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Villa Jardín, el jardí encantat
J. V. VAÑÓ

u VILLA JARDÍN 2017
uAnne-Claire Lantenois i
Maxime Hochart, piano
uObres de Schubert, Schumann, Bizet, Ravel
uSant Lluís, 6 de juliol

Villa Jardín ocupa un lloc prominent en l’agenda musical menorquina. Després de vint-i-dos anys
de vida ininterrompuda, els concerts que es celebren en aquesta
vil·la de Sant Lluís s’han guanyat
una merescuda reputació entre
els aficionats a la música per l’acollidor entorn natural, el càlid ambient
que es respira i l’acreditada excel·lència dels músics participants.
Aquestes cites musicals anuals,
limitades darrerament a una sola
jornada i que enguany, per circumstàncies externes a l’organització, han estat en un ai de no celebrar-se, són fruit de l’afany impagable de Pilar Alonso, el mecenatge
de FIDAH (Fundación Internacional para la Difusión de las Artes i
las Humanidades), el suport ines-

Villa Jardín es va omplir ràpidament per escoltar el recital de Anne-Claire Lantenois i Maxime Hochart. ● FOTO JAVIER COLL

timable de l’Ajuntament de Sant
Lluís i, especialment, la participació altruista dels intèrprets. Sense l’esforç de tots plegats, aquest
somni no podria esdevenir una
realitat.
Oberts, de franc, al públic en
general, l’interès que aquests concerts desperten va fer que dijous
els més romancers haguessin de
quedar dempeus al carrer. I és que



en un tres i no res a l’aforament
no hi cabia una agulla.
El cartell anunciava la presència d’Anne-Claire Lantenois i Maxime Hochart, dos extraordinaris
pianistes francesos, parella sentimental en la vida real, que proposaven un programa de piano a quatre mans amb música alemanya i
francesa.
La vetllada s’inicià amb la «Fan-

tasia», D. 940. Schubert en estat
pur; el dels lieder i les formes pianístiques de saló; el de la sensibilitat extrema que et fa perdre l’alè.
Seguidament, un altre estendard
del romanticisme musical alemany, Schumann i les apassionades
«Estampes d’Orient», op. 66, una
col·lecció de sis impromptus inspirats en una sèrie de poemes àrabs.
Per la segona part, dos autors fran-

 

      

   

cesos: Bizet amb la suite «Jeux
d’enfants», op. 22 i Ravel amb «La
valse», transcripció d’una obra originàriament per a ballet.
Anne-Claire i Maxime se sumen
a l’elenc de grans intèrprets de piano a quatre mans que Villa Jardín
ens ha brindat l’ocasió d’admirar
(recordem els gemans Victor i Luís
del Valle) La proposta interpretativa del matrimoni francès destacà
per la seva puresa melòdica en tots
els registres, l’ús acurat i ajustat
del pedal, el control de les dinàmiques i el rigor en els tempi. Una
dansa de braços, mans i dits entrellaçats feien jocs malabars damunt
el teclat en perfecte acoblament.
L’obscuritat de la nit, a penes
disimulada per espelmes arrenglades damunt la balaustrada que
vorejava el porxo; el silenci, de
claustre monàstic, inoportunament romput per qualque tos; la
fragància a plantes aromàtiques;
i, com no, la música de qualitat, la
de sempre, la que perdura en el
temps feia la sensació de trobarte en un jardí encisat... I ves per on
(desconec si buscat premeditadament com una al·lusió directa a
Villa Jardín), Anne-Claire i Maxime ofereixen de propina «El jardí
encantat», de Ma Mère l’Oye, de
Ravel. Quin final per a tancar un
magnífic concert.
Bon estiu i, com va dir Pilar Alonso en unes breus paraules de benvinguda, ¡que viva la música! Fins
Villa Jardín 2018, que ja no en resta tant.

 

 

/,6>+/ +&A;/ <8 % -! *91DD )+3 +&6&/,6  = -" % 17= #9)+3

6; "3DDD  6>,;/ , >) !3DDD , 6$4& B %5&*3 6>,;/6 2*&/6   5/+,/ , ,',6>* B *56 &,*>B  ;5,62/5; &66, 66&6;, 6>,;/
25/+/&/,*     4> 25 * +5/ 62./* 2> ,/ 65 2*&*  6> /+>,& >;0,/+3 , 6/  4> */6 &+2>6;/6 2*&/6 6> 5, ?5&&/,6 $6; * +/+,;/
 * /+25 * 25&/ 6 /+/5  * 2*&&0,  */6 ,>?/6 ;&2/6 &+2/6&;&?/6 ?&#,;63 6>,;/6 6>(;/6  *&,;6 4> ,;5#>, >, ?$'>*/ >6/  ,/+5 * /+25/5
B &,,&, /, #& *, <   ,4>  >>56* , 62.3 +2/5; +',&+/  &,,&5 83DDD3 5+,,& +',&+  =" +663 >, A*>&6 */;6 B +25663
 5; ,/ /+2;&* /, /;56 +2.6 B ?*& $6; * <19D79=D173 5 +6 &, /5+&0, /,6>*; , $;;2699@@@3,&66,363 /*/ ?&6>*&C/ &66, >) &&0, 62&* >,3

