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DISSABTE
29 DE DESEMBRE DEL 2001

14 Cultura i Espectacles

el Periòdic d’Andorra

SEGONA CITA DEL CERTAMEN MUSICAL MONOGRÀFIC

CONCURS DE PIANO

Iotti ofereix un recital d’orgue
amb repertori francoalemany

El jurat
defensa el
premi de
Tarasov

q L’església de Sant
Esteve de la capital
acull aquesta nit el
Concert de Nadal

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

q Els compositors
Bach, Mendelssohn, i
Couperin ocupen el
programa
ELENA SÁNCHEZ
ESCALDES-ENGORDANY

italià Guido Iotti protagonitza avui a l’església de
Sant Esteve el Concert de
Nadal, a dos quarts de
deu, emmarcat en el tercer Cicle
d’Orgue del Principat dirigit per Ignasi Ribas. L’organista interpretarà
un repertori festiu de compositors
francesos i alemanys.
La segona actuació del certamen,
que organitza la Fundació Amics
dels Orgues de les Valls i patrocina
Crèdit Andorrà, estarà format per sis
peces que recorren l’orgue des del
segle XVII al XIX. Els compositors
François Couperin (Offertoire sur les
Grands jeux, i Chromorne sur la Taille);
Felix Mendelssohn (Sonata en Si bemoll major); Leon Boëlmann (Suite
Gothique); Buxtehude i Johann Sebastian Bach, formen el programa.
El Concert de Nadal inclou la interpretació de dues corals tradicionals per aquestes dates: Herr Christ,
der einig Gottes Sohn (Buxtehude), i
Kommst du nun, Jesu, vom Himmel berunter (Bach).

L’

COL.LABORADOR DE TORRENT / El genovès Guido Iotti dirigeix conjuntament amb la pianista Montserrat
Torrent el Curs d’orgue del Maresme, i exerceix com a organista de
l’Església de Sant Feliu de Cabrera
de Mar. Ha ofert nombrosos recitals
amb orgue i clavecí a diferents ciutats d’Itàlia, Àustria, Alemanya i Espanya. Iotti forma part de diversos
conjunts instrumentals i vocals,
com ara Gruppo Barocco genovese;
Grupo Rinascimentale Genovese; i
l’Orquestra i Cor del Teatre de l’Òpera Carlo Felice Ensemble.
El director artístic del cicle, Ribas,
va avançar ahir que el convidat oferirà un bis sorpresa «molt especial»
que sorprendrà el públic assistent,
després del concert. H

33 Concert inaugural del tercer Cicle a càrrec de Loreto F. Imaz i Ignasi Ribas a Encamp.

EDUARD COMELLAS

La directora del Concurs Internacional de Piano d’Escaldes, Roser
Palomero, el president del certamen, Stanislav Pochekin, i tots
els membres del jurat han enviat
una carta signada a tots els responsables de l’organització, patrocini com a resposta a les acusacions fetes per Tobias Giesen.
El professor alemany imparteix classes a Claudia Hübl a l’Escola Hohschule Wüerzburg.
Hübl, la participant que va ser eliminada en la categoria C és la
causa de l’enrenou que posa en
dubte la credibilitat del concurs.
A la documentació s’al.leguen diverses anomalies en la conducta
de la participant, com ara el
caràcter agressiu i un intent
d’ajornar la seva intervenció.
Entre d’altres accions, l’estudiant alemanya es va posar en
contacte amb el Ministeri de Cultura per manifestar una queixa
sobre la competència de l’afinador oficial rus. I va acusar el guanyador d’establir una relació sentimental amb la traductora,
membre de l’organització.
La carta inclou un currículum
del guanyador del certamen, Sergei Tarasov, que acredita la qualitat i la formació del músic, proclamat primer premi. H

ELS EXBANDIT TWINS DEBUTEN AL LOCAL D’ARINSAL

Pigtail actuen al Rocky Mountain
xer als pubs anglesos d’Arinsal i
Soldeu, i tenim molt bones perspectives». Els exBandit tenen previst fer un bolo setmanal aquesta
temporada al Peanuts del Tarter.

q El grup nacional
versiona els clàssics de
música blues i Rythm’n
E. S.
ESCALDES-ENGORDANY

Els Pigtail reapareixen després de la
presentació a la Fira d’Andorra la
Vella amb una actuació al Rocky
Mountain d’Arinsal, aquesta nit a
les onze. El concert donarà pas a un
seguit d’actuacions durant l’hivern
en els locals més turístics del Principat.
Joel Orobitg, guitarra i veu, va explicar ahir: «Ens hem donat a conèi-

/ «Sempre hem
tingut més èxit amb el el públic estranger, a la gent li agrada escoltar
versions dels clàssics», va afegir
l’ànima de la banda.
Orobitg, Alex Bagaria (harmònica), Otilio Pinto (baix), i Carlos Almeida (bateria), interpreten blues i
Rythm’n de músics com ara Muddy Watters, Freddie King, Eric Clapton, o Steve Ray Vaughan. H

PÚBLIC ESTRANGER

33 Un dels components dels exBandit Twins.
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