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Primer concert del violinista Eric Silberger a Alacant i, de debò, un 

plaer. Entre les mans, un magnífic violí Gian Battista Guadagnini de 

1750. I, és clar, perquè el Guadagnini sone calen les mans que 

el facen parlar. D'entrada amb la chaconne de la Partita BWV 

1004 de Bach, per a violí sol. Una genialitat del geni d'Eisenach: 

majestuosa, d'una riquesa harmònica i puntillística incommensurable 

i, a més a més, d'un virtuosisme que calibra tot l'abast tècnic de 

l'intèrpret. Per a Brahms, «una de les més meravelloses i misterioses de 

la història de la música». Certament, ho és i a través del Guadagnini i 

les mans del Silberger, doncs, què us diré? Una delícia acústica, 

veritable ambrosia que enlluerna els sentits. 

La chacona serví d'entrant -vaja entrant- de la vetllada. A continuació, 

amb el coreà Kwan Yi davant les tecles del Steinway del Principal, va 

aparèixer l'impressionisme de Fauré: la Sonata per a violí i piano núm. 

1 (Fauré n'escrigué dues). Harmonia atrevidíssima per a 

l'època en que el compositor la va concebre (1876), avui dia és 

inevitable comparar-la amb la cèlebre sonata de Franck. Silberger va 

saber exprimir tot el sentiment que la partitura desprèn, des del 



jogasser primer moviment, sense menystenir la importància del piano, 

fins al passional quart moviment, amb reminiscències de Brahms. I, 

precisament, a Brahms li van dedicar Silberger i Kwan Yi la segona part 

de la vetllada: la Sonata per a violí i piano núm. 3, tan coneguda i tan 

apreciada per tot melòman. El duo aconseguí fer lluir tota la 

magnificència de l'obra, amb un violí inspiradíssim, seré i concís. 

Tota una lliçó de virtuosisme i expressivitat que va tenir el colofó en el 

colossal «Presto agitato» final. 

I, per a finalitzar, no van faltar els bisos: dos peces de Paganini (Moto 

Perpetuo i elCapriccio núm. 24) i la cèlebre Estrellita de Manuel 

Ponce. 


