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ORQUESTRA SIMFÒNICA SANT CUGAT

LA PORTADA “L’arbre de la vida” de Gustav Klimt
Aquesta obra de Klimt forma part del disseny
del palau d’un industrial belga, Adolphe
Stoclet, que després de visitar Viena i
conèixer el treball que es feia en els Wiener
Werkstätten, va encarregar la construcció del
seu palau a Brussel·les a Joseph Hoffmann i
la decoració interior a Gustav Klimt.
L’arbre de la vida es correspon amb la
decoració que va fer Klimt per al menjador,
una espaiosa estada entorn de la taula de la
qual podien menjar més de 20 comensals, la
qual cosa ens dóna una idea de la grandària
que devia tenir.
El tema central del fris és, com el seu propi
nom indica, l’arbre de la vida, un símbol
que serveix a l’artista per representar un
tema recurrent en la seva obra i que té a
veure amb la dicotomia de la vida i la mort,
representada per l’au negra posada en una
branca.

ELS COMPOSITORS
1862 Baumgarten
1918 Viena

Les branques es bifurquen en dos costats
diferenciats, que simbolitzarien les diferents opcions de vida que marquen la
destinació de les persones.
A l’extrem esquerra representa una
misteriosa dona mirant a la dreta en una
postura que recorda a l’art egipci, més les
piràmides estilitzades que decoren el seu
vestit llarg i estilitzat.
A la dreta representa una abraçada entre
un home i una dona que recorda molt al
seu famós quadre: El petó, realitzat en la
mateixa època tot i que presenta notables
diferències.
En l’abraçada de l’arbre de la vida l’home
està completament d’esquena, només es
veu el rostre de la dona i aquesta es manté
dempeus. Aquesta part representa l’amor i la
satisfacció de la parella que sembla fondre’s
en un únic ésser.

ELS DIRECTORS
Josep Ferré
Miquel Ortega
Michał Nesterowicz
Jordi Piccorelli
ELS SOLISTES I LES VEUS
Begoña Alberdi
Georgina Reyner Saurí
Tito García González
Guillermo Pastrana
Cor Vivaldi
Joan Berlanga
Anna Calvo
Ariadna Cabero “Ariann”
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LA TEMPORADA
Amb il·lusió renovada, us presentem la nova temporada 2018-2019.
Hem programat sis concerts amb el predomini de
cinc grans compositors: Felix Mendelssohn, Gustav
Holst i tres d’entre els més importants compositors
russos, Xostakóvitx, Txaikovski i Rimski-Kórsakov,
amb músiques de gran dificultat interpretativa que
posaran a prova la qualitat de músics i solistes.
Tindrem un concert de Cap d’Any molt variat i alegre per continuar fent afició.
Comptem amb dos solistes de renom internacional: Tito García González, al piano, i Guillermo Pastrana, al violoncel.
També hi haurà cant amb la Begoña Alberdi, la Georgina Reyner i el Cor Vivaldi.
Donarem a conèixer obres molt interessants poc
conegudes pel públic, de Miquel Ortega, del polonès Wojciech Kilar i l’estrena d’una “suite popular
catalana” de David Bozzo.
El director titular, Josep Ferré, dirigirà tres concerts
i s’incorporen a la nova temporada Miquel Ortega,
amb el seu doble vessant de director i compositor,
el mundialment conegut Michal Nesterowicz i Jordi
Piccorelli, ja conegut pel nostre públic.
Creiem que serà una temporada memorable, de
fort impacte, i que complirà amb el nostre objectiu:
que cada dia hi hagi més i més gent que gaudeixi
amb la bona música.
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT - Aspecte de la sala en un dia de concert.

Us hi esperem!
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PROGRAMACIÓ

#1

18 d’octubre de 2018 - 21h

#2

2 de novembre de 2018 - 21h

FELIX MENDELSSOHN

DMITRI XOSTAKÓVITX

UN CONTE MUSICAL

2 de desembre de 2018 - 12h

El girasol de Gustav Klimt

#3

Concert Familiar

VALSOS I DANSES

16 des. 2018 - 18h
Hostalets de Pierola
27 i 28 des. 2018 - 21h
Sant Cugat
30 des. 2018 - 19h
Montcada i Reixac
1 gen. 2019 - 19h
Vilassar de Dalt

#4

28 de febrer de 2019 - 21h

#5

21 de març de 2019 - 21h

#6

14 d’abril de 2019 - 21h

GRAN CONCERT SIMFÒNIC

ELS PLANETES DE HOLST

CONCERT DE SANT JORDI
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#1

FELIX MENDELSSOHN

18 d’octubre de 2018 - 21h

#2

DMITRI XOSTAKÓVITX

2 de novembre de 2018 - 21h

Teatre-Auditori Sant Cugat

Teatre-Auditori Sant Cugat

Begoña Alberdi, soprano
Georgina Reyner, mezzosoprano
Josep Ferré, director
Joan Berlanga, narrador
Anna Calvo, producció visual

Tito García González, piano
Miquel Ortega, director convidat

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Repertori Obertura Festiva, op. 96

Repertori Simfonia núm. 4 en La major, op. 90 “Italiana”
- Allegro vivace
- Andante con moto
- Con moto moderato
- Saltarello: Presto

Concert per a piano i orquestra núm. 2, op.102
- Allegro
- Andante
- Allegro (attacca)

Tito García González, piano
intermedi

Somni d’una nit d’estiu, op. 61
- Obertura
- Scherzo
- Melodrama
- Cançó amb cor
- Melodrama
- Intermezzo
- Melodrama
- Nocturn

- Melodrama
- Marxa nupcial
- Melodrama
- Un ball de Rüpeln
(Dansa dels comediants)
- Melodrama
- Final

intermedi

Suite de danzas Iberoamericanas de Miquel Ortega
- Introducció - Fanfarria
- Zamba (Argentina)
- Cumbia (Colombia)
- Corrido (México)
- Choro (Brasil)
- Mambo (Cuba)

Mendelssohn va néixer en una família rica i va aprofitar-ho: als 14 anys ja era un bon
pintor, un precoç amant dels clàssics grecs i llatins, un gran jugador d’escacs i un
intèrpret brillant de piano, violí i violoncel. Va viure massa de pressa: Mendelssohn va
morir als 38 anys, però ens va deixar música intensa, viva, passional i –tal com va ser la
seva vida– plena d’optimisme. Com a mostra, la brillant Simfonia Italiana i la música
per a la representació teatral del Somni de Shakespeare que conté la seva pàgina més
popular: la Marxa nupcial.

Xostakóvitx les va viure de tots colors: durant un temps va ser el compositor oficial del
règim soviètic i, d’un dia per l’altre, va ser acusat de fer música contrària als postulats
soviètics. Però ell va seguir fidel al seu estil, fent equilibris amb la censura, i creant
un grapat d’obres indispensables del simfonisme rus del segle XX, com l’Obertura
Festiva (dedicada a la victòria de la Revolució de 1917) o el Segon concert per a
piano, dedicat al seu fill de 19 anys, virtuós del piano, que el va estrenar per la seva
graduació al Conservatori de Moscou.

Per tal de gaudir encara més de la història entre divertida i fantàstica, la il·lustradora
Anna Calvo ha preparat especialment per aquest concert unes imatges que ens ajuden
a seguir la història i a gaudir encara més de la música.

El programa inclou també l’estrena a Catalunya d’una de les obres més recents plena
de ritme i color del compositor i director Miquel Ortega. Un concert amb dos convidats
de prestigi internacional: solista i director.

Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 7-10-2018 a les 19h

Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 4-11-2018 a les 19h
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UN CONTE MUSICAL

2 de desembre de 2018 - 12h

Concert Familiar

Només a Vilassar de Dalt

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Anna Calvo, produció visual
Joan Berlanga, narrador
Josep Ferré, director

#3

VALSOS I DANSES

27 i 28 des. 2018 - 21h

Teatre-Auditori Sant Cugat

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director
Ariadna Cabero “Ariann”, jove cantant youtuber (2,7 milions de seguidors)

Repertori Obertura Guillem Tell de Gioachino Rossini
Repertori Pere i el llop de Sergei Prokoﬁev

Augensprache, polca francesa d’Eduard Strauss
Vals de l’Emperador, op 437 de Johann Strauss (Jr.)
Juny, sardana de Juli Garreta
Nadales catalanes de Salvador Brotons
intermedi

Tyrolese, Bolero i Tarantel·la de Benjamin Britten
“I dreamed a dream” de Claude-Michel Schönberg (*)
“White Christmas” d’Irving Berlin (*)
Banditen-Galopp de Johann Strauss (Jr.)
Vals dels Patinadors d’Emile Waldteufel
Polca del Tren, Vergnügungszug, op. 281 de J. Strauss (Jr.)
El Bell Danubi Blau de Johann Strauss (Jr.)
* Cançó interpretada per Ariann

L’ànec és l’oboè, l’ocellet és la flauta, l’avi és el fagot... i així, d’instrument en instrument
i de personatge en personatge, Prokofiev va crear el conte musical més famós de
tots els temps. La família Prokofiev –ell, les dues criatures i la seva esposa, la cantant
catalana Lina Llubera– anaven sovint a un teatre de Moscou que feia representacions
per a nens i nenes. Allà es va estrenar Pere i el llop i va ser el primer cop que l’ànec, el
pobre ànec... Bé, ja ho sentireu!
En el conte cada personatge estaria representat per un motiu musical determinat i per
un dels instruments de l’orquestra. L’ocell per la flauta, alada i joganera. L’ànec, inocent
i confiat pel so melancolic de l’oboè. El gat, suau i sigilós pel clarinet. L’avi, feixuc i
sever pel fagot. Pel que fa al llop, tres trompes solemnes i misterioses. I finalment els
trets dels caçadors per les timbales i el bombo. Però falta algú, l’eixerit protagonista
d’aquesta història, en Pere, representat per tots els instruments de corda.
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A l’hora de signar contractes per interpretar la música als balls que se celebraven a
Viena, el principal competidor de Johann Strauss va ser el seu fill Johann Strauss.
Al final, es van repartir la feina educadament: el pare es va dedicar a organitzar els
balls de la noblesa (emperador inclòs) mentre que el fill tocava per les tavernes i
sales de ball més populars. Resultat? Va guanyar el fill per golejada: El Danubi blau,
Sang vienesa, El ratpenat... Però, amb el pas dels anys, les obres del pare han anat
recuperant terreny amb títols inexcusables com la Marxa Radetzky. Els Strauss van
crear el mestissatge perfecte entre la música clàssica i la música popular.
A més a més, també s’interpretaran peces de compositors com Rossinni, Garreta,
Brotons, etc.
Aquest concert també s’interpretarà a:
Hostalets de Pierola
Montcada i Reixac
Vilassar de Dalt
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16 des. 2018 - 18h
30 des. 2018 - 19h
1 gen. 2019 - 19h

#4

GRAN CONCERT SIMFÒNIC

28 de febrer de 2019 - 21h

#5

ELS PLANETES DE HOLST

21 de març de 2019 - 21h

Teatre-Auditori Sant Cugat

Teatre-Auditori Sant Cugat

Guillermo Pastrana, violoncel
Michał Nesterowicz, director convidat

Cor Vivaldi, petits cantors de Catalunya. Oscar Boada, director
Josep Ferré, director

Repertori Orawa de Wojciech Kilar

Repertori Pompa i circumstància núm.1 en Re major d’E. Elgar

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Variacions sobre un tema rococó, op. 33
de Piotr Ilitx Txaikovski

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Obertura “Les vespes” de Ralph Vaughan Williams
Himne “Jerusalem” de Hubert Parry

Guillermo Pastrana, violoncel
intermedi

Simfonia núm. 5 en Mi menor, op. 64 de Txaikovski
- Andante - Allegro con anima
- Andante cantabile, con alcuna licenza
- Valse. Allegro moderato
- Finale. Andante maestoso - Allegro vivace

intermedi

Els Planetes, op. 32 de Gustav Holst
Mercuri, el missatger alat.
Venus, el portador de la pau.

- Adagio

Mart, el portador de la guerra.

- Allegro

Jupiter, el portador de l’alegria.
Saturn, el portador de la vellesa.
Urà, el màgic.
Neptú, el místic.

La música de Txaikovski amaga un gran secret: com s’ho va fer per crear obres
plenes de llum, de ritme i de color amb una vida tan trista i turmentada com la
seva? No va ser un home feliç però, en canvi, la seva música encomana alegria des
del primer compàs: com a mostra, les brillants Variacions Rococó. Només es va
permetre mirar cap a l’interior en les últimes obres, especialment en la monumental i
intensa Cinquena simfonia: hi són presents els dubtes i el pes del destí... però al final
s’imposa la llum musical de Txaikovski.
L’any 1941, quan l’Orquestra Simfònica de Leningrad estava interpretant la 5a de
Txaikovski en un concert retransmès en directe per ràdio, es va produir el bombardeig
de la ciutat. L’Orquestra va continuar tocant fins a la darrera nota. L’obra va esdevenir
popular i per sempre més associada a valors de resistència, democràcia i llibertat.
Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 24-2-2019 a les 19h
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- Vivace

- Allegro giocoso
- Adagio
- Allegro
- Andante

Anglaterra ha estat, en els darrers 400 anys, un terreny ben abonat per a la música
clàssica, però després dels grans èxits de Henry Purcell (abans de l’any 1700), la
nòmina de compositors autòctons rellevants va caure en picat. No va ser fins a finals
del XIX i principis del XX que van poder tornar a treure pit amb autors de la casa.
De cop, la llista va començar a ser nombrosa: Parry, Elgar, Vaughan Williams, Holst,
Tippet, Berkeley, Britten... Música per als reis, per al poble i per a l’univers.
Els planetes és una suite orquestral formada per set moviments, cadascun dels quals
porta el nom d’un planeta i un subtítol que explica la seva funció característica. Obra
per a gran orquestra simfònica i cor de veus blanques que li donen un aire misteriós
i inquietant, sobretot quan s’arriba al planeta Neptú, a prop de la frontera imaginària
entre el sistema solar i l’univers exterior.

Nota: Aquest concert també s’oferirà en exclusiva als alumnes de l’institut
Jaume Almera de Vilassar de Dalt el divendres 22 de març a les 12.15 h.
Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 24-3-2019 a les 19h
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#6

CONCERT DE SANT JORDI

14 d’abril de 2019 - 21h

Teatre-Auditori Sant Cugat

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Jordi Piccorelli, director convidat
Pere Bardají, concertino

Repertori Shéhérazade, op. 35 de Nikolai Rimski-Kórsakov
- Largo i maestoso
- Allegro non troppo

El Mar i el vaixell de Simbad.
La história del princep Kalendar.

El jove princep
i la jove princesa.

- Lento
- Andantino
- Allegro molto
- Con moto

- Andantino quasi allegretto
- Pochissimo più mosso
- Come prima
- Pochissimo più animato

Festival a Bagdad, el mar i el vaixell
- Allegro molto
s’estavella contra les roques.
- Vivo
- Allegro non troppo maestoso
intermedi

Abans de fer de músic, Rimski-Kórsakov va fer de soldat. Però de soldat-mariner, així
que va viatjar per tot el món a bord dels vaixells de l’armada russa. Als 27 anys va
decidir tocar de peus a terra ferma i dedicar-se de ple a la música. Gràcies a aquesta
decisió ens va deixar obres desbordants de bellesa i riques en timbres fins aleshores
inexplorats. Shéhérazade és la seva obra més popular: el violí ens transporta,
transmutant-se en la veu de la donzella, a llocs exòtics i llunyans; la música ens fa
viure la por per la tempesta, la valentia de Simbad i les festes a Bagdad.
El compositor David Bozzo ha escrit especialment per aquest concert la “Suite Popular
Catalana”. Música del segle XXI amb fortes arrels en la nostra música tradicional.
L’estrena d’aquesta obra serà el colofó ideal d’un gran concert i d’una gran temporada.
Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 28-4-2019 a les 19h
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Musik 1895 de Gustav Klimt

Suite popular catalana de David Bozzo (estrena)
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Orquestra Simfònica Sant Cugat

OSSC

L’OSSC ja podem dir que és “la nostra orquestra”. Els qui
veniu als seus concerts ja la coneixeu, però tot i això, en
recordarem alguns trets.
Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
al Teatre-Auditori Sant Cugat, seu de l’Orquestra, i altres
escenaris del país com el Palau de la Música Catalana,
el Gran Teatre del Liceu, el Palau de Congressos de
Catalunya, l’Auditori de Barcelona, Teatre Tívoli i Teatre
Victòria de Barcelona, Palau Sant Jordi, Santa Maria del
Mar, Teatre Fortuny de Reus, Teatre Kursaal de Manresa,
Atrium de Viladecans, Teatre Zorrilla de Badalona, Teatre
La Faràndula de Sabadell, Auditori Enric Granados i
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Un dels fets que fan de l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat una orquestra
diferent és l’èxit de públic. Per aconseguirho, el seu director artístic, el mestre Josep
Ferré, s’esmerça en confeccionar uns
repertoris molt atractius i variats. A cada
temporada hi incorpora destacats directors
convidats i solistes de renom internacional.
Una altra part important de l’èxit és la
comunicació amb el públic, que sempre
agraeix els petits comentaris del director
sobre les obres que interpreta l’orquestra.

Teatre La Llotja de Lleida i a la nau central
del temple de la Sagrada Família. Des de
l’any 2016 l’Orquestra ofereix també un
cicle de concerts al Teatre La Massa de
Vilassar de Dalt.
L’Orquestra
Simfònica
Sant
Cugat
està patrocinada per la companyia
d’assegurances Catalana Occident i la
farmacèutica Ferrer Internacional i compta
amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès i del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

www.simfonica.cat
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ELS COMPOSITORS

#1

FELIX
MENDELSSOHN

#2

DMITRI
XOSTAKÓVITX

#

CONTE MUSICAL

#3

CONCERT FAMILIAR

VALSOS I DANSES

Felix
Mendelssohn
1809-1847

Dmitri
Xostakóvitx
1906-1975

1891-1953

Gioachino
Rossini

Eduard
Strauss

Johann
Strauss (Jr.)

Juli
Garreta

Salvador
Brotons

Benjamin
Britten

Claude-M.
Schönberg

Irving
Berlin

Emile
Waldteufel

Wojciech
Kilar

Txaikovski

Edward
Elgar

Ralph V.
Williams

RimskiKórsakov

David
Bozzo

1792-1868

1944

#4
#5

ELS PLANETES
DE HOLST

#6

CONCERT DE
SANT JORDI

1963

Sergei
Prokoﬁev

1875-1926

GRAN CONCERT
SIMFÒNIC

Miquel
Ortega

1932-2013

1857-1934

1844-1908

1835-1916

1959

1888-1989

1825-1899

1913-1976

1837-1915

1840-1893

1872-1958

1980
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Hubert
Parry

1848-1918

Gustav
Holst

1874-1934

Josep Ferré

ELS DIRECTORS

FELIX
MENDELSSOHN

Josep Ferré
director

DMITRI

Miquel Ortega
director convidat

CONCERT FAMILIAR

CONTE MUSICAL

Josep Ferré
director

#3 VALSOS I DANSES

Josep Ferré
director

#1

#2 XOSTAKÓVITX
#

Miquel Ortega

Michał Nesterowicz

GRAN CONCERT

Michał Nesterowicz
director convidat

ELS PLANETES

Josep Ferré
director

CONCERT DE

Jordi Piccorelli
director convidat

#4 SIMFÒNIC

#5 DE HOLST

#6 SANT JORDI
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Jordi Piccorelli

Josep Ferré
Director OSSC
Nascut a Nulles (Tarragona). Realitzà els estudis
musicals al Conservatori Superior de Música de
Barcelona, on va obtenir els premis d’honor de
flauta travessera i de piano.
Actualment és el director titular de l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat i director artístic de la Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra.
En la seva llarga trajectòria el mestre Josep
Ferré ha dirigit diferents formacions com el Cor
del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònica
del Vallès, l’Orquesta Provincial de Málaga, la
Clark College Symphonic Orchestra (Vancouver
- USA), l’Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Nuevo León (Monterrey - Mèxic), l’Orchestra Simfonica di Grosseto (Grosseto - Itàlia) o la
Symphonic Orchestra of Pazardzhik (Bulgària).
“La tasca que realitza l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat és admirable. Cal destacar el nombrós
públic que assisteix als concerts. L’Orquestra
realitza un treball professional d’alt nivell artístic,
ofereix programes atractius, dóna oportunitats
als joves i col·labora amb tot tipus d’iniciatives
de caràcter social i solidari”.
Segons el mestre Josep Ferré, aquest és el camí
a seguir i la fórmula d’èxit de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Miquel Ortega
Director convidat
Nascut a Barcelona el 1963, va cursar els estudis de
música al Conservatori del Liceu. La seva primera
experiència professional el porta com a pianista
repetidor al Gran Teatre del Liceu, sent nomenat
poc després com a adjunt a la Direcció, a petició
del director titular del Teatre, Romano Gandolfi.
Debuta com a director amb “Don Pasquale” de
Donizetti (Teatre Gayarre, Pamplona), amb la
direcció escènica d’Emilio Sagi. Al cap de poc
debuta al Teatre de la Zarzuela, i el 1994 és nomenat
Director Titular de l’Orquesta Sinfónica de Navarra.
El seu coneixement del gènere líric, a causa de la
seva precoç preparació en teatres de la talla del
Liceu i la Zarzuela, l’ha portat a ser considerat un
dels màxims coneixedors del gènere al nostre país.
Ha dirigit en grans sales de concert i teatres d’òpera
de tot Espanya, Europa, Estats Units i Sud-amèrica,
entre els quals cal destacar el Teatre Colón de
Buenos Aires, Théâtre Capitôle de Tolosa de
Llenguadoc, Covent Garden de Londres, Teatre
São Carlo de Lisboa o el Kennedy Center de
Washington.
La seva extensa discografia, com a director, l’ha
portat a col·laborar amb artistes com Montserrat
Caballé, Jaume Aragall o Carlos Álvarez, entre molts
altres. Així, ha enregistrat dirigint orquestres com
l’Orquesta Sinfónica de Navarra (obra completa
de Pablo de Sarasate), NDR Radiophilharmonie
d’Hannover, Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de
Galícia o l’OBC, entre d’altres.
La seva tasca com a compositor mereix un capítol
apart, ja que el seu catàleg d’obres és molt
extens (cançons, música instrumental, de càmera,
simfònica, òperes, etc.). La seva música ha sonat
en sales com el Carnegie Hall de Nova York, la
Philharmonie de Berlín o el Teatro Real de Madrid.
Actualment Miquel Ortega és Principal Director
Convidat de l’Orquesta de Córdoba.
http://www.marenartists.com/es/artistas/miquel-ortega/

www.josepferre.cat
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Michał Nesterowicz
Director convidat

Jordi Piccorelli
Director convidat

“Michał Nesterowicz pertany al grup d’artistes
que no deixa indiferent a ningú. Les emocions
extraordinàries,
l’expressió
dels
gestos,
intel·ligència i imaginació musicals es concreten
en concerts espectaculars”. Ruch Muzyczny.

És llicenciat en Direcció d’Orquestra (ESMuC) i
en Història i Ciències de la Música (UAB), obté el
Màster Oficial de Musicologia i Educació Musical
(UAB) i ha cursat el primer cicle de la carrera
d’Història de l’Art (UAB).

Director polonès, nascut a Wroclaw, Michał
Nesterowicz és llicenciat per l’Acadèmia de Música
de la seva ciutat natal, havent cursat l’especialitat
de Direcció a les ordres del professor Marek
Pijarowski, acabant-la amb menció especial el
1997. Dos anys després va ser finalista del Concurs
Internacional de Direcció de Grzegorz Fitelberg
a Katowice, Polònia. El 2004, a l’edat de 29 anys,
va ser nomenat Director Artístic de l’Orquestra
Filharmònica Bàltica de Gdansk.

Realitzà els seus estudis musicals (violí i flauta de
bec) als conservatoris de Sant Cugat del Vallès i
Badalona. Paral·lelament també realitzà els cursos
de direcció coral organitzats per la FCEC amb
Mireia Barrera i Josep Vila. Realitzà nombrosos
cursos de direcció coral amb Martin Schmidt i
Vasco Negreiros al Curs i Festival Internacional
de Música Antiga de Daroca. Va rebre classes
de direcció coral i orquestral per part de Sergio
Seminovich. Ha realitzat els estudis de direcció
d’orquestra a l’ESMuC amb Salvador Brotons
i amb Lutz Köhler, i els cursos de postgrau de
direcció d’orquestra al Conservatori Superior
de Música del Liceu amb els mestres Manel
Valdivieso, Salvador Mas, Jordi Mora i Antoni Ros
Marbà.

En 2008 va guanyar el Concurs Internacional de
Direcció d’Orquestra de Cadaqués. Després
va ser designat Director Titular de l’Orquesta
Sinfónica de Chile, on va treballar fins a finals
de 2011. Michal Nesterowicz ha col·laborat amb
diversos solistes de primer nivell, incloent Ewa
Podleś, Angela Marambio, Gwendolyn Bradley,
Shlomo Mintz, Ivan Monighetti, Javier Perianes o
Patricia Kopatchinskaja entre molts d’altres.
A Polònia col·labora amb les millors orquestres,
com l’Orquestra Filharmònica Nacional de
Varsòvia, Sinfonia Varsovia, Orquestra Simfònica
Nacional de la Ràdio Polonesa de Katowice,
Orquestra de l’Acadèmia Beethoven i Orquestra
Sinfonietta de Cracòvia. En l’àmbit internacional,
ha dirigit la Wiener Kammerorchester, Sinfónica
de Tenerife, OBC, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Camerata Israel de Jerusalem, Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico, Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo i Spokane Symphony de Washington.
Entre els seus propers projectes s’inclouen
concerts amb l’Orquesta Sinfónica de Tenerife, la
Royal Liverpool o la Brussels Philharmonic, etc.

www.michalnesterowicz.com
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Com a director d’orquestra, ha dirigit a membres
de l’Orquestra Philarmonica Bohuslav Martinu de
la República Txeca, a l’Orquestra Simfònica del
Principat de Catalunya (en estreta col·laboració
amb el mestre Miquel Ortega), l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat, la Jove Orquestra
Simfònica del Baix Llobregat, l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48 i l’orquestra barroca Camerata
di Phonasci.
Des de setembre de 2008, és el director de la Jove
Orquestra de Figueres (JOF). Ha estat enregistrat
per RNE i per Catalunya Música.
Com a musicòleg estudia i fa recerca i divulgació
sobre la figura del músic català del s. XIX Bernat
Calvó Puig, de qui va estrenar la seva simfonia
“Homenaje a Beethoven” (1877) el maig de 2012
a l’Auditori de Barcelona. Col·labora estretament
amb diferents musicòlegs per a la recuperació del
patrimoni musical de Catalunya.
http://piccorelli.com

25

ELS SOLISTES
Begoña Alberdi

#1

FELIX
MENDELSSOHN

Begoña Alberdi
soprano
Georgina Reyner
mezzosoprano

DMITRI

#2 XOSTAKÓVITX

Tito García González
piano
Georgina Reyner

GRAN CONCERT

#5 SIMFÒNIC

Guillermo Pastrana
violoncel

Tito García González

Guillermo Pastrana
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Begoña Alberdi
Soprano
Nascuda a Barcelona, va cursar els estudis
musicals al Conservatori de Música del Liceu,
obtenint premis d’honor en els graus elemental i
mitjà i cum laude en la seva graduació.
El 1988 guanyà el Concurs Eugenio Marco
a Sabadell, que li permeté debutar com a
professional. Aquell mateix any guanyà el
concurs Internacional de Canto Julián Gayarre de
Pamplona amb la presència de Josep Carreras,
Pedro Lavirgen i Giuseppe di Stefano.
Guanyadora també del concurs de Toulouse,
Montpazier, i guardonada tres vegades per
l’associació de nous talents. També va ser
beneficiària d’una beca i dos premis al Concurs
Francesc Viñas.
Després d’aquest meteòric inici, Begoña Alberdi
va ser durant més de 20 anys convidada a les
temporades del Gran Teatre del Liceu, interpretant
òperes com Die Walküre, Manon Lescaut, La
Fiamma, Boris Goudonof, Mabet, Peter Grimmes,
Un viaggio a Reims, Beatrice di Tenda, La Vierge,
Henrry VIII, Aida i un llarg etc.
Al Gran Teatre del Liceu ha participat en més
de 270 funcions i en la resta de teatres del món,
més de 1.200 sense comptar els concerts i
col·laboracions en programes de TV.

Georgina Reyner Saurí
Mezzosoprano
Nascuda a Sant Feliu de Guíxols. Llicenciada en
filosofia per la UdG i professora de l’Escola de
Música de Sant Feliu de Guíxols i l’Escola del
Casino de Llagostera. Comença a estudiar cant
a Barcelona amb Maia Mayska i continua la seva
formació amb diversos cantants i repertoristes
com Nancy Argenta, Mark Padmore, Lynn
Dawson, Ana Luisa Chova, Mitsuko Shirai, Ana
Mª González, Jaume Aragall, Begoña Alberdi,
Enrique Ricci, Francisco Poyato, Miquel Àngel
Ortega, Ricardo Estrada o Rubén Fernàndez
Aguirre, entre d’altres. Ha estat finalista en el
Concurs per a joves intèrprets de l’AOS, Concurs
de Cambra de Castellterçol, Concurs Joan Massià,
i la Gala Lírica de Premià de Mar.
Ha col·laborat amb el cor del Gran Teatre del
Liceu sota la direcció de Renato Palumbo, Josep
Pons i Conxita Garcia. Com a solista ha cantat
sota la direcció de C. Curnyn, L. Coppola, A.
Nesse, Xavier Puig, amb aquest últim interpretant
el Rèquiem de Mozart al Palau de la Música
Catalana. Té com a escenaris recurrents el festival
L’Acústica i el Festival de música de Porta Ferrada.
També ha participat en produccions dels Amics
de l’Òpera de Girona, Amics de l’Òpera de Sarrià
i Amics de l’Òpera de Sabadell. Actualment
continua col·laborant i creant diferents projectes
artístics a l’entorn de la lírica.

Ha col·laborat amb directors com Ros Marbà,
Collado, Mund, Schneider, Haider, De Billy,
Delacôte, Kulka, Kremer o Bonynge, compartint
escenari amb estrelles de la talla d’Eva Marton,
Monserrat Caballé, Mirella Freni, Edita Gruberova,
Giovanna Casolla, Plácido Domingo o Josep
Carreras, entre d’altres.
En el seu vessant docent, Begoña Alberdi ha
desenvolupat, amb els més de 20 anys d’exercici,
un exhaustiu estudi de l’instrument vocal i un
mètode propi que ha pogut transmetre als seus
alumnes, en les seves masterclasses, tallers de
cant i perfeccionament.
www.alberdi.cat
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Tito García González
Piano
Tito García González va estudiar piano al
Conservatorio Superior de Música de Málaga amb
Horaci Socías i José Felipe Díaz. Després es va
traslladar a Alemanya amb Kurt Seibert a l’Escola
Superior de Música de Bremen. Estudia música de
cambra amb el Quintet de vent de la Philharmonie
de Berlín. El 1996 realitza a Alemanya el seu debut
com a pianista professional.
Des de llavors actua principalment a Espanya,
Alemanya, Argentina, Portugal, Rússia i EUA.
A partir d’aquest debut, és convidat a tocar
periòdicament a Alemanya dins dels monogràfics
programats sobre L.v. Beethoven, Robert
Schumann, F. Chopin, J. Brahms, Max Reger i F.
Liszt (amb el piano original de Liszt, que es troba a
la Sala Steingräber & Söhne de Bayreuth).
Com a compositor destaca l’estrena de la seva
obra per a orquestra La Marioneta de Merlín a
l’Auditorio Nacional de Música de Madrid amb
l’Orquesta Sinfónica Neotonarte, sota la direcció
d’Ertug Korkmaz, i les seves obres per a piano
Remembering Bernstein al Carnegie Hall de Nova
York, i Guernica a la Philharmonie de Berlín, obres
interpretades per ell mateix.
És el primer pianista espanyol que es presenta en
recital com a solista de piano en 4 de les sales més
importants del món: el Teatro Colón de Buenos
Aires, Auditorio Nacional de Música de Madrid, la
Philharmonie de Berlín i el Carnegie Hall de Nova
York.
El seu últim treball discogràfic Quixote in New
York ha rebut el Premi Melòman d’Or i ha estat
qualificat amb 5 estrelles per la revista RITMO
considerant-lo un dels millors enregistraments de
l’any.
Tito García González és un artista Art Government.

Guillermo Pastrana
Violoncel
Guillermo Pastrana és un dels grans talents de
la interpretació actual a Espanya, la qual cosa el
va fer creditor del Premio Ojo Crítico de Radio
Nacional 2014 i del Premio Granada Joven el 2015.
Va néixer a Granada el 1983 i va començar els seus
estudis als sis anys al conservatori d’aquesta ciutat.
El violoncel ha estat des de llavors la seva vida.
Als 17 anys va començar el seu perfeccionament
a l’estranger, llançant-se a l’aventura sense més
suport que el de la seva família. Aquest trajecte de
la seva vida va culminar amb l’ampliació dels seus
estudis amb Ivan Monighetti a Basilea (Suïssa), on
resideix actualment.
Enaltit per la crítica, el públic i els grans professionals
amb els quals ha col·laborat en la seva curta però
fulgurant carrera, tots coincideixen a destacar la seva
musicalitat, la qualitat del seu so, afinació i perfecció
tècnica, a més del seu carisma sobre l’escenari.
A Espanya, ha obtingut grans èxits al costat de
les més destacades orquestres del nostre país
sota la direcció de grans directors com Michal
Nesterowicz, Paul Daniel, Josep Vicent, Kazuki
Yamada, Manuel Hernández Silva, Alejandro
Posada, Aldo Ceccato, Antoni Wit, Álvaro Albiach,
Miguel Harth-Bedoya i Damian Iorio, entre d’altres.
Al desembre de 2016 va gravar el seu primer CD
per a Naxos, al costat de l’Orquestra d’Euskadi,
amb la Suite op. 16 de Saint-Saëns.
En l’actualitat, compagina la seva activitat
concertística amb la docència. Ha estat convidat
com a jurat en nombrosos concursos nacionals.
Imparteix classes magistrals a Espanya i l’estranger,
ha col·laborat com a professor convidat de la
Universitat de Música de Medellín (Colòmbia),
professor de l’Academia Orquestal d’aquesta
ciutat i el 2013 fou professor de violoncel de la
Orquesta Joven de Andalucia.
Els seus propers compromisos el portaran a tocar
amb nombroses orquestres espanyoles i estrangeres.

www.titogarcia.com
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www.guillermopastrana.com
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Fotografía: Antonio Poveda

Joan Berlanga i Escolar
Narrador
Actor de teatre amb formació musical de
grau mitjà al Conservatori de Sant Cugat del
Vallès. Ha realitzat cursos de cant amb Maria
Cuadras i cursos d’interpretació amb Glòria
Rognoni.

Cor Vivaldi

Petits cantors de Catalunya
Fundat l’any 1989 a l’escola IPSI de Barcelona pel
pianista i director Òscar Boada, el Cor Vivaldi ha
esdevingut a través dels anys un referent del nou
cant coral infantil català. Guanyador d’importants
premis internacionals —Cantonigròs, Tolosa,
Mendoza (Argentina), Tours (França) Arezzo (Itàlia),
Torrevieja, Bilbao—, ha realitzat un gran nombre
d’enregistraments per a segells diversos, entre
els quals cal destacar K617, amb les versions amb
l’Ensemble Elyma i Gabriel Garrido d’obres de
compositors hispanoamericans del barroc. El 2003
enregistrà la banda sonora de La mala educación,
de Pedro Almodóvar, a la qual seguirien Viatge a
l’Àfrica, de Jordi Llompart, i El bosc, d’Óscar Aibar.
Des del 2002 compta amb el seu propi cicle de
concerts, anomenat “Les quatre estacions del Cor
Vivaldi”, on presenta quatre programes diferents
cada any. Col·labora regularment amb el Gran
Teatre del Liceu en òperes i concerts, i ha actuat
per Europa, els Estats Units i l’Argentina. També
comissiona compositors nacionals i internacionals
(Albert Guinovart, Salvador Brotons, Alberto
García Demestres, Kirby Shaw, Peter Bacchus,
Eduard Iniesta, Narcís Bonet, Josu Elberdin) per
tal d’incrementar el repertori per a veus blanques.
El 2013 li fou atorgada pel president Artur Mas la
Creu de Sant Jordi.
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Oscar Boada
Director

http://corvivaldi.cat/

Ha treballat amb directors com Txell Roda
(El Árbol de la Ciencia, Carvalho contra
Vázquez Montalbán), Dolors Vilarasau
(Teoria dels cossos, Fi de segle, Havel a
escena, Històries de Sant Cugat, Poema de
Nadal, Verdaguerianes, Una nit qualsevol,
Àlias Pere Quart, Cambra Ferrater, Te
mandaré mi corazón caliente, El Comunicat,
Domna, Pedra i Sang, Sota la capa del
cel, ClemenKna&Carles, La Màscara, Les
quatre estacions de l’amor segons William
Shakespeare), Oriol Broggi (Homenatge
Formosa), Guillermo Ayesa (Zalomé, L’esperit

de Nadal), Jaume Mallofré (La Gavina) o Empar
López (12 Homes sense pietat).
Ha fet de rapsode amb l’Orquestra Simfònica
de Sant Cugat a Il Maestro di Capella, Cançó
d’amor i de guerra i La viuda alegre, Carmen,
Le villi, Somni d’una nit d’estiu, amb el grup
Quilapayún a La cantata de Sta. Ma de Iquique,
amb Vicente Amigo a Poeta i a Historia d’un
mil·lenni de Salvador Brotons.

Anna Calvo i Turull

Ariadna Cabero i Lemus

Producció visual

Jove cantant “Youtuber”

Neix a Barcelona on comença els estudis
musicals amb els seus pares. Estudia violí a
Roma amb Montserrat Cervera i continua a
Barcelona amb Néstor Eidler.

Ariadna Cabero i Lemus, de
nom artístic Ariann, va néixer el
2006 a Tenerife, on resideix. Filla de pares músics, la seva mare
la va començar a introduir en el
món del cant i segueix la seva
formació vocal amb ella. Per
completar la seva formació musical, va començar l’estudi del
violoncel i el llenguatge musical.

El març de 1983 guanya el premi “Associació
Massià” en el concurs Joan Massià de violí a
Barcelona.
Ha col·laborat en orquestres com l’OBC,
Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Orquestra de Cadaqués, Orquestra Simfònica del
Vallès, Filarmonia de Cambra de Barcelona,
Orquestra Catalana de Cambra, entre
d’altres.
El mes d’octubre de 2013, es va estrenar com
a dibuixant, il·lustrant amb una versió pròpia
l’obra de Pere i el Llop de Prokoviev, amb la
realització cinematogràfica de Xavier Alfaras
que va ser interpretada per l’Orquestra de
Sant Cugat a l’Auditori d’aquesta ciutat.

La seva presència a les xarxes socials ha experimentat una pujada espectacular en els dos
darrers anys. A Instagram està per sobre dels
650 K seguidors, i a YouTube la xifra supera els
2,7 milions de subscriptors.
Paral·lelament ha estat col·laborant en nombrosos concerts amb l’Orquesta Filharmónica
Juvenil Miguel Jaubert, els membres de la qual
són joves instrumentistes d’entre 10 i 18 anys.
www.youtube.com/user/AriannCmusic
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FPMSC

LA FUNDACIÓ...
La Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra és l’entitat jurídica que gestiona i representa l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat. La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya i sotmesa a la llei 5/2001 de 2 de maig.
Les donacions que particulars i empreses fan a la Fundació tenen
una important desgravació fiscal.

AOSC

L’ASSOCIACIÓ...
L’Associació Orquestra Sant Cugat és l’associació d’espectadors
que dòna suport a l’Orquestra. La forma d’obtenir l’abonament a la
“Temporada de Concerts” és fer-se’n soci.
A més l’Associació organitza el cicle “Orquestra de cambra amb
joves solistes”, conferències i tallers. Són activitats dedicades als
“socis” i obertes al públic en general.

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Teatre-Auditori Sant Cugat

Carrer dels Marges, 25
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 31 93 - music@simfonica.cat
www.simfonica.cat

Av. Pla del Vinyet, 48 / Av. Torreblanca
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 12 68
www.tasantcugat.cat
34

PROTECTORS
Socis protectors corporatius

Socis protectors
Flora Puntos i Cabero
Josep Mª Ferré i Bofarull
Francesc Puntos i Amorós
Josep Ferré i Rovira
Rosa Rovira i Mateu
Francesc Puntos i Cabero
Alícia Calmell i Ibáñez
Joan Casajuana Bataller
Mercè Lahosa Bertran
Antoni Aguilera Rodríguez
Pilar Gassull Mercadé
Montserrat Barba Serra

Núria Ventosa Barba
Josep Daniel i Gubert
Fidel Castells Jorba
Mª Rosa Caballé Pascual
Montserrat Moral Ajado
Manel-C. Moreu Malaret
Mª Lluïsa Ansoleaga Brobia
Joan López Manzanares
Ramon Bruguera Llobet
Xavier Torra Balcells
Jesús Ruiz Liarte
Lluïsa Fornós Hernández
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Anna Miquel Bernadet
Jaume Muray Torrell
Mª Amor Rubio Fernández,
Leopoldo Egea Resino Jordi
Martínez Alegre
Roser Férriz Manzano
Montserrat Arnan Castells
Marian Altirriba Carreras
Mª Angels Ansoleaga Brobia
Ferran Batet Antich

