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El proper divendres 18 d’octubre la Fundació Lux ofereix el novè concert solidari de música antiga a càrrec
de Santi Mirón (viola de gamba) i Daniel Zapico (tiorba), que s’endinsaran a la cort de Versalles i a les
captivadores i impressionants sonoritats creades per dues de les ﬁgures més genials del seu moment i del
seu entorn, com van ser Antoine Forqueray i Marin Marais.
L’entrada al concert, que també inclou obres de Robert de Visée, no tindrà un preu ﬁx; per tant, el donatiu
és lliure i serà destinat a la tasca social que realitzen les associacions Limfacat Associació Catalana
d’Afectats de Limfedema i AECC Catalunya Contra el Càncer.
La Fundació Lux és el projecte solidari d’un grup d’apassionats per la música antiga i té dos grans
objectius: apropar la música dels segles XVII i XVIII al gran públic i, a la vegada, col·laborar amb entitats
que desenvolupen tasques d’ajuda humanitària. Així, Lux disposa del seu propi grup instrumental, essent
una de les seves característiques la ﬂexibilitat quant al nombre d’integrants, i pot oferir repertoris que van
des de programes de concert orquestrals, com de cambra o recitals a solo dels seus membres. El punt de
partida és fer concerts molt acurats, basats en criteris històrics i musicològics, fent ús dels instruments per
als quals havia estat creat el repertori.
La recaptació de la venda d’entrades dels concerts organitzats per Lux és destinada a entitats socials amb
una iniciativa concreta d’ajuda allà on calgui. La voluntat és servir d’eina a tot tipus d’entitat sense ànim
de lucre per ﬁnançar els projectes que desenvolupen. A més a més, Lux té discogràﬁca solidària pròpia, i
amb la venda dels CD del seu propi grup instrumental també col·labora en projectes socials. Ben aviat
veuran la llum dos CD, un de dedicat a la música de Johann Sebastian Bach, i un altre a la música
espanyola dels segles XVI i XVII.

L’ensemble Lux es va presentar a Catalunya el mes de maig de 2012 amb dos concerts orquestrals amb
música de Vivaldi i Telemann: l’un va ser a l’Auditori de La Mercè de Girona i l’altre a l’església de Sant
Felip Neri de Barcelona, amb gran èxit de públic i de crítica. Amb els diners recollits en aquest primer
projecte musical de Lux ha estat possible la construcció i col·locació de plaques solars –i per tant, disposar
d’electricitat– a l’escola del poblat de Balewa, a l’Índia, una escola creada per l’associació catalana El
Somriure dels Nens.
El concert d’aquest divendres 18 d’octubre serà a la cripta del temple de la Sagrada Família de Barcelona
a les 21 hores.

