
Q
uan els festivals d'estiu
aproiten espais emble-
màtics de la ciutat pels

seus concerts és el moment que
els oients més exigents passin per
alt l'ortodòxia de les formes. És el
moment idoni per utilitzar espais

magnètics com el del pati interior
de l'imponent palau dels comtes
de Torroella del segle XV que des
de l'any  acull la col·lecció de
fotograia de la Fundació Vila Ca-
sas. Els que tenen l'esquena més
delicada han d'oblidar els respat-
llers de les cadires típiques de les
nostres festes majors. I tot això en
pro de l'atmosfera d'aquests mag-
níics espais i de les músiques a
l'aire lliure que en algun moment
poden patir-compartir l'espai so-
nor amb les sardanes que s'escol-
ten a la plaça de la vila. Aquest gust
per les activitats dels nostres es-
tius és impagable encara que no
es tinguin les comoditats d'un au-
ditori. 

Amb aquest paisatge, Fabio
Biondi va anar desplegant unes
obres agradívoles de Paganini
molt poc programades. Biondi és
un mestre magníic que com a in-
tèrpret a vegades és irregular. El
sentit de l'expressió musical és de
molt bona factura però de forma
incomprensible en els petits pas-
satges que incorporen un cert vir-
tuosisme pot perdre el caràcter i
la tècnica i arribar a desainar.
D'altra banda, és capaç d'oferir
unes sonoritats de primer nivell,
uns pianíssims i uns staccati sa-
borosos i profunds. En alguns mo-
ments va perdre el tremp virtuo-
sístic però la sonoritat és molt be-
lla i ponderada i en general va ser

un espectacle convincent. Les
músiques, de bona factura, no re-
porten una gran profunditat però
com a músiques de saló funcio-
nen com un molt bon entreteni-
ment. Aquest encant el completa

els acompanyaments d'una gui-
tarra original de  d'especial
sonoritat. El seu intèrpret va apor-
tar calidesa però no es pot dir que
musicalment aquests acompan-
yaments tinguessin un gran relleu
musical. Tanmateix, la sonoritat
d'aquest instrument s'ho valia i va
ser un companya amb uns colors
de tímbrica molt apreciables.

El recital de Biondo i Pinardi, al

Palau Solterra. MARTÍ ARTALEJO

Paganini amb gust empordanès 
CRITICA
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FESTIVAL DE TORROELLA

Fabio Biondo, violí. Giangiacomo

Pinardi, guitarra. Palau Solterra-

Fundació Vila Casas. 6 d’agost. 
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