont~ aques-
ta pe£a, que sobretot deu
la fama a la versi6 simf6ni-
ca que va fer-ne Maurice
Ravel, la interpretaci5 de
Buniatishvili va ser impres-
sionant. Potser aquesta ~s
la qaestiS: ella ~s una
d’aquests i aquestes joves
pianistes que impressio-
nen. Tanmateix, encara
que la impressi6 perseve-
r6s, va ser possible sentir,
a mesura que aven£ava la
segona part, una certa sa-
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turaci6. Tot era vist6s, sen-
sacional, espectacular,
d’alguna manera intens,
per6 era possible enyorar-
se d’una certa subtilitat a
propbsit de La Valse, de
Maurice Ravel, o creure
que, tot i els arranjaments
de Vladimir Horowitz, no
calia colpejar rant el piano
amb la RapsSdia hongare-
sa nOm. 2 en Do sostingut
menor, de Franz Liszt, Tot
va passar tan r~pid, va in-
terpretar-se tan r&pid, que,
despr~s dels tres movi-
ments de Petrushka, de
Stravinsky, va fer-se agra-
dable la calma que va arri-
bar amb I’Onica propina:
un Minuet en sol menor,
de Handel.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

133000

26621

Diario

386 CM² - 36%

3547 €

33

España

16 Agosto, 2015

1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI...


