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Les estacions de Vivaldi per a 
menuts, segons Ara Malikian
L’excèntric i virtuós Ara Malikian és el conductor 
de l’espectacle Les meves primeres quatre 
estacions, d’Antonio Vivaldi, al festival de 
Torroella de Montgrí. En un format pensat per a 
nens a partir de 4 anys, abans de cada estació 
faran una introducció amb referents de l’autor 
com fenòmens naturals, animals i personatges. 

30 minuts de música de 
guerra al Museu d’Història
El cicle 30 minuts de música al Museu, que se 
celebra a l’agost en sessió triple al Saló del Tinell 
del Museu d’Història de Barcelona, aquest any es 
dedica a commemoracions bèl·liques, com el 
Tricentenari i la Primera Guerra Mundial. Aquest 
cicle del Mas i Mas Festival arrenca avui amb el Trio 
Hyagnis i la conferència de Xavier Chavarria (18 h).

Jonas Kaufmann porta Peralada al deliri amb un gran concert
altres serien un risc suïcida, tot 
sempre al servei d’una expressivitat 
generosa i una escrupolositat musi-
cal envejable: Kaufmann entusias-
ma sense necessitat de caure en el 
baladreig ni en l’ostentació d’uns 
recursos més que notables. 

Cantant versàtil, totes aquestes 
virtuts les aplica tant en l’òpera ale-
manya com en la italiana i la france-
sa, a més del lied (recordem el mag-
nífic Winterreise al Liceu). Sense ga-
nes de portar la contrària a l’opinió 
majoritària, més que en un Wagner, 
certament de referència, hi ha raons 
per pensar que és en Verdi on 
Kaufmann es mostra com un artis-
ta encara més únic. Cert, el timbre, 
ombrívol, no té la refulgència solar 
de les millors veus mediterrànies, 
però les compensacions són múlti-
ples, com a Peralada va evidenciar.  

Un Don Carlo d’interioritzada 
angoixa i un Trovatore d’un lirisme 
desarmant (amb intent de trinat in-
clòs) van ser el pròleg d’una Forza 
del destino d’antologia: les mil i una 
subtileses del fraseig i la transició 
sense fissures del murmuri a l’esclat 

Jonas Kaufmann davant del director Jochen Rieder, 
diumenge en una gran gala lírica. SHOOTING / MIQUEL GONZÀLEZ

de l’AIMS: els alumnes tenen l’opor-
tunitat de tocar als concerts oberts al 
públic. Segons el director artístic de 
l’Acadèmia, Peter Thiemann, el més 
important és que els alumnes assu-
meixin un nivell professional, “que 
visquin la realitat, exigència, intensi-
tat i nervis de la que serà la seva futu-
ra professió”. També és una oportu-
nitat per als nois i noies de reflexio-
nar sobre el seu nivell d’educació 
musical, de veure “què els falta” i 
d’intercanviar impressions amb 
alumnes de tot el món. Thiemann 
afirma que no coneixeran el nivell 
dels alumnes fins que comencin les 
classes, però que gràcies als enregis-
traments que els joves envien per op-
tar a una plaça ja es poden reconèixer 
“talents extraordinaris”, com el 
d’una violinista israeliana d’onze 
anys amb repertori de grans autors 
com Johann Sebastian Bach. 

De Bach a repertori popular 
Aquest any hi haurà tretze jornades 
de festival amb una mitjana de tres 
concerts diaris. Com a novetat, 
s’inicia un cicle sobre Bach, un com-
positor que tindrà protagonisme 
durant dues edicions més i que l’or-

ganització considera “un referent 
per a tot músic jove”. Amb la volun-
tat de preservar el patrimoni local, 
l’organista Johannes Geffert i alum-
nes solistes de l’AIMS tocaran un 
dels Quaderns de llibertat d’orgue, 
un repertori musical popular que 
s’interpretava a la catedral de Solso-
na al segle XVIII. A més de concerts 
de format clàssic, el festival ofereix 
cada tarda concerts de carrer per 
acostar la música clàssica a tot tipus 
de públic. Com a branca social del 
certamen, els alumnes toquen en 
espais de col·lectius amb menys ac-
cessibilitat: hospitals, centres de 
gent gran o centres d’acollida. Tam-

bé fan microconcerts en cases par-
ticulars de persones amb mobilitat 
reduïda, una experiència que alum-
nes, públic i organització veuen 
“molt enriquidora”. 

Thiemann confia en el llegat que 
està deixant l’AIMS a Solsona. Re-
corda que als inicis del festival els 
coneixements dels solsonencs so-
bre música clàssica eren “limitats”. 
Ara confessa que “en són uns ex-
perts”. Després dels concerts, el pú-
blic s’acosta al director i compara 
les actuacions amb les d’alumnes 
d’anys anteriors. “Fins i tot em pro-
posen obres que volen que s’inter-
pretin l’any vinent”, afirma.e

Un dels alumnes que han passat per l’Acadèmia Internacional de 
Música de Solsona en edicions anteriors. AIMS

Un festival que posa a prova  
el planter de la música clàssica 
Solsona acull l’AIMS, amb 60 alumnes i 30 concerts

Jonas Kaufmann FESTIVAL CASTELL DE 
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En el país dels tenors, Jo-
nas Kaufmann regna de 
forma absoluta –o qua-
si–, i en acabar el seu se-
gon concert a Peralada 

–què dic en acabar?, ja a la primera 
part!– l’única resposta possible era 
treure bandera blanca i rendir-se de 
forma incondicional davant un art 
i una veu avui en dia sense parió. 

Les raons per a l’entusiasme són 
múltiples. El cantant bavarès acon-
segueix la quadratura del cercle, 
unir un cant meditat fins a l’últim 
detall amb l’excitació física que ge-
nera sempre una veu de tenor des-
plegant-se amb plenitud. Un impe-
cable control tècnic li permet un le-
gato plusquamperfet així com unes 
mitges veus i uns pianíssims que en 
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Pedagogia  
Els alumnes 
viuen 
“l’exigència, 
intensitat i 
nervis” del 
professional

del seu Alvaro s’han d’escoltar per 
creure. La noblesa de Le Cid de Mas-
senet va ser un colofó ideal a una 
primera part que posava el llistó a 
dalt de tot. 

Un recital per emmarcar 
El llistó no va baixar en la segona 
part wagneriana, amb una Orques-
tra de Cadaqués aquí més variable 
sota la direcció del servicial Jochen 
Rieder. L’empenta heroica de Sieg-
mund, amb sengles Wälse de satis-
factòria fermesa, va tenir el contra-
punt de l’èxtasi poètic de dos dels 
Wesendonck Lieder, abans de passar 
a un Parsifal de polièdrica eloqüèn-
cia. El final abrupte del fragment no 
va afectar l’entusiasme del públic.  

Kaufmann va premiar l’auditori 
amb quatre propines, altre cop amb 
un perfecte equilibri germano-ita-
lià: Manon Lescaut de Puccini, L’ar-
lesiana de Cilea i, ja en mode seduc-
tor, Paganini i Das Land des 
Lächelns de Lehár, dos fragments 
que servien de tastet del seu proper 
disc dedicat a l’opereta. Un concert 
per recordar.e

Durant tretze dies d’agost, Solsona 
es converteix en l’escola de joves 
promeses de la música clàssica grà-
cies a l’Acadèmia Internacional de 
Música de Solsona (AIMS). La 
d’aquest any és la tretzena edició 
d’aquesta acadèmia intensiva que 
acull una seixantena d’alumnes de 
més de 20 nacionalitats i que també 
pren forma de festival. 

Durant el matí, els alumnes assis-
teixen a classes magistrals d’intèr-
prets internacionals i assagen peces 
per a grups de cambra i orquestra 
que, a la tarda, tocaran davant el pú-
blic del festival. Diferents formaci-
ons encapçalades per aquests joves 
actuaran no només a Solsona sinó 
també a Berga, Lleida, la Seu d’Ur-
gell, Moià i Cardona. 

En el concert inaugural –demà, a 
les 22 h, al Teatre Comarcal de Solso-
na–, en què els professors tocaran 
peces de Mozart i Brahms, hi partici-
parà una jove nord-americana que ja 
ha assistit a l’acadèmia en dues edi-
cions. Aquest és un dels punts forts 
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