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Retrat d’un músic
de Leonardo da Vinci
Aquesta obra és l’únic retrat masculí
atribuït al pintor renaixentista italià
Leonardo da Vinci. Es tracta d’una
pintura a l’oli sobre taula, realitzada
cap a l’any 1485. Es troba a la
Pinacoteca Ambrosiana, a Milà.
L’home està col·locat en una posició
de tres quarts i sosté la partitura. El
mirar del músic pot semblar irreal,
perdut en l’espai, mirant més enllà
del camp de visió de l’espectador,
però pot ser que estigui llegint la
música en silenci i imaginant-se
el so, o concentrat a l’espera del
moment de començar a cantar.
Leonardo da Vinci, 1452 - 1519
Aquest any 2019 es compleixen 500
anys de la seva mort.
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Orquestra Simfònica Sant Cugat - simfonica.cat - music@simfonica.cat
Programa per a la distribució gratuïta entre els assistents als Concerts de Clàssica al TeatreAuditori de Sant Cugat, al Teatre-Auditori La Massa de Vilassar de Dalt i als Concerts de
Cambra de l’Aula Magna del Conservatori de Sant Cugat, la Sala Roser Carrau de Vilassar de
Mar i a la Sala Bell-Lloc de Sant Pere de Ribes.
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2019 - 2020

T

eniu a les mans la guia per poder gaudir
d’una temporada de concerts plena de
Música amb majúscules, on hi trobareu obres
simfòniques i de cambra des del Barroc fins
als nostres dies.
Aquest serà l’any de Beethoven (250é aniversari del
seu naixement) i, naturalment, també ho celebrarem.
Al gran compositor de Bonn sempre l’hem tingut
present i enguany no serà menys ja que obrirà i tancarà
la temporada simfònica amb dues obres indispensables:
l’espectacular Triple Concert i l’obertura d’Egmont.
L’acompanyaran al llarg de la programació els noms
més rellevants de la música de concert europea, des
de Haendel i Mozart a Britten i Pau Casals passant per
Mendelssohn, Brahms, Dvorak o Bizet.
Tindrem una presència molt destacada d’instruments
solistes ben diversos —piano, violí, flauta, arpa,
trompa...— i també de directors convidats: Josep Ferré
passa la batuta en tres concerts a Salvador Brotons,
Edmon Colomer i Michal Nesterowicz. Una temporada
completa i variada que us convidem a descobrir en les
següents pàgines.

El 2020 serà l’any de Beethoven,
el 250è aniversari del seu naixement

Agraïments
A tots els qui han fet i fan possible que
l’Orquestra vagi progressant dia a dia
gràcies a les aportacions econòmiques
d’institucions, entitats i empreses .
Gràcies també a l’escalf que rebem del
públic que assisteix als nostres concerts.

Patrocinadors principals i supporters
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Entitats col·laboradores

Empreses col·laboradores

Mitjans de comunicació col·laboradors

Tú també pots...
La vostra empresa també pot formar part
de la llista de supporters de l’orquestra.
Informeu-vos a:
mecenatge@simfonicat.cat

Sumari

La temporada 2019-2020
Programació dels concerts
La Simfònica Sant Cugat
30 anys d’orquestra
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Concerts Simfònics
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El triple de Beethoven
Simfonia del Nou Món
Valsos i danses / Cap d’any
Grieg & Bizet
Guinovart interpreta Brahms
Ana Häsler amb la Simfònica
Concert del 30è aniversari

Compositors
Directors
Josep Ferré
Salvador Brotons
Michał Nesterowicz
Edmon Colomer
Marc Moncusí

Solistes		
Solistes de El triple de Beethoven
Elisabet Franch
Josep Fadó
Albert Guinovart
Ana Häsler

Concerts de cambra

Compositors
Solistes

69
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76
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84
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Els músics de la Simfónica

107

Orquestra de cambra
La trompa com a solista
El clarinet com a solista
La Simfonia concertant de Mozart
La flauta com a solista
El violí com a solista
L’arpa com a solista
Suite per a flauta, fagot i celesta

Concerts Simfònics
Teatre Auditori
Sant Cugat

Teatre Auditori
La Massa

El triple de Beethoven

29 - 9 - 2019

27 - 10 - 2019

Simfonia del Nou Món

22 - 11 - 2019

24 - 11 - 2019

Valsos i danses / Cap d’A ny

27 - 12 - 2019

1 - 1 - 2020

28 - 12 - 2019

Grieg & Bizet

19 - 1 - 2020

Guinovart interpreta Brahms

14 - 2 - 2020

Ana Häsler amb la Simfònica

13 - 3 - 2020

Concert del 30è aniversari

24 - 4 - 2020

Av. del Pla del Vinyet, 48
Sant Cugat del Vallès
http://tasantcugat.cat

16 - 2 - 2020

26 - 4 - 2020

Plaça del Teatre, 3
Vilassar de Dalt
www.teatrelamassa.cat

Concerts de cambra
Aula Magna
Conservatori
12 h

Sala
Bell-Lloc
12 h

Sala
Roser Carrau
19 h

La trompa com a solista

12 - 10 - 2019

13 - 10 - 2019

13 - 10 - 2019

El clarinet com a solista

2 - 11 - 2019

3 - 11 - 2019

3 - 11 - 2019

Simfonia concertant de Mozart 7 - 12 - 2019

8 - 12 - 2019

8 - 12 - 2019

La flauta com a solista

11 - 1 - 2020

12 - 1 - 2020

12 - 1 - 2020

El violí com a solista

8 - 2 - 2020

9 - 2 - 2020

9 - 2 - 2020

L’arpa com a solista

7 - 3 - 2020

8 - 3 - 2020

8 - 3 - 2020

Suite per flauta, fagot i celesta

4 - 4 - 2020

5 - 4 - 2020

5 - 4 - 2020

Aula Magna Conservatori
Passeig d’Antoni Gaudí, 8,
Sant Cugat del Vallès,
http://conservatorisantcugat.blogspot.com
Sala Bell-Lloc
Centre Parroquial
Plaça Marcer, 7 - Sant Pere de Ribes
www.centreparroquial.com

Sala
Roser Carrau
Monserrat, 8
Vilassar de Mar

Orquestra
Simfònica
Sant Cugat
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Els músics de l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat comparteixen un esperit comú: els
agrada el treball ben fet. I ho manifesten tant
en les obres conegudes com en les d’autors
poc habituals a les sales de concerts. El
seu desig és experimentar amb tota mena
d’estils musicals i ampliar constantment
el repertori. Tot això en harmonia amb el
públic: l’entusiasme d’aquest és el motor de
l’Orquestra.

L’Orquestra ha actuat sota la direcció de
Salvador Brotons, Joan Albert Amargós,
Donald Appert, Miguel Roa, Enrique Ricci,
David Jiménez, Peter Herbolzheimer, José
Carlos Martínez, Juan E. Guacci, Jordi
Piccorelli, Daniel Gil, Grigor Palikarov, Pedro
Pardo, Antoni Ros-Marbà, Gerard Claret, Luca
Bagagli, Santiago Serrate, Miquel Ortega i
Michal Nesterovicz. El director titular és el
mestre Josep Ferré.

A data 1-6-2019 l’Orquestra ha realitzat 668
concerts a Catalunya dels quals 185 al TeatreAuditori Sant Cugat, seu de l’Orquestra i
483 en altres escenaris com el Palau de la
Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el
Palau de Congressos de Catalunya, el Teatre
Tívoli, el Teatre Victòria, el Palau Sant Jordi,
el Teatre Grec, l’església de Santa Maria del
Mar, la nau central del temple de la Sagrada
Família i l’Auditori de Barcelona, el Teatre
Fortuny de Reus, Teatre Kursaal de Manresa,
el Teatre-Auditori Atrium de Viladecans, el
Teatre Zorrilla de Badalona, el Teatre Joventut
de l’Hospitalet, el Teatre La Faràndula de
Sabadell, l’Auditori Enric Granados i Teatre La
Llotja de Lleida. Des de l’any 2016 l’Orquestra
ofereix també la temporada de concerts al
Teatre La Massa de Vilassar de Dalt i des de
l’any 2017, el cicle “Orquestra de Cambra amb
joves solistes”.

La Fundació Privada Música Simfònica i de
Cambra és l’entitat jurídica que gestiona i
representa l’Orquestra i l’AOSC és l’associació
d’espectadors que li dóna suport. Un dels fets
que fan de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat
una orquestra diferent és l’èxit de públic.
El concert més multitudinari va ser al Palau
Sant Jordi de Barcelona amb el tenor Josep
Carreras davant 20.000 espectadors
L’Orquestra Simfònica Sant Cugat està patrocinada per la companyia d’assegurances
Catalana Occident i la companyia farmacèutica Ferrer Internacional i compta amb
el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, la Diputació de Barcelona i el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

www.simfonica.cat - l’Orquestra en xifres
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30 anys d’Orquestra
La història de l’Orquestra va començar amb un grup de persones provinents
de diferents àmbits culturals que varen crear l’AOSC (Associació Orquestra
Sant Cugat) amb l’objectiu d’impulsar la creació de l’orquestra de la ciutat
de Sant Cugat del Vallès. Aquesta associació ha esdevingut fonamental en la
creació de nou públic i en l’acceptació de l’Orquestra com a element fonamental de la vida cultural d’aquesta ciutat.
El concert més popular que es realitzava a
Sant Cugat els anys 90 era el que organitzava
la Coral Sant Cugat del Club Muntanyenc
al Monestir durant la Festa Major. Va ser
precisament al concert del 30 de juny de
1990 on es va presentar la nova l’Orquestra
de Cambra Sant Cugat, origen de l’actual
Orquestra Simfònica.
L’Orquestra de Cambra va començar amb
molt bon peu. El 1991 es va celebrar l’Any
Mozart, amb motiu del 200 aniversari
de la mort del compositor de Salzburg,
i l’Orquestra va realitzar 11 concerts del
“Rèquiem”, de Mozart” i l’òpera “La Clemenza
di Tito”, també de Mozart, en versió concert
al Palau de la Música Catalana i al Teatre La
Faràndula de Sabadell.
Al mateix temps que l’Orquestra es donava
a conèixer augmentaven les sol·licituds
de músics professionals i estudiants que
en volien formar part. Per tal d’ordenar
la situació es va crear la “Jove Orquestra
Sant Cugat” amb estudiants avançats i es
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va mantenir l’”Orquestra de Cambra Sant
Cugat”, formada exclusivament per músics
professionals.
En aquesta primera etapa van succeir dos
fets determinants per a l’Orquestra. En
primer lloc, l’entrada en el projecte de
la companyia d’assegurances Catalana
Occident, que va donar un impuls econòmic
imprescindible per mantenir i millorar el
nivell artístic. D’altra banda, el 1993 es va
inaugurar el Teatre-Auditori Sant Cugat, que
ha sigut des d’aleshores un esplèndid espai
per a l’Orquestra, en el qual ha presentat la
seva programació.
Amb la creació del Teatre-Auditori es
va plantejar l’objectiu de crear una gran
orquestra simfònica. Així doncs, l’any 1995, en
el concert realitzat el 20 d’octubre de 1995 al
Palau de la Música Catalana es va presentar
l’”Orquestra Simfònica Sant Cugat”, formada
pels músics de l’Orquestra de Cambra i una
selecció de músics de la “Jove Orquestra”.

Amb J. Carreras al Palau Sant Jordi

Paral·lelament l’Associació estava molt
implicada en la vida associativa de la ciutat.
El nombre de socis anava augmentant, la
qual cosa assegurava una gran afluència de
públic en els concerts. En aquesta època
l’Orquestra interpretava obres com: el
“Rèquiem” de Fauré, la “Gran missa en Do
menor” de Mozart, “El Bolero” de Ravel, “La
Flor” de Ricard Lamote de Grignon... (veure
fotos a les pàgines 16-21)
L’activitat pedagògica de l’Orquestra ha sigut
molt intensa. Des de l’any 1997 fins al 2002
l’Orquestra fou la responsable de l’equip
de professors de les “Estades de Música”
que organitza la Generalitat de Catalunya.
Aquesta experiència va tenir continuïtat en
diferents “Trobades de Música Simfònica”.
Amb joves músics provinents de les
“Trobades” i l’equip de professors format per
músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat
s’han realitzat diferents projectes com la “Jove
Orquestra Simfònica del Baix Llobregat”,
amb seu al Teatre Atrium de Viladecans.
Amb aquesta orquestra es va participar en
la trobada internacional de joves orquestres
realitzada l’any 2003 a França. També es va fer
un viatge a Rússia l’any 2004 per fer diferents
concerts i es va tornar a França dues vegades
per fer el “Rèquiem” de Mozart i el “Rèquiem”
alemany de Brahms.

Un altre projecte que va tenir molta
repercussió va ser l’“Orquestra Simfònica
Juvenil de Catalunya”, formada per joves
entre 14 i 18 anys que comptava amb el
suport del “Moviment escolta català”. Amb
aquesta orquestra es van realitzar diferents
concerts entre els quals destaquem els fets
al Palau de la Música Catalana els anys 2008
i 2009 i també els concerts per la solidaritat
organitzats per Rotary Sant Cugat els anys
2008-2011.
L’Orquestra Simfònica Sant Cugat tenia
el seu pròpi planter: l’OSJC amb joves de
14 a 18 anys, la JOSBL amb joves de 18 a 25
anys i l’OSSC amb músics professionals. Les
diferents formacions orquestrals compartien
instruments de percussió, sistema d’arxiu
i distribució de partitures i serveis centrals
d’administració i promoció de concerts.
Actualment, a l’OSSC hi ha músics que van
participar en les diferents orquestres de joves.
Mentrestant l’Orquestra continua oferint la
seva temporada de concerts simfònics al
Teatre-Auditori Sant Cugat amb gran èxit de
públic. Es preparen obres com: la “Simfonia
núm. 2” de Brahms, el “Concert per a dues
flautes i orquestra”, de F. Doppler, amb Vincent
Lucas i Patricia de No, el “Concert núm. 1” per
a piano i orquestra de Chopin, amb Daniel
Ligorio, etc.
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acceptació del públic. Es fan concerts per
tot el territori amb obres com: el “Rèquiem
alemany” de Brahms, l’òpera “Le Villi”
de Puccini, l’oratori “El Pessebre” de Pau
Casals, l’espectacle audiovisual “Els colors
de la música”, i el ballet “El llac dels cignes”
de Txaikovski, amb Àngel Corella i la seva
companyia de ballet clàssic.

1990-2020

Del 2010 al 2015 s’interpreten obres com el
ballet “Petruixka” d’Ígor Stravinski, la sarsuela
“Marina” d’Arrieta, i es presenta el programa
“innovació & música” per empreses.
El 7 d’octubre del 2012 es presenta la
“Novena Simfonia” de Beethoven al Palau de
la Música.
En els darrers anys, diferents elements que
han contribuït a donar l’impuls definitiu a
l’Orquestra: la contractació de directors i
solistes de prestigi internacional, la realització
de la “Temporada de concerts” al Teatre La
Massa de Vilassar de Dalt, que s’afegeix a la
que es realitza al Teatre-Auditori Sant Cugat,
la millora en la comunicació i en la imatge
de l’Orquestra amb la nova web “simfonica.
cat”, l’edició de llibres, programes molt ben
documentats, promoció i publicitat.
En aquesta darrera etapa l’Orquestra ha
interpretat obres com: “Doble concert”
de Brahms, amb Gerard Claret (violí) i
Lluís Claret (violoncel), l’òpera “Cavalleria
Rusticana” de Mascagni, el ballet “Don
Quijote amb la Companyia Nacional
de Danza”, les “Variacions rococó per a
violoncel i orquestra” de Txaikovski, amb
Guillermo Pastrana, “Els Planetes” de Holst,
“Shéhérazade” de Rimski-Kórsakov.
Concert a la Sagrada Família

L’any 2003, per tal de facilitar les donacions
d’empreses i per donar més consistència
jurídica a l’Orquestra, es crea la “Fundació
Privada Música Simfònica i de Cambra” que
passa a ser l’entitat jurídica que gestiona
i representa l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat. L’Associació passa aleshores a ser
l’associació d’espectadors que dona suport
a l’Orquestra.
El nivell d’activitat és molt alt, els músics
de la Simfònica són els professors de les
orquestres de joves, es fan audicions per
a escolars i el cicle de concerts té una gran

14

Per tal de complementar la “Temporada
de Música Simfònica” l’Orquestra proposa
el cicle “Orquestra de Cambra & Joves
Solistes”. Aquest cicle ofereix a joves músics
la possibilitat d’actuar com a solistes amb
una orquestra professional formada per
músics de l’OSSC.
Després de 30 anys d’història l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat és una formació de
prestigi arrelada al territori i a la seva gent.
Una orquestra que vol innovar i sorprendre,
que dóna oportunitats als joves, que ofereix
programes atractius i que encara li queden
molts reptes per superar i molta música per
compartir.
Josep Ferré

Palau de la Música

Auditori de Girona

Gran Teatre del Liceu

Teatre Grec

CIUTATS ON HEM ACTUAT

CONCERTS DEDICATS A EMPRESES

En data 1-6-2019 l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat ha realitzat concerts a 76 ciutats:

L’Orquestra Simfònica Sant Cugat
ha realitzat concerts per a:

Alcañiz, Alella, Andorra, Argentona, Badalona,
Badia del Vallès, Barberà, Barcelona, Begues,
Blanes, Cabrils, Calaf, Caldes, Calella, Cap
Roig (Calella de Palarugell), Castellar del
Vallès, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola, Corbera de Llobregat, Cornellà, El Prat
de Llobregat, El Vendrell, Esparraguera,
Esplugues, Falset, Flix, Gavà, Girona,
Hostalets de Pierola, L’Hospitalet, La Riba,
Llafranc (Palafrugell), Lleida, Lliçà de Munt,
Mallorca, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet,
Montcada i Reixac, Montserrat, Nulles, Olesa
de Montserrat, Olot, Palafrugell, Palau Solità i
Plegamans, Premià de Mar, Puigcerdà, Reus,
Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent,
Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires,
Sant Feliu, Sant Fruitós de Bages, Sant Julià
de Vilatorta, Sant Just Desvern, Sant Pere
Sallavinera, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç
dels Horts, Santa Susana, Súria, Tarragona,
Terrassa, Tiana, Torroella de Montgrí, Vic,
Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilassar
de Dalt.

Catalana Occidente, Boehringer Ingelheim,
Grup Ferrer Internacional, Esade, Inibsa,
Federació del Metall, Fabra i Coats, Seur,
Securitas direct, HP, Gràficas Rodergas,
Real Club de Polo de Barcelona, Pronovias,
Beiersdorf i l’associació d’empreses “Sant
Cugat Empresarial”.

www.simfonica.cat

15

Primer concert de l’Orquestra
30-6-1990, Monestir de Sant
Cugat

Òpera Il Re Pastor de Mozart

Simfonia concertant
de Frank Martin

Gran Misa de Mozart

La Flor de Lamote de Grignon

1991
1990
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1993
1992

Rèquiem de Mozart

Històries de Sant Cugat
Inauguració Teatre-Auditori

La Clemenza de Tito de Mozart

Òpera Rita de Donizetti

1994

30anys

en imatges

Informació adicional
de les fotografies

Sarsuela La verbena de la paloma

1995

Concert homenatge a Gershwin

1997
1996

1999
1998

Òpera Alceste de Gluck

Concert al Palau Reial

Opereta La vídua alegre
de Franz Lehar

Sarsuela La del manojo de rosas

Amb la Cotton Club Big Band

Cançó d’amor i de guerra
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Suite concertant de Josep Carbonell
Valsos i danses al Palau

Festival del mileni: Àries d’òpera

Flamenc simfònic amb Vicente Amigo

Audicions escolars

Els quadres d’una exposició

Amb Miguel Bosé a l’Auditori BCN

Concert al Palau de la Música

Lluís Llach i Josep Carreras a Cap-Roig

2003

2001
2000
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2002

2004

Missa de la coronació de Mozart

Amb J. Carreras al Palau Sant Jordi

Carmen de Bizet

Cantates del milenari del monestir

Amb la Cia. de Titelles Per Poc

El Bolero de Ravel

Concert de Valsos i danses

Rèquiem de Brahms

Concert amb el mag Lari

Òpera Le Villi de Puccini

Les edats de l’amor de Shakespeare
amb Emma Vilarasau i Joan Berlanga

2005

OSJC al Palau de la Música

2007
2006

2009
2008

Concert per a cobla i orquestra
de Cohí Grau

Amb el Grup de dansa Laura Esteve

Els planetes de Holst

Amb Joan Cabero

Amb la Big Band Jazz Terrassa

Concert Doppler amb Patricia de
No i Vincent Lucas

El pessebre de Pau Casals

Concert de Valsos i danses

JOSBL, Teatre Atrium de Viladecans

19

20è aniversari de l’OSSC

Concert al Liceu per a Catalana
Occident

Northern Concerto de J.A Amargós
amb Elisabet Franch

El llac dels cignes de Txaikovski
amb Angel Corella

Novena Simfonia de Beethoven

Nevares de Ignasi Roda
al festival del Teatre Grec

Petruixka d’Igor Stravinski

A la Sala Oval del MNAC

Concert 150è aniversari de
Catalana Occident al MNAC

2011
2010

2013
2012

Innovació i música
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El Pessebre de Pau Casals a la
Sagrada Familia

Pere i el Llop

Romeo i Julieta de Prokofiev
amb titelles Per Poc

Amb entitats de cultura popular

2014

Ballet Don Quijote amb la
Compañia Nacional de Danza

Somni d’una nit d’estiu
de Mendelssohn

Peter Pan

Cantata de Randa de S. Brotons

Al Teatre la Massa, Vilassar de Dalt

Xostakóvitx amb Miquel Ortega

2015

2017
2016

2019
2018

Amb Cor infantil Sant Cugat

Concert per a violí i orquestra
de Txaikovski amb Kalina Macuta

Òpera Carmen de Bizet

El món de l’òpera amb la soprano
Begoña Alberdi i la Coral La Lira

Planetes de Holst

Amb Gerard Claret i Patrícia de No

Schéhérazade de Rimski-Kórsakov
amb Pere Bardagí i Jordi Piccorelli

Amb Gerard Claret, Lluís Claret i
Antoni Ros-Marbà

Amb Guillermo Pastrana i
Michael Nesterowick
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Concerts

Simfònics
L’

ideal en una temporada de concerts
simfònics és no perdre-se’n cap. L’equip
que fa la programació, amb Josep Ferré al
capdavant, procura que hi hagi varietat de
gèneres, d’estils, de solistes i de directors i així poder
mostrar una mica de la infinita diversitat de músiques
que s’inclouen en això que anomenem “música de
concert”. Gràcies a aquest plantejament, els que hi
assistim com a públic podem descobrir obres noves,
estils que potser no coneixíem, compositors que ens
sorprendran i també, naturalment, podem disfrutar
d’allò que ja sabem que sí que ens agrada.
Entre aquesta varietat de propostes destaquem
alguns concerts que marcaran els punts àlgids de la
temporada. Comencem amb els dos concerts en els
que Josep Ferré cedeix la batuta a directors catalans:
Salvador Brotons ens proposa la monumental Simfonia
del Nou Món de Dvorak i Edmon Colomer un programa
dedicat a Johannes Brahms, amb la Simfonia núm. 2 i
l’espectacular Concert per a piano núm. 1 en mans d’un
dels solistes més rellevants de casa nostra, el barceloní
Albert Guinovart. Entre la resta de concerts tampoc
no ens podem perdre el Triple concert de Beethoven
al programa inaugural, ni la música incidental de Peer
Gynt, ni el tradicional concert de Nadal, ni el concert
especial de celebració dels 30 anys de l’orquestra amb
el que es clourà la temporada. El que dèiem: l’ideal és no
perdre-se’n cap.

La Scapigliata (L’escabellada) de Leonardo da Vinci (1508).

El triple
de Beethoven
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director

29 de setembre de 2019 - 19 h

Teatre-Auditori Sant Cugat

27 d’octubre de 2019 - 19 h
Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Ludwig van Beethoven

Bonn 1770 - Viena 1827

Triple concert en Do major, op. 56
Allegro
Largo (attacca)
Rondo alla polacca
Solistes: Oscar Vilaprinyó, violí
Marta Pons, violoncel
Jordi Vilaprinyó, piano

intermedi

Edward Elgar

Broadheath 1857 - Worcester 1934

Introducció i allegro per a corda, op. 47
Solistes: Pere Bardagí, violí
Laia Pujolassos, violí
Albert Flores, viola
Julià Borràs, violoncel

Ralph Vaughan Williams

Down Ampney 1872 - Hanover Terrace 1958

Scherzo alla marcia

Solistes (pàgina 61)

Josep Ferré, director (pàgina 55)
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Triple de Beethoven
Per David

Puertas Esteve

A l’època del Barroc es van posar de moda les obres
per a instrument solista i orquestra: va ser la gran
explosió dels concerts de Corelli i Vivaldi que van
sentar les bases per a les obres de lluïment. Va ser
una època on no eren estranys els concerts amb dos
solistes, o tres o fins i tot quatre. Però aquest model
va anar decaient i finalment es va imposar l’obra per
fer destacar un sol instrument mentre l’orquestra
l’acompanya. La història de la música, però, ens ha
deixat alguns exemples d’obres ben especials, com
el Concert Triple de Beethoven o l’obra d’Elgar
que s’interpreta en aquest mateix programa: obres
úniques que fan destacar un grup d’instruments
amb tècniques ben diferents de les que s’empraven
al segle XVIII.

Triple concert en Do major, op. 56
Ludwig van Beethoven (1770-1827) va saber trobar
diferents mecenes que li van arreglar la seva sempre
precària situació econòmica. L’amic de més alt llinatge
era l’arxiduc Rodolf, a qui l’any 1814 Beethoven dedicaria
el famós Trio “Arxiduc”. Aquest personatge va ser
l’encarregat d’interpretar la part de piano en l’estrena
(1808) del Triple concert, una obra que conté l’esperit
dels antics concerts barrocs (concerti grossi) en els que
un grup d’instruments dialogava amb el tutti orquestral.
El concepte del llenguatge simfònic de Beethoven (que
acabava d’enllestir la Simfonia núm. 3 “Heroïca”) el va dur
més cap a la forma de la simfonia concertant.
Casa on va néixer Beethoven,
Bonn, Alemanya
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Encara que el propi Beethoven mai no va fer massa
cas d’aquesta obra, el Triple concert té un encant molt
especial, sigui per la seva condició d’obra única en el
repertori simfònic, sigui per l’extraordinari paper assignat
al violoncel (gens habitual per l’època en que el cello
feia bàsicament paper d’acompanyament) o sigui per la
lleugeresa i perfecció del darrer moviment (“Rondo alla
polaca”), aclucada d’ullet cap al dedicatari de l’obra, el
príncep polonès Lobkowitz.

Introducció i allegro per a corda, op. 47
Edward Elgar (1857-1934) va començar a ser un
compositor reconegut a partir dels 40 anys amb obres
com les Variacions Enigma (1898-99), l’oratori El somni de
Geronci (1900), les cinc marxes de Pompa i Circumstància
(1901, 1905, 1907 i 1930), les dues simfonies (1908 i 1911),
el Concert per a violí (1910) i el Concert per a violoncel
(1919). Després de la mort de la seva esposa Alice (1920)
pràcticament va deixar de compondre, convençut que
els temps havien canviat i que la seva música romàntica
ja no s’adeia amb la modernitat del segle XX.
La Introducció i allegro, per a quartet de corda i orquestra de
corda, és una obra única, molt especial, pel fet de comptar
amb un quartet de corda com a formació solista (com si
es tractés d’un concerto grosso barroc) i una orquestra de
corda acompanyant. Elgar la va escriure “amb la idea de
mostrar el virtuosisme dels intèrprets” i la dificultat de la
seva interpretació és extrema. Va ser estrenada el 1905 per
l’aleshores recent creada London Symphony.

Museu Casa Natal d’Elgar
Bajar Broadheath, Worcestershire,
Regne Unit

Scherzo alla marcia
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) va ser honorat
amb el suport incondicional del públic britànic i va
formar part del pòker d’asos de l’anomenat “renaixement
anglès”, un grup de compositors en el que també s’hi
compten Edward Elgar, William Walton i Benjamin
Britten. La seva música potser és fins i tot més “anglesa”
que la dels altres pel fet d’estar inspirada en bona mesura
en el folclore anglès. Els seus himnes i cançons són molt
populars a Anglaterra (un d’ells va sonar en la cerimònia
de coronació de la reina Isabel II). Va ser un dels primers
músics en recopilar música popular i tradicional britànica
—va catalogar més de 800 cançons— i va incorporarne els ritmes, escales i esquemes melòdics a les seves
composicions.

Casa on Williams va passar l’infància.
Avui museu.
Leigh Hill Place, Surrey, Regne Unit.

Scherzo alla marcia és el segon moviment de la seva
Simfonia núm. 8, una obra estrenada el 1956. De les
nou simfonies que va escriure, aquesta és la més breu
(dura una mitja hora) i té la particularitat de que el segon
moviment està escrit només per a instruments de vent
i el tercer, només per a instruments de corda. Aquest
Scherzo és una pàgina simpàtica, enèrgica, molt brillant i
que, naturalment, permet el lluïment de la secció de vent
de l’orquestra.
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Simfonia
del Nou Món
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Elisabet Franch, flauta
Salvador Brotons, director

22 de novembre de 2019 - 21 h

Teatre-Auditori Sant Cugat

24 de novembre de 2019 - 19 h
Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Franz von Suppé
Split 1819 - Viena 1895

Cavalleria lleugera. Obertura
Felix Mendelssohn

Hamburg 1809 - Leipzig 1847

Concert per a flauta i orquestra, op. 64
Elisabet Franch, f lauta

intermedi

Antonín Dvořák

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Simfonia núm 9 “Del nou món”
Adagio – Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto Vivace - Poco sostenuto
Allegro con fuoco

Elisabet Franch, flauta (pàgina 64)
Salvador Brotons, director convidat (pàgina 56)
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Simfonia del Nou Món
Per David

Puertas Esteve

Aquí tenim un concert simfònic canònic: una obertura, un concert per a solista (mitja part per descansar)
i una simfonia. Aquesta estructura, que sembla que
“sempre” ha estat així, no es va anar imposant als
concerts simfònics de casa nostra fins l’últim terç del
segle XX. A l’època de l’Orquestra Pau Casals (anys
20 i 30) i a l’època d’Eduard Toldrà (anys 50 i 60) els
concerts simfònics eren molt més llargs: a vegades
fins i tot tenien tres parts. Però poc a poc ens vam
anar europeitzant i vam anar consolidant aquesta
pauta. El d’avui, a part de presentar aquesta estructura “tradicional”, inclou tres obres de referència.

Obertura Cavalleria lleugera

Ciutat natal de Franz von Suppé
Split, Croàcia

Franz von Suppé (1819-1895) va guanyar-se molt bé la
vida com a compositor d’operetes i de “música lleugera”.
Va néixer a Croàcia, que aleshores formava part de
l’imperi austrohongarès, va estudiar flauta i cant i va
arribar a actuar sota les ordres de Donizetti. Als 25 anys
ja estrenava les seves pròpies obres als teatres de Viena
i va arribar a signar més de 200 obres escèniques, entre
operetes, ballets, farses i demés entremesos. Avui dia
només s’interpreten algunes de les seves obertures,
però es tracta d’obres que s’han consolidat totalment
en el repertori simfònic per la seva vitalitat, gràcia i
espontaneïtat. La seva opereta Cavalleria lleugera (1866)
incloïa temes musicals d’orígen hongarès i va tenir un
gran èxit.

Concert per a flauta i orquestra, op. 64
Felix Mendelssohn (1809-1847) va ser un nen prodigi.
Als 15 anys ja destacava com a pianista i compositor i fins
i tot abans, amb només 13 anys, ja havia escrit un Concert
per a violí, una obra fresca molt influïda per la música
de Bach. Vint-i-dos anys després, ja en plena maduresa,
en va escriure un altre, el que escoltem avui, i que,
juntament amb els de Beethoven, Brahms i Txaikovsky,
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conforma el pòker d’asos dels concerts romàntics. L’autor
va rebre consells d’un dels grans violinistes del moment,
Ferdinand David, que va ser l’encarregat d’estrenar-lo a
Leipzig el 13 de març de 1845.
Es tracta d’una obra capdal del repertori simfònic de tots
els temps: brillant, enèrgica, virtuosística i molt popular.
Conté alguns elements que eren novetats per l’època,
com donar entrada a l’instrument solista des del primer
compàs, escriure fragments “d’acompanyament” al
solista a base d’arpegis mentre l’orquestra fa la melodia
principal o enllaçar els tres moviments per evitar que
el públic aplaudís: entre el primer i el segon hi ha un
solo de fagot, i entre el segon i el tercer un interludi
per a cordes que dóna pas a una fanfara de metalls. La
particularitat de la interpretació d’avui és que la part de
solista no l’assumeix un violí sinó una flauta travessera,
una versió molt popular que explota els recursos propis
de l’instrument de vent.

Casa natal de Felix Mendelssohn
Hamburg, Alemanya

Simfonia núm 9 “Del nou món”
Antonin Dvorak (1841-1904) va escriure la Simfonia del
Nou Món als Estats Units l’any 1893 i en ella hi apareixen
temes que, si bé no són populars americans, sí que hi
estan inspirats. Moltes de les melodies s’han popularitzat
gràcies a les diferents versions que se n’han fet o a la
seva utilització en pel·lícules o anuncis. Com deia l’autor:
“Jo solament he escrit els temes amotllant-los a les
particularitats de la música negra o dels pèl-roges i usant
aquests temes com a subjecte els he desenvolupat
per mitjà dels recursos del ritme, de l’harmonia, del
contrapunt i dels colors de l’orquestra moderna”. Dvorak,
el compositor bohemi més destacat de la història, va
passar la major part de la seva vida a Praga i va ser allà on
va començar a escriure obres inicialment inspirades en el
folklore txec, però poc a poc deutores d’un àmbit molt
més ampli que abarca tot l’eslavisme: Moravia, Polònia,
Eslovenia, Rússia...

Tomba d’ Antonin Dvorak
Praga, República Txeca

Aquest interès per la música tradicional dels diferents
pobles que va conèixer també el va acompanyar
als Estats Units on, a finals de la seva vida, va viurehi tres anys. Allà va tenir ocasió de conèixer els cants,
les danses i altres manifestacions artístiques d’alguns
pobles nord-americans, com els indis de l’estat d’Iowa
o les comunitats de negres alliberats de l’esclavatge
des de feia poques dècades. Totes aquestes músiques,
passades per la reflexió i l’ofici de Dvorak, van anar a
parar a la Simfonia del Nou Món.
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Valsos i danses

Concert de cap d’any

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Fadó, tenor
Josep Ferré, director
Amb la col·laboració del
Grup de dansa Laura Esteve

27 de desembre de 2019 - 21 h
28 de desembre de 2019 - 19 h
Teatre-Auditori Sant Cugat

29 de desembre de 2019 - 19 h
Teatre Municipal de Montaca i Reixac

1 de gener de 2020 - 19 h

Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Johann Strauss II

Neubau, Viena 1825 - Viena 1899

El rat-penat. Obertura

Josef Strauss

Viena 1827 - Viena 1870

Braç amb braç. Polca-mazurca, op. 215

Johann Strauss II

Marxa-Fantasia russa, op. 353
Vals de l’Emperador, op. 437

Antonín Dvořák

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Dansa eslava, op. 46, núm 8

Edvard Grieg

Bergen, Noruega 1843 - Bergen 1907

Dansa d’Anitra

intermedi
Joan Manén

Barcelona 1883 - 1971

El cavaller enamorat, sardana

Joaquim Serra

Perelada 1907 - Barcelona 1957

Mainada jugant d’Impressions camperoles

Rafael Martínez Valls

Ontinyent 1868 - Barcelona 1946

Pirineu de Cançó d’amor i de guerra (Tenor)
Enric Morera

Barcelona 1865 - Barcelona 1942

Serra amunt, sardana

Josep Ribas i Gabriel
Barcelona 1882 - 1934

Rosó, pel teu amor (Tenor)

Salvador Brotons
Barcelona 1959

Nadales catalanes
Josep Ferré, director (pàgina 55)
Josep Fadó, tenor (pàgina 65)
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Valsos i danses
Per David

Puertas Esteve

La primera part del concert se centra, principalment, en les obres de la família Strauss,
les que protagonitzen des de l’any 1941 el Concert de Cap d’A ny al Musikverein de
Viena, l’esdeveniment televisiu musical més seguit arreu del món. Aquesta barreja tan
elegant de música popular amb música simfònica va triomfar al segle XIX a la capital
austríaca i, dels salons de ball, poc a poc va anar passant a les sales de concert. La segona
part ens porta un tast de la nostra música, de la música catalana més arrelada a la tradició popular: d’una banda les melodies de Joaquim Serra i d’Enric Morera, de l’altra les
cançons més populars i, finalment, les nadales més estimades del nostre país.

Johann Strauss II
Va ser batejat pel públic vienès com “El rei del vals”. Durant
uns anys va competir amb el seu pare (Johann Strauss I)
però en morir prematurament aquest, va unificar les
dues orquestres i es va quedar amb la “marca” Strauss.
Va ser el creador de la primera franquícia musical:
amb la col·laboració dels seus germans Eduard i Josef
que, com ell, també van ser violinistes i compositors,
explotaven “l’autèntica” Orquestra Johann Strauss a tres
llocs diferents el mateix dia: mentre un tocava al cafè més
concorregut de Viena, l’altre feia una gira per França i
l’altre oferia un concert de valsos davant el tsar de Rússia
a Sant Petersburg. Destaquem dues de les obres que
avui sentim: l’obertura de la seva opereta més popular,
El Rat-penat, estrenada a Viena el 1874 comença amb tres
acords inoblidables que ja ens situen en l’ambient optimista
i alegre de l’obra i després d’una llarga introducció apareix
el famosíssim tema principal a ritme de vals. El Vals de
l’Emperador, escrit l’any 1889 en motiu de la visita que el
Kaiser Guillem II d’Alemany va fer a l’Emperador d’Àustria
Francesc Josep, és una mostra perfecta de l’estil Strauss:

Casa museu de la dinastia Strauss

una peça que comença com una
marxa (en honor al caràcter militar
de l’esdeviment que el motiva)
i aviat es transforma en un vals,
però no en un de sol, sinó que se
succeeixen diferents “valsos” en
una mena de suite ballable.

Enric Morera

Primeres sardanes del compositor
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Va destacar com a autor d’obres escèniques (òperes,
sarsueles, teatre musical) com La fada, La santa espina,
Empòrium, Bruniselda, El comte Arnau, Tassarba, etcètera.
Amb el pas dels anys, però, el seu llegat musical ha
quedat reduit exclusivament a les sardanes. Entre les més
populars hi ha L’Empordà, La santa espina, La sardana de
les monges, Les fulles seques i aquesta que escoltem avui,
Serra amunt, estrenada l’any 1913 i que s’inicia, en la seva
versió original per a cobla, amb un característic i enèrgic
uníson de les dues tenores tocant alhora el tema principal.

Rafael Martínez Valls
Va néixer a Ontinyent i va fer una brillant carrera com a
compositor de sarsueles a Barcelona. És autor de les dues
sarsueles escrites en català més interpretades de tots els
temps: Cançó d’amor i de guerra (1926) i La legió d’Honor
(1930). Pirineu és un cant a la bellesa de les muntanyes i a
l’enyor que el protagonista sentiria si algun dia hagués de
marxar.

Disc “Cançó d’amor i guerra”

Joaquim Serra

Placa al número 11 del carrer del
Notariat de Barcelona

Amb només 20 anys, va compondre una de les millors obres
per a cobla que s’han escrit mai. Impressions camperoles
és una obra del tot descriptiva que mostra perfectament
el llenguatge clar i natural de l’autor empordanès. Va ser
escrita l’any 1927 i guardonada als Premis Sant Jordi del
Foment de la Sardana de Barcelona. La versió simfònica
que escoltem avui és deu anys posterior.

Josep Ribas
Va compondre el sainet líric Pel teu amor que es va estrenar
al Teatre Tívoli de Barcelona al desembre de 1922. Una de les
cançons incloses a l’obra, Rosó, va adquirir vida pròpia gràcies a les
interpretacions que en va fer el tenor Emili Vendrell, fins a esdevenir
una de les cançons catalanes més populars.

Cartell de l’època

Salvador Brotons

Portada de la partitura

Ja fa més de vint anys que va estrenar la seva suite
Nadales catalanes, una obra que segueix sonant igual de
fresca i directa que el primer dia: inclou vuit cançons que
se succeeixen seguint una lògica musical, amb contrastos
rítmics i dinàmics. Els últims acords, però, amaguen una
sorpresa amb una aclucada d’ull a la música d’Enric Morera
i a la lletra d’Àngel Guimerà que refermen la catalanitat de
la música d’aquesta partitura.
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Grieg
& Bizet
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Michał Nesterowicz, director

19 de gener de 2020 - 19 h

Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Edvard Grieg

Bergen, Noruega 1843 - Bergen 1907

Peer Gynt
Prelude
Morgenstemming - (Al matí)
Ase’s dood - (La mort d’Ase)
Solveig’s lied - (La canço de Solveig)
Anitra’s dans - (Dansa d’Anitra)
In de hal van de Bergkoning - (A la cova del Rei de les Muntanyes)

intermedi

Georges Bizet

París 1838 - Bougival 1875

Carmen. Selecció
L’Arlésienne. Suite

Michał Nesterowicz, director convidat (pàgina 57)
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Grieg & Bizet
Per David

Puertas Esteve

La col·laboració entre músics i dramaturgs ha donat grans pàgines a la història
de la música, sobretot operístiques. Però en algun cas, com el de Peer Gynt
i el de L’A rlesienne, la música s’ha imposat a la història: aquestes partitures van ser
escrites per acompanyar una representació teatral i, amb el pas dels anys, pocs s’enrecorden de la història dramàtica i en canvi, moltes de les melodies que van compondre
Grieg i Bizet per a aquells projectes han esdevingut molt populars.

Peer Gynt

Casa de Grieg
Troldhaugen, Bergen (Noruega)

Edward Grieg (1843-1907), juntament amb altres músics
i intel·lectuals noruegs, va formar el grup Euterpe amb
l’objectiu d’oposar-se frontalment a la influència alemanya
sobre la cultura nòrdica. Va aprofundir en l’estudi de la
música popular de Noruega i al 1867 va fundar l’Acadèmia
Noruega de música sota els postulats del nacionalisme
més radical. Malgrat que Grieg s’havia format a Alemanya,
el seu antigermanisme (des del punt de vista cultural) i la
seva defensa de la música i dels valors autòctons el van fer
gaudir d’una fama i d’un reconeixement únic al seu país.
Malgrat que el catàleg de Grieg conté 74 números d’opus,
actualment només s’interpreten de forma habitual les
suites de Peer Gynt, la Suite Holberg i el seu Concert per
a piano.
L’any 1875 Grieg ja era un compositor reconegut, gràcies
a l’èxit del seu Concert per a piano, i va rebre l’encàrrec
d’escriure música per a la representació de l’obra de teatre
Peer Gynt del dramaturg noruec Henrik Ibsen (1828-1906).
Es tracta de la història d’un jove impulsiu, desvergonyit
i aventurer que es creu l’amo del món, però que acaba
perdut i enfonsat. La moralina és evident: no s’ha de remar
contracorrent i el millor és seguir les pautes que marca la
societat. La particularitat del cas és que Ibsen era l’exemple
d’artista inconformista, mentre que Grieg responia a tots
els tòpics de la burgesia tradicional. La col·laboració entre
tots dos, però, va donar com a fruit una obra excepcional.
L’èxit de l’estrena, l’any 1876, va ser aclaparador. Amb el pas
dels anys, però, s’ha imposat més la música que no pas l’obra
teatral. Els diferents números de l’obra (originalment en va
arribar a escriure’n 26) relaten els episodis de la història: quan
es lleva el protagonista, la mort de la seva mare, la fugida
a correcuita per alliberar-se d’uns trolls que l’encalcen, la
dansa àrab, el segrest de la núvia o el retorn a casa.
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Carmen. Selecció

Casa de Bizet
On va viure els darrers anys
Bougival (París)

L’Arlésienne. Suite
George Bizet (1838-1875) no ho va tenir fàcil: va lluitar
molt esperant una oportunitat per a fer-se un nom en el
panorama de la música francesa de mitjans del segle XIX.
Després d’algunes estrenes operístiques que van passar
sense massa pena ni glòria, per fi li va arribar un encàrrec
ben remunerat. I, poques setmanes després de l’estrena
l’any 1875, es va morir. Mai no va arribar a imaginar que
la seva òpera Carmen (estrenada a l’Opéra-Comique
de París amb polèmica i diversitat d’opinions) arribaria
a ser l’obra lírica francesa més interpretada —amb
diferència— arreu del món. Carmen conté algunes de les
melodies més populars de la música operística de tots
els temps: l’havanera amb què la protagonista fa la seva
presentació —“L’amor és un ocell revel”—, la marxa dels
petits soldats, el cor “Toreador” o l’enèrgica obertura.
L’Arlésienne (o La noia d’Arles) és una obra de teatre
d’Alphonse Daudet estrenada a París el 1872 amb 27
fragments musicals de Bizet. El muntatge no va tenir
gaire èxit i, després, d’un mes, va ser retirat de cartell,
però Bizet va arranjar la música i li va donar forma de suite,
de manera que la “banda sonora” sí que ha sobreviscut i,
amb els anys, ha esdevingut una de les obres incidentals
més populars del repertori simfònic, juntament amb
El somni d’una nit d’estiu de Mendelssohn i Peer Gynt
de Grieg.
39

Guinovart
interpreta
Brahms
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Albert Guinovart, piano
Edmon Colomer,
director

14 de febrer de 2020 - 21 h

Teatre-Auditori Sant Cugat

16 de febrer de 2020 - 19 h
Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Johannes Brahms

Hamburg 1833 - Viena 1897

Concert per a piano i orquestra núm. 1
en Re menor, op. 15
Maestoso
Adagio
Rondo. Allegro non troppo

Albert Guinovart, piano

intermedi

Johannes Brahms

Hamburg 1833 - Viena 1897

Simfonia núm. 2 en Re major, op. 73
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso
Allegro con spirito

Albert Guinovart, piano (pàgina 66)
Edmon Colomer, director convidat (pàgina 58)
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Guinovart interpreta Brahms
Per David

Puertas Esteve

Les normes, diuen els artistes, estan per a saltar-les. A vegades la cosa surt bé i el públic
del futur et considera un geni. Però convèncer els teus contemporanis sempre resulta
complicat. Brahms va ser un gran defensor de les estructures musicals clàssiques i les va
dur un pas més enllà, però no les va trencar. Així, va rebre crítiques dels que el titllaven
d’antiquat i també dels que el consideraven massa agosarat.

Concert per a piano i orquestra
núm. 1 en Re menor, op. 15

Casa on va néixer Brahms,
Hamburg
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Johannes Brahms (1833-1897) va néixer en una família
musical. El seu pare tocava el contrabaix i la trompa i el
jove Johannes aviat va destacar com a pianista. Als 15 anys
ja feia recitals com a solista i als 20 va fer la seva primera
gira per Europa. Gràcies a aquestes gires va conèixer la
música que es feia als diferents països i es va interessar
per la música popular zíngara (més endavant escriuria les
seves famoses Danses hongareses). Va ser protegit pel
matrimoni Schumann i, quan Robert Schumann va caure
malalt, Brahms va estar al costat de Clara Schumann en els
moments més difícils. Brahms i Clara van mantenir la relació
d’amistat la resta de la vida. Cada cop que Brahms enllestia
una obra, el primer que feia era mostrar-la a Clara per a
que ella en donés l’opinió. Precisament va ser ella la que va
animar-lo a superar l’escriptura per a piano sol i a enfrontar-se
a escriure obres per a gran orquestra. Així, el dia 22 de gener
de 1859 el públic de Hannover va poder escoltar aquest
Concert per a piano amb el mateix autor interpretant la part
de solista. Era la primera obra per a orquestra que estrenava.
L’èxit va ser clamorós, però en la segona interpretació (que
es va fer a Leipzig) el públic es va mostrar més aviat apàtic.
Quin va ser el motiu? Doncs que l’obra no s’ajusta als tòpics
romàntics del moment. El públic preferia concerts frescos,
espectaculars i vistosos i aquest de Brahms defuig aquestes
característiques: dura quaranta minuts, l’estructura és atípica,
el paper de l’orquestra és molt important i la part solista,
malgrat ser extraordinàriament difícil, no és espectacular. Tot
plegat va fer que Brahms trigués 20 anys a tornar a escriure
un altre concert per a piano. L’obra està considerada de
gran dificultat, però el fet de ser poc vistosa fa que sovint
els intèrprets joves la defugin i que només l’interpreten
pianistes madurs i consagrats als que no cal guanyar-se el
públic amb pàgines més espectaculars.

“Sala de música de Brahms”
Pintura de Carl Müller

Simfonia núm. 2 en Re major, op. 73
“La simfonia que estic acabant és tan malenconiosa
que no crec que vostè la pugui suportar. Mai no havia
escrit res de tan trist (...). La partitura caldria publicar-la
amb una orla negra. N’està segur de voler gastar diners
en una obra d’aquest tipus?”. Amb aquestes paraules
plenes d’ironia, Brahms es dirigia a l’editor Simrock per
comentar-li la Simfonia núm. 2 que ja gairebé estava
acabada. L’obra representa (malgrat els comentaris de
Brahms) una de les pàgines més fresques, espontànies i
rialleres del compositor alemany. L’estiu de 1877, instal·lat
a la vora del llac Wörtesee, a la zona de Caríntia, al sud
d’Austria, Brahms es va dedicar a escriure aquesta obra
esperonat per l’èxit obtingut amb la Simfonia núm. 1.
Si recordem que per a fer la primera simfonia va invertir
més de 20 anys (entre els primers esbossos de 1854 i
l’estrena el 1876), podem dir que la Segona va ser escrita
en temps rècord: quatre mesos. El feliç i optimista estat
d’ànim de Brahms, l’entorn natural i les facilitats per a
treballar, van contribuir a crear una obra definida per
Clara Schumann com “alegre i encantadora”, lluny de
la descripció que feia Brahms al seu editor. Així mateix,
en una carta al crític Hanslick, Brahms assegura que:

“L’aire de Caríntia es troba tan
ple de melodies alades que
s’ha d’anar en compte de no
trepitjar-les”. Malgrat ser la
segona simfonia de l’autor, hem
de tenir present que Brahms
(que ja tenia 44 anys) era un dels
compositors més reconeguts del
moment. Per això no és estrany
que l’estrena d’aquesta obra,
celebrada el 30 de desembre de
1877, anés a càrrec de l’Orquestra
Filharmònica de Viena, sota la
direcció del famosíssim Hans
Richter que, sis anys després,
també li estrenaria la Tercera.
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Ana Häsler
amb la
Simfònica
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Ana Häsler, mezzosoprano
Marc Moncusí, director

13 de març de 2020 - 21 h

Teatre-Auditori Sant Cugat

Repertori

Edvard Grieg

Bergen 1843 - Bergen 1907

Peer Gynt
Prelude
Morgenstemming - (Al matí)
Ase’s dood - (La mort d’Ase)
Solveig’s lied - (La canço de Solveig)
Anitra’s dans - (Dansa d’Anitra)
Solveig’s wiegenlied (Cançó de bressol de Solveig)
In de hal van de Bergkoning - (A la cova del Rei de les Muntanyes)

intermedi
Giuseppe Verdi

Le Roncole 1813 - Milà 1901

La Força del destí. Obertura
Un ballo in Maschera. Re dell’abisso affrettati
Pietro Mascagni

Livorno 1863 - Roma 1945

Cavalleria rusticana
Intermezzo
Voi lo sapete o mamma (Aria de Santuzza)

Antonín Dvořák

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Dansa eslava op. 46
Rusalka. Cançó de la lluna

Ana Häsler, mezzosoprano (pàgina 67)
Marc Moncusí, director convidat (pàgina 59)
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Ana Häsler amb la Simfònica
Per David

Puertas Esteve

Les 10 òperes més interpretades arreu del món se les reparteixen cinc compositors i any
rere any les més populars es repeteixen i és molt difícil que una d’elles caigui de la llista:
La Bohème, Tosca i Madame Butterfly de Puccini; La flauta màgica, Les noces de Figaro,
i Don Giovanni de Mozart; La Traviata i Rigoletto de Verdi; Carmen de Bizet; i El barber
de Sevilla de Rossini. Avui, anem una mica més enllà i descobrim altres joies de la lírica.

Peer Gynt

Portada del disc “Peer Gynt”

Edward Grieg (1843-1907), als 32 anys va rebre l’encàrrec
d’escriure música per a la representació de l’obra de teatre
Peer Gynt del dramaturg noruec Henrik Ibsen (1828-1906).
Es tracta de la història d’un jove impulsiu, desvergonyit
i aventurer que es creu l’amo del món, però que acaba
perdut i enfonsat. La moralina és evident: no s’ha de remar
contracorrent i el millor és seguir les pautes que marca la
societat. La particularitat del cas és que Ibsen era l’exemple
d’artista inconformista, mentre que Grieg responia a tots
els tòpics de la burgesia tradicional. La col·laboració entre
tots dos, però, va donar com a fruit una obra excepcional.
L’èxit de l’estrena, l’any 1876, va ser aclaparador.

Rusalka

Portada del disc “Rusalka”
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Antonin Dvorak (1841-1904) va ser el músic txec més
destacat del segle XIX, considerat el compositor nacional
per la utilització del patrimoni popular que va fer en
les seves òperes i també en la seva música simfònica.
Comparteix aquest privilegi amb Smetana, autor de
La núvia venuda, l’òpera nacional txeca per excel·lència
abans de l’estrena de Rusalka de Dvorak. Avui escoltem una
de les seves Danses eslaves —en va arribar a publicar 16—
inspirades en el riquíssim folclore eslau i escrites a l’estil de
les Danses hongareses de Brahms. L’òpera Rusalka (“dona
encantada”) va ser estrenada l’any 1901 i es basa, de forma
molt lliure, en el conte La sireneta d’Andersen. És un cant
a la natura i està plena de melodies tradicionals txeques,
de danses, de balades i de cançons entre les que destaca
aquesta “Cançó a la lluna” en la que la protagonista demana
a l’astre que tot ho veu que li digui on és el seu amor.

La Força del destí

Casa de Giuseppe Verdi
Roncole, Parma, Itàlia

Giuseppe Verdi (1813-1901) va estrenar La força del destí
l’any 1862 a Sant Petersburg, basada en l’obra del cordovès
Duque de Rivas Don Álvaro o la fuerza del sino. El tema del
destí, amb tres acords potents a càrrec dels instruments
de metall, apareix a l’inici i va treient el nas al llarg de l’obra.

Cavalleria rusticana
Pietro Mascagni (1863-1945) va arribar a compondre
15 òperes, però l’èxit descomunal de la primera que va
estrenar —Cavalleria rusticana, 1890— va eclipsar la resta
de la seva carrera que, malgrat tot, encara va comptar
amb un parell de títols prou exitosos a l’època, però que
no s’han consolidat en el repetori internacional. Aquesta
òpera és considerada la primera obra mestra del “verisme”,
un corrent que centra l’acció en la vida de les classes més
populars, en les emocions més bàsiques i directes, deixant
de banda les passions romàntiques edulcorades de la
noblesa. L’ària que escoltem la interpreta Santuzza i en ella
fa un resum de la història: Turiddu estima Lola, però quan
torna del servei militar troba que Lola s’ha casat amb un
altre; aleshores ella, Santuzza, aprofita per apropar-se a
Turiddu de qui està enamorada, però descobreix que
Turiddu i Lola segueixen veient-se d’amagat. No cal dir que
l’òpera acaba amb un duel entre Turiddu i el marit de Lola
que acaba amb la mort de l’amant.

Casa de Pietro Mascagni
Roma, Itàlia
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Concert del
30è aniversari
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré, director

24 d’abril de 2020 - 21 h

Teatre-Auditori Sant Cugat

26 d’abril de 2020 - 19 h

Teatre-Auditori La Massa - Vilassar de Dalt

Repertori

Henry Purcell

Londres 1659 - 1695

Abdelazar. Rondó
Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

Simfonia núm. 29, KV. 201
Ludwig van Beethoven
Bonn 1770 - Viena 1827

Egmont. Obertura

intermedi

Benjamin Britten

Lowestoft, UK 1913 - Aldeburgh, UK 1976

Guia d’orquestra per a joves, op. 34
(Variacions sobre el tema d’Abdelazar de Purcell)

Oda de benvinguda
March
Roundel
Jig
Modulation

Cors Joves de Catalunya

Josep Ferré, director (pàgina 55)
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Concert del 30è aniversari
Al llarg de la història la formació de l’orquestra ha anat evolucionant. Tal com la coneixem avui dia és el fruit de l’evolució de formacions més reduïdes que amb la recerca
de major expressivitat i amb l’aportació de diferents compositors ha esdevingut la gran
orquestra simfònica actual.
La història de la Simfònica Sant Cugat té un cert paral·lelisme amb aquesta evolució
doncs es va iniciar el 1990 amb una orquestra de cambra i amb els anys ha esdevingut
una gran orquestra simfònica. A la primera part, us presentem aquesta evolució interpretant obres dels segles XVII, XVIII i XIX amb l’escenografia de l’època i ambientades
en els espais on es van interpretar per primera vegada.
A la segona part una obra espectacular, la “Guia d’Orquestra” de Benjamin Britten.
Obra pensada per donar a conèixer les possibilitats sonores d’una gran orquestra simfònica. Un concert i també un espectacle únic i irrepetible per celebrar el 30è aniversari
de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Josep Ferré - Director

Comentari per David Puertas Esteve
Una de les característiques dels músics de tots els temps ha estat la necessitat de
conèixer quina música es feia a d’altres indrets. Els músics, en general, han estat grans
viatgers - Haendel, Mozart, Mendelssohn, Txaikovsky- i els que no han tombat tant
-com Bach o Beethoven-van procurar tenir a les mans les partitures que s’anaven publicant arreu d’Europa. Aquest coneixement del que s’estava coent a llocs llunyans va permetre que les idees musicals anessin amunt i avall i l’evolució sonora arribés a tot arreu.
Que si les òperes tenien èxit al nord d’Itàlia, en pocs anys se’n poguessin interpretar a
tot arreu. Que si una orquestra del centre d’A lemanya incorporava clarinets a la seva
plantilla, pocs anys després una altra situada a milers de quilòmetres també ho fes.

Abdelazar. Rondó

Casa on va viure Henry Purcell
Bowling Alley, Westminster, Londres
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Henry Purcell (1650-1695) és el compositor britànic
més rellevant del Barroc. Alguns fins i tot diuen que és el
més rellevant de tota la història d’Anglaterra. Va escriure
música instrumental, especialment per a teclat, música
religiosa, himnes (com l’Oda a Santa Cecília) i òperes,
entre les que destaquen Dido i Eneas i The Fairy Queen.
L’última gran obra de la seva vida va ser la música per
a l’obra teatral Abdelazar que incloïa deu fragments
musicals. Un d’ells, el Rondó, ha esdevingut molt popular
gràcies a que el compositor britànic Benjamin Britten el
va utilitzar per a l’obra que sentirem en aquest mateix
concert, la Guia d’orquestra per a joves.

Simfonia núm. 29, KV. 201

Mozart amb el seu pare i l’arquebisbe real Schrattenbach
Pintura de Martin van Meytens

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) va tenir
l’oportunitat de sentir les innovacions sonores amb les
que treballava l’Orquestra de Mannheim i en va aplicar
moltes d’elles a la seva música. La Simfonia núm. 29,
escrita l’any 1773, encara és una mostra de les seves
obres de joventut compostes per a una orquestra amb
pocs efectius: a part de la corda només inclou dos oboès
i dues trompes.

Egmont. Obertura
Ludwig van Beethoven (1770-1827) mai no va escatimar
en recursos sonors. Les seves obres importants van ser
estrenades totes elles a Viena i les orquestres que tenia
a mà eren nombroses. L’obertura que escoltem està
escrita per a una formació típica de la Viena d’inicis del
segle XIX, amb una parella de cada dels instruments
de vent —flautes, oboès, clarinets, fagots, trompes,
trompetes (en aquest cas encara no hi ha trombons)—
i timbales. L’any 1810 van encarregar a Beethoven la
composició de la música que havia d’acompanyar la
representació teatral de l’Egmont de Goethe en una
producció que es presentava al Burgtheater de Viena.
Beethoven va escriure nou números i, quan els va haver
acabat, va escriure aquesta obertura en la que apareixen

alguns dels temes importants
del drama: el tema de la lluita
d’Egmont contra la tirania (en
aquesta història els tirans són
els espanyols que no permeten
l’emancipació dels Països Baixos),
el tema de Clara (personificació
de la llibertat) i el tema final de
l’obra, anomenat Simfonia de la
victòria, que descriu la grandesa
de l’heroi que mor sense haverse deixat doblegar pels seus
enemics.

Guia d’orquestra per a joves, op. 34
Oda de benvinguda
Benjamin Britten (1913-1976) és un dels compositors
anglesos més importants del segle XX, especialment
admirat per la seva música vocal: cançons, obres corals
i òperes. Va compondre un bon nombre d’himnes i
odes, a l’estil dels compositors barrocs, però amb un
llenguatge molt personal i modern. L’última d’aquestes
obres va ser composta l’any 1976 i du per títol Oda de
benvinguda, per a cor de joves i orquestra. També és
autor d’una obra molt especial destinada a explicar els
instruments de l’orquestra al públic més jove: la Guia
d’orquestra (1945). Per a fer-ho, utilitza el Rondó que

Henry Purcell va compondre per
a l’obra teatral Abdelazar i en fa
variacions: primer s’interpreta
el tema amb tota l’orquestra
al complet (aquí sí que ja hi
trobem trombons, tuba i una
nodrida secció de percussió) i
després van apareixent diferents
variacions protagonitzades per
les diverses seccions i per cadascun dels seus instruments.
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Compositors
Concerts simfònics
El triple de Beethoven
Ludwig van Beethoven
Bonn 1770 - Viena 1827

Edward Elgar

Broadheath 1857 - Worcester 1934

Ralph Vaughan Williams

Down Ampney 1872 - Hanover Terrace 1958

Simfonia del Nou Món
Franz von Suppé
Split 1819 - Viena 1895

Felix Mendelssohn

Hamburg 1809 - Leipzig 1847

Antonín Dvořák

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Valsos i danses - Concert de cap d’any
Johann Strauss II

Neubau, Viena 1825 - Viena 1899

Josef Strauss

Viena 1827 - Viena 1870

Joaquim Serra

Perelada 1907 - Barcelona 1957

Rafael Martínez Valls

Ontinyent 1868 - Barcelona 1946

Antonín Dvořák

Enric Morera

Edvard Grieg

Josep Ribas i Gabriel

Joan Manén

Salvador Brotons

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Bergen, Noruega 1843 - Bergen 1907

Barcelona 1883 - 1971

Barcelona 1865 - Barcelona 1942

Barcelona 1882 - 1934

Barcelona 1959

Grieg & Bizet
Edvard Grieg

Bergen, Noruega 1843 - Bergen 1907

Georges Bizet

París 1838 - Bougival 1875

Guinovart interpreta Brahms
Johannes Brahms

Hamburg 1833 - Viena 1897

Ana Häsler amb la Simfònica
Edvard Grieg

Bergen, Noruega 1843 - Bergen 1907

Giuseppe Verdi

Le Roncole 1813 - Milà 1901

Pietro Mascagni

Livorno 1863 - Roma 1945

Antonín Dvořák

Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904

Concert del 30è aniversari
Henry Purcell

Londres 1659 - 1695

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

Ludwig van Beethoven
Bonn 1770 - Viena 1827

Benjamin Britten

Lowestoft, UK 1913 - Aldeburgh, UK 1976
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DIRECTORS
Concerts simfònics

El triple de Beethoven
Josep Ferré

Simfonia del Nou Món
Salvador Brotons

Valsos i danses - Concert de cap d’any
Josep Ferré

Grieg & Bizet
Michał Nesterowicz

Guinovart interpreta Brahms
Edmon Colomer

Ana Häsler amb la Simfònica
Marc Moncusí

Concert del 30è aniversari
Josep Ferré

Josep Ferré
Director titular OSSC
www.josepferre.cat

Dirigirà els concerts:

El triple de Beethoven
Valsos i danses - Cap d’Any
Concert del 30è aniversari

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.
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Salvador
Brotons
Director convidat
www.brotonsmercadal.com

Dirigirà el concert:

Simfonia del Nou Món
Nasqué a Barcelona en el si d´una família
de músics. Estudià flauta amb el seu pare, i
realitzà els estudis musicals al Conservatori
de Música de Barcelona aconseguint
els títols de flauta, composició i direcció
d´orquestra. L´any 1985 aconseguí una beca
Fullbright i es traslladà als Estats Units on
assolí el doctorat en música a la “Florida
State University”.
Com a compositor ha escrit més de 145 obres
majoritàriament orquestrals i de cambra i ha
guanyat importants premis de composició,
entre ells el “Premio Orquesta Nacional de
España” (1977) per les seves Quatre Peces
per a Cordes; el premi “Jove d´Or” (1980); el
“Premi Ciutat de Barcelona” (l´any 1983 per
la seva Primera Simfonia, i l´any 1986 per
l´obra Absències per a narrador i orquestra);
“Southeastern Composers League Award”
per la seva Sinfonietta da Camera (1986);
“The Madison University Flute Choir
56

Composition Award” (1987) per la seva Suite de
Flautes i el “Premi Reina Sofia de Composició
(1991) per la seva obra Virtus. També ha rebut
nombrosos encàrrecs de composició.
Un bon nombre de les seves obres han estat
editades i també enregistrades en diversos
CDs tant a Europa com als EEUU amb segells
com Naxos, EMI, Auvidis, Albany Records,
Claves, Harmonia Mundi, RNE, Centaur
Records....
Al nostre país ha estat director titular de
l´Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de
Palma” (1997-2001, 2009-2013) i de l´Orquestra
Simfònica del Vallès (1997-2002), i la Banda
Municipal de Barcelona (2008-2018). Des
de l´any 1991 és el director titular de la
Vancouver Symphony (Estat de Washington),
al capdavant de la qual ha estat distingit amb
el premi Arts Council atorgat pel Clark County
i la Ciutat de Vancouver, i el Kiwanis Rose
Award (2005).
Ha dirigit, com a director convidat, importants
orquestres arreu del món en països com
EEUU, Israel, França, Alemanya, Xina, Polònia,
Corea del Sud, Mèxic, Uruguai, Colòmbia,
Azerbaijan... i les orquestres més prestigioses
de l´Estat Espanyol.
Actualment compagina una intensa agenda
com a director d´orquestra amb la composició
d´un bon nombre d´encàrrecs d´obres de
tot gènere. Des del 2001 és professor de
composició i de Direcció d’orquestra de
l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC).

“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.
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.
El 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. Michał 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.

Michał
Nesterowicz
Director convidat
www.michalnesterowicz.com

Dirigirà el concert:

Grieg & Bizet

A Polònia col·labora amb les millors orquestres,
com l’Orquestra Filharmònica Nacional de
Varsòvia, Sinfonia Varsòvia, 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.
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Edmon Colomer
Director convidat
www.edmoncolomer.com

Dirigirà el concert:

Guinovart interpreta Brahms
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Edmon Colomer ha estat titular de les
orquestres Simfònica de Balears, Simfònica
del Vallès, Filarmónica de Málaga, Orchestre
de Picardie (França) i Daejeon Philharmonic
(Corea del Sud). L’any 1983 crea la Joven
Orquesta Nacional de España, el 1985 empren
la transformació de l’Orquesta Sinfónica de
Tenerife, i el 1988 crea l’Orquestra de Cadaqués.
Enregistra per als segells discogràfics AuvidisNaïve, Assai, Harmonia Mundi, Calliope, Triton,
Naxos, Ensayo, Virgin i Philips. Del seu extens
catàleg discogràfic es consideren versions
de referència Atlàntida i El amor brujo de
Falla, La Peste de Gerhard, el Concert per a
orgue de Poulenc, i el Concierto de Aranjuez
de Rodrigo amb Paco de Lucía. L’any 2002 el
Ministeri de Cultura francès li concedeix la
distinció “Chevalier dans l’ordre des palmes
académiques”.

muntanyes i URBS de Jesús Rodríguez Picó
amb el Barcelona Modern Project.
Com a director convidat ha estat al capdavant
de l’Orquestra Simfònica de Beijing, Orquestra
Filharmònica de la Ciutat de Mèxic, Orquestra
Filharmònica de Denver, Orquestra Simfònica
de l´Estat de Mèxic, OFUNAM, Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, Orquestra Simfònica del Teatre
Nacional Cláudio Santoro de Brasilia, Orquestra
Simfònica de Haifa, Orquestra de Cambra de
Florència, Orquestra Filharmònica de Silèsia
(Polònia), Orquestra Filharmònica de Wuhan
(Xina), Orquestra Simfònica Nacional de Xile,
Orquestra Simfònica d´El Cairo, Orquestra
Simfònica de la UANL de Monterrey (Mèxic),
Orquestra de Cambra de Bellas Artes (Mèxic),
Orquestra Juvenil Universitària Eduardo Mata
(Mèxic), Orquestra de Cambra de l´Havana,
Orquestra Simfònica del Gran Teatre de L´Havana,
Orquestra Filharmònica de Medellín, etc.

Marc Moncusí
Director convidat
Dirigirà el concert:

Ana Häsler amb la Simfònica
Marc Moncusí va ser director assistent
de Julius Rudel a Pittsburgh el 2001 en la
primera producció mundial en anglès de
l’òpera Die Bürgschaft de Kurt Weill; el
2011 va ser director assistent al Teatro de
La Zarzuela de Madrid i al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona en l´estrena mundial
de l´òpera Jo, Dalí de Xavier Benguerel
sota la direcció de Miquel Ortega. Ha dirigit
l´Orquestra de la Volksoper de Viena i
Simfònica de Munich com assistent de
David Giménez en el Belcanto Concert Tour
2015 amb Diana Damrau i Nicolas Testé.
En el camp operístic ha dirigit Madame
Butterfly (Gran Teatro de La Habana, 2012).
El Barbero de Sevilla (Medellín, 2014), Doña
Francisquita (Medellín, 2016), i ha enregistrat
les òperes de cambra El Paradís de les

Entre els seus propers compromisos destaquen l´Orquestra Simfònica del Teatre
Nacional Cláudio Santoro de Brasilia, la direcció
musical d´Aïda a l’Òpera Romana Craiova,
La fille du régiment a l’Òpera Nuevo León
(Mèxic) i Otello a l’Òpera Estatal d´Astrakhan
(Rússia), Orquestra Simfònica Nacional de
Colòmbia, Orquestra Juvenil Universitària
Eduardo Mata (Mèxic), Orquestra Simfònica de
Harbin (Xina), Orquestra Filharmònica de Sofía,
Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Cairo
Opera House, òpera a Medellín i al Conservatori
Nacional de Música de Mèxic, Orquestra
Filharmònica de Wuhan (Xina), Orquestra de
la Universitat Autònoma de Baja California,
IX Festival Internacional de Música Sacra de
Bogotá, Orquestra Simfònica de Berlín a la
Philharmonie de Berlín, etc.
Marc Moncusí és, des de la temporada 2005-06,
director artístic de l’Associació de Concerts
de Reus, i des del 2018 professor convidat del
Conservatori Nacional de Música de Mèxic.
Nascut a Valls, va estudiar al Conservatori
Superior de Música del Liceu, al Reial
Conservatori Superior de Música de Madrid i
a la Universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh.
Posteriorment va ampliar la seva formació amb
Jesús López Cobos a l´Orquestra Simfònica
de Cincinnati (2000-2001) i a la Deutsche
Staatsoper de Berlín invitat per Daniel
Barenboim (2001-2004).
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SOLISTES
Concerts simfònics
El triple de Beethoven
Oscar Vilaprinyó, violí
Marta Pons, violoncel
Jordi Vilaprinyó, piano

Introducció i allegro per a corda, d’Elgar
Pere Bardagí, violí
Laia Pujolassos, violí
Albert Flores, viola
Julià Borràs, violoncel

Simfonia del Nou Món
Elisabet Franch, flauta

Valsos i danses - Concert de cap d’any
Josep Fadó, tenor

Guinovart interpreta Brahms
Albert Guinovart, piano

Ana Häsler amb la Simfònica
Ana Häsler, soprano
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Triple concert en Do major, op. 56
Oscar Vilaprinyó
Violí

Nascut a Barcelona al si d’una família de músics, inicia els estudis de violí i
també de piano. Es forma al Conservatori Municipal de Música de Barcelona on rep classes d’Iwona Burzyńska. Estudia a l’ESMUC sota el tutel·latge
de Youri Volguin. Posteriorment, cursa un Postgrau al Conservatori de Den
Haag, a Holanda amb la professora Theodora Geraets.
En música de cambra treballa amb Charles Tunnell i els membres del Quartet Casals. En diferents cursos i masterclasses ha rebut classes de prestigiosos violinistes i pedagogs, com ara Zakhar Bron, Hagai Shaham, Friedemann
Breuninger i els membres del Mandelring Streich Quartett i del Trio Guarnerius. En el terreny orquestral, actualment col.labora regularment amb la
Simfònica Sant Cugat, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, la GIOrquestra i
l’Orquestra Camera Musicae.

Marta Pons
Violoncel

La violoncel·lista Marta Pons i Garcia començà els seus estudis musicals a
l’edat de 6 anys. Entra al Conservatori Municipal de Música de Terrassa on
acabarà el grau Professional de la mà de Lluís Heras i Fortuny, i on l’any 2009
guanya el Premi d’Honor de Grau Professional. Estudia el Grau Superior de
música, ampliant els seus coneixements musicals, al Conservatori Superior
de Música del Liceu amb el professor Mark Friedhoff i posteriorment realitza
el Màster en Interpretació a l’ESMUC amb els professors Cristoforo Pestalozzi i José Mor.
Membre de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) i de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC). Ha col·laborat amb l’OBC, l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48 (OCT48), la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat, entre altres. Dins del món del jazz i la música moderna ha actuat amb
cantants com Gloria Estefan, Michael Bublé i Rosario Flores.
Ha actuat en diferents punts de la geografia catalana, individualment, en
formacions de cambra i orquestrals, com l’Auditori de Terrassa, l’Auditori de
Barcelona, l’Auditori de Girona i el Gran Teatre del Liceu entre d’altres.

Jordi Vilaprinyó
Piano

Nascut a Barcelona, va cursar els seus estudis musicals al Conservatori
Superior Municipal d’aquesta ciutat, on exerceix actualment la seva activitat docent com a professor de piano, així com al Conservatori Municipal de
Cervera. Els seus mestres van ser Teresa Balcells i Sofia Puche, ampliant els
seus coneixements més tard amb Monique Deschaussées, Albert Attenelle,
Rosa Sabater, Ramon Coll, Luiz de Moura i Josep Colom. També ha estat
professor repertorista a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Ha actuat com a solista de piano amb l’Orquestra Ciutat de Barcelona, amb
la Banda Municipal de Barcelona, amb la Banda Simfònica La Lira Ampostina, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, i amb l’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida, sota les batutes d’Albert Argudo, FranzPaul Decker, Antoni Ros-Marbà, Joan Lluís Moraleda, Alfons Reverté, Octavi
Ruiz, Salvador Brotons i José Pascual Vilaplana.
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Introducció i allegro per a corda, d’Elgar
Pere Bardagí
Violí

Nascut a Barcelona, va començar els estudis de música als quinze anys i els
de violí als setze al Conservatori Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat amb els mestres Pere Carbonell i Mariano Sainz de la Maza. Més endavant va estudiar amb Josep Mª Alpiste i Gerard Claret. Ha estat professor de
moltes escoles com el Centre d’Estudis Musicals de Barcelona a Vallvidrera,
l’Escola de Música de Barcelona, l’Escola de Música Luthier i el Conservatori
de Badalona. També ha impartit classes a diferents cursets i va ser professor
durant dos cursos a la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya.
Va ser concertino de l’Orquestra de Cambra del Palau de la Música Catalana,
als seus inicis, actuant-hi també com a solista. Va actuar durant un temps
com a concertino invitat a l’Orquesta Ciudad de Granada. Ha sigut concertino de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure durant deu anys. Amb aquesta
formació ha fet concerts arreu de l’estat Espanyol i també a França, Portugal,
Anglaterra, Escòcia, Itàlia, Bulgària, Alemanya, Israel, etc. i ha gravat més de
deu CDs per al segell discogràfic Harmonia Mundi.
Ha realitzat enregistraments per a ràdio i televisió i ha treballat com a músic
d’estudi en enregistraments per a nombrosos artistes. El seu interès vers
tot tipus de música ha fet que es dediqués uns quants anys a tocar el violí
barroc en grups especialitzats en aquest estil i també, des de sempre, actua en diverses formacions jazzístiques. L’any 1999 va compondre l’obra per
orquestra de corda Andorra Màgica estrenada per l’Orquestra Nacional de
Cambra d’Andorra.

Laia Pujolassos
Violí

Nascuda el 1986, inicia els seus estudis a Sant Cugat del Vallès i finalitza
el Grau Mig al Conservatori de Sabadell amb el mestre Josep Lluís Puig.
Accedeix a l’ESMUC on estudia amb Yuri Volguin i es llicencia amb la mestra
Eva Graubin.
Realitza el Màster en Gestió Cultural per la UOC alhora que segueix formant-se amb el violinista de la London Symphony Orchestra, David Ballesteros. Durant tres anys ha estat concertino de la Jove Orquestra de Cerdanyola. Ha interpretat, com a solista, el Concert per a violí en Re menor de
Mendelssohn amb l’Orquestra Simfònica de Fusió.
De l’àmbit cambrístic en destaca dues formacions: el Quàrtic String Quartet
i el Duo Gal·la (amb la violinista Laura Gaya). En l’àmbit orquestral, ha estat
membre de la Bruckner Academy München Orchester (Múnich), de la Netherlands Youth Orchestra (Holanda) i de l’Orquestra Camera Musicae. Avui
és concertino o cap de corda de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat, concertino i fundadora de l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, cap de corda de l’Orquestra de Cambra de Vic, membre de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, de la GIOrquestra, del Lleidart Ensemble i concertino de l’Orquestra
de les Glòries Catalanes (TNC). Ha tocat arreu de l’estat espanyol, Holanda, Rússia, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, Alemanya i França. Ha estat
dirigida per reconeguts directors de trajectòria internacional com Salvador
Brotons, Christopher Hogwood, Jordi Móra, Salvador Mas, Olivier Knussen,
entre d’altres.

62

Albert Flores
Viola

Nascut a Lleida al 1978, inicia els estudis de piano amb Mercè Font i de viola
amb Eduard Boleda al conservatori de Lleida, on realitza els estudis de grau
professional. Continua els estudis de viola al Conservatori Superior de Música del Liceu, on obtè el títol superior amb el professor Paul Cortese. Ha estat
viola titular de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, l’Inter Regional Orchestra i l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu.
Actualment és cap de violes de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat i col·labora amb l’Orquestra Simfònica del Vallés, l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra i l’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre d’altres.
Combina la seva activitat concertística amb la docent, fent classes de viola i
orquestra a l’Escola Aula de Música 7 de Barcelona.

Julià Borràs
Violoncel

Nascut a Lleida al 1977. Cursa els seus estudis de violoncel al Conservatori
Superior Municipal de Música de Barcelona amb els mestres Eulàlia Nosàs
i Peter Thiemann. Posteriorment amplia la seva formació amb els violoncel·listes Cristoforo Pestalozzi i Damià Martinez. Realitza nombrosos cursos de perfeccionament del violoncel amb professors com Elias Arizkuren,
Maarten Mostert i Leonid Gorokov.
És membre de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat des de l’any 2000 i actualment n’és el cap de la secció de violoncels. Ha estat membre també de
l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu i de la Interregionalesinfonieorchester (IRO). També col·labora amb les Orquestres de Cambra
del Maresme i Terrassa48. Ha participat com a solista amb l’Orquestra de
Guitarres de Barcelona.
Actualment desenvolupa una àmplia tasca pedagògica com a mestre de
violoncel i orquestra a les Escoles Municipals de Música de Martorell i Abrera.
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International Music Competition 2018, Golden
Classical Music Awards New York 2018,
1r premi IMKA International Music Competition
(Sarajevo,2017), Vienna Musikverein International Music Competition 2019, Concours
International du Jeune Flûtiste (Paris), Sony
Classical Talent Scout (Itàlia) i 1r premi del
públic i premi de la discogràfica al Concurs
Internacional de Música de Les Corts.

Elisabet
Franch

Flauta

En el concert:

Concert per a flauta i
orquestra, op. 64 de Felix
Mendelssohn
Elisabet Franch (Sant Cugat, 1983) destaca
pel seu talent i subtilesa musical. El 2008
va entrar a l’Orquestra de l’Acadèmia del
Gran Teatre del Liceu (Barcelona) i al 2010
a l’Orchestra dell’Accademia dal Teatro
Alla Scala (Milano) treballant amb Gustavo
Dudamel, Fabio Luisi, Gianandrea Noseda,
David Coleman i actuant al Teatro Alla
Scala de Milà, Teatro Luciano Pavarotti
de Mòdena, Teatre Bolshoi de Moscou, la
Filharmonia de Sant Petersburg i la Royal
Opera House d’Oman.
Ha estat reconeguda en diversos
concursos internacionals, entre els quals
1r premi i distinció del jurat a l’American
Protegé International Competition 2016,
que la va dur a debutar al mític Carnegie
Hall de Nova York, 1r premi per unanimitat
al Domenico Cimarosa International
Flute Competition (Itàlia), guanyadora
absoluta del Vienna New Year’s Concert
64

El 2013 esdevé un any important per l’Elisabet:
guanya el prestigiós “Rising Star” Award donat
pel llegendari flautista Sir James Galway (amb
qui estudia des del 2011) i és esponsoritzada
per la marca de flautes Nagahara amb una
embocadura d’or i platí. La seva ciutat, Sant
Cugat, li atorga el Premi Ciutat de Sant Cugat
“per dur el nom de Sant Cugat arreu del món,
associat al talent i l’excel·lència”.
El seu primer treball discogràfic, Gypsy Airs
(Solfa Recordings, 2015) la porta a un exitós
debut: pocs mesos després del seu llançament,
el disc guanya dues medalles d’or (Album i
Artista Emergent) als Global Music Awards
de Califòrnia (USA) i Best Classical Album
als Akademia Music Awards de Los Angeles.
Crítiques i recensions a Pizzicatto Magazine
(Luxemburg), The Flute View (USA), Revista
Musical Catalana, Ritmo i Platea Magazine
destaquen la maduresa, l’elegància, el so i la
tècnica de la intèrpret i la descriuen com una
promesa musical. Més tard al 2018, els Global
Music Awards la nomena Jutgessa Cèlebre del
certamen després de veure la seva trajectòria i
èxit anys després d’haver guanyat el concurs.
Paral·lelament a la seva carrera solística,
l’Elisabet ha actuat amb orquestres com el
Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC),
GIOrquestra, Haifa Symphony Orchestra of
Israel i Suzhou Symphony Orchestra (Xina). Ha
actuat junt amb Andrea Bocelli, Josep Carreras,
Edita Gruberova, Joyce di Donato, Anne-Sophie
Mutter, Tan Dun, Daniel Müller-Schott, Milos
Karadaglic i Nemanja Radulovic entre d’altres.
El maig 2018 és presentada per primera
vegada en concert al costat de Sir James i
Lady Galway com una de les seves deixebles
més destacades, actuant a la Basílica de Santa
Maria delle Grazie a Milan i es converteix en
Flauta Solista de la Tianjin Symphony Orchestra
of China, sota la direcció musical del prestigiós
Muhai Tang.

Un ballo in maschera, Nabucco, Der fliegende
holländer, etcètera.
Posteriorment, reorienta la seva activitat cap a
papers de tenor de caràcter. Aquesta nova etapa
respon a la major exigència d’alguns d’aquests
papers, que requereixen l’experiència, vocalitat
i dots actorals que hi pot aportar, adquirida ja
més maduresa professional.

Josep Fadó
Tenor
En el concert:

Valsos i danses / Cap d’any
Neix a Mataró i de seguida s’interessa
per la música i el teatre. Comença
estudiant solfeig, piano i violí amb Albert
Nieto. Posteriorment fa estudis de cant
al Conservatori del Liceu i obté el Grau
Superior al Conservatori Superior de
Música de Barcelona. Ha rebut classes de
Francisco Lázaro, Aldo Danieli, Bonaldo
Giaiotti, Ana Luisa Chova i Carlos Chausson.
L’any 1999 debuta professionalment
amb Manrico (Il trovatore) i col·labora
habitualment a les temporades d’òpera
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Treballa sota les ordres d’un ventall
de directors d’orquestra de prestigi
internacional.
La seva activitat professional el reclama a
diversos teatres i sales nacionals (Barcelona,
Madrid, Bilbao, Sevilla, Menorca, Oviedo...)
i internacionals (Rússia, Àustria, Alemanya,
Itàlia, França, Perú, Dinamarca) interpretant
papers protagonistes d’un repertori que
inclou Carmen, Norma, La Chulapona, Aida,
Il trovatore, La forza del destino, Pagliacci,

Entre els darrers treballs on ha participat,
destaquen, el maig de 2015, la producció de
I due foscari, amb Plácido Domingo, al Gran
Teatre del Liceu, i el desembre, el muntatge de
Il duca d’Alba, al Teatro Campoamor d’Oviedo,
amb Josep Bros i Àngel Ódena. El febrer de
2016 participa en la producció d’Otello, al
Gran Teatre del Liceu, amb Gregory Kunde. El
juliol de 2016 debuta al Festival Castell de
Peralada amb Turandot, amb Irene Tehorin
i Roberto Aronica en una nova producció
dirigida per Mario Gas. L’abril de 2017 intervé
a Rigoletto, al Teatre del Liceu de Barcelona,
amb Javier Camarena, Carlos Álvarez i Leo
Nucci. El juny de 2017 participa en la producció
de Lucia di Lammermoor, al Teatre Principal
de Maó, amb Elena Mosuc i Celso Albelo. El
gener de 2018, participa en la versió concert
de Poliuto, de Donizetti, al Teatre del Liceu
amb Gregory Kunde i Sondra Radvanovsky,
i el febrer canta a Bilbao el Primer Jueu, de la
Salomé de Strauss. El maig d’aquest mateix any
debuta al Maestranza de Sevilla amb Adriana
Lecouvreur, amb Ainhoa Arteta, interpretant
un dels rols més difícils del repertori de tenor
de caràcter, l’Abate de Chazeuil. El novembre
del 2018 participa en la producció de Tosca al
teatre Campoamor de Oviedo i el gener i febrer
de 2019 canta a Bilbao I lombardi allà prima
cruciata de Verdi i Semiramide de Rossini amb
Daniela Barcellona, dins de la temporada de
ABAO-OLBE al Palacio Euskalduna. El març del
2019, participa al Hamlet de Thomas, al Teatre
del Liceu de Barcelona, sota la batuta de Daniel
Oren.
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Albert
Guinovart

Piano

En el concert:

Guinovart interpreta Brahms

Ha col·laborat amb artistes com Victória dels
Àngels i Nacho Duato.
És conegut pels seus premiats musicals: Mar i
Cel, Flor de Nit, Gaudí, el musical de Barcelona,
Paradís, La Vampira del Raval i Scaramouche.
També ha compost les òperes, Atzar, i Alba
eterna, el ballet Terra Baixa, abundant música
simfònica, coral i cambrística. Com artista
resident del Palau de la Música, el 2018 va
estrenar el seu Rèquiem, que afegeix al seu
catàleg amb obres com Te Deum, Missa Brevis
o Gloria. Són conegudes les seves incursions en
la televisió i el cinema.

Albert Guinovart és un dels músics més
complets i polifacètics actuals. La seva
activitat professional es divideix entre la
seva dedicació com a pianista de repertori,
compositor i docent.

És professor d’orquestració i composició a
l’ESMUC, i acadèmic de la Reial Acadèmia de
Belles Arts i de Sant Jordi. Compta amb tres
Premis Butaca i dos Max, així com el Premi
Ciutat de Barcelona; també és Steinway Artist.

Format a Barcelona marxà a Londres per
a estudiar amb Maria Curcio. Ha tocat per
tota Europa, Sudamèrica, Estats Units,
Canadà, Japó, Orient Mitjà, Austràlia i
Nova Zelanda, en recitals i amb orquestres
diverses, com l’OBC, Gürzenich de Colònia,
Franz Liszt de Budapest, Filarmònica
de Helsinki, o de Cambra d’Israel entre
d’altres; i amb directors com Ch. Hogwood,
F.P. Decker, V. Petrenko, D. Cohen, L. Foster,
E. Colomer, J. Pons, S. Mas, J. Ross entre d’altres.

Té més de 30 enregistraments entre d’ells destaquen els d’Harmonia Mundi, amb les Sonates
d’I. Albéniz, Danses de Turina i Goyescas de
Granados; Tangos simfònics amb l’OBC per
Decca , o la integral de Rodrigo per a EMI. El
seu enregistrament per a SONY amb els seus
dos primers Concerts de piano, gravats a
Sant Petersburg, així com els seus celebrats
“Valsos Poètics” han estat un èxit i com el darrer
Nocturn d’obres del mateix Guinovart per a
piano sol.
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Ana Häsler
Soprano

En el concert:

Ana Häsler amb la Simfònica
Nascuda a l’Havana, la mezzo-soprano
Ana Häsler forma part d’una reconeguda
família d’artistes d’origen suís-cubà
resident a Sant Cugat del Vallès, ciutat
on la cantant va iniciar els seus estudis
de música i piano a l’edat de set anys
per especialitzar-se més tard en cant líric
al Conservatori Municipal de Música del
Bruc, l’Escola d’Òpera de Barcelona, la
Universitat Musical de Viena i la Escola
Superior de Música Reina Sofia de Madrid
amb els professors Manuel García Morante,
Jerzy Artysz, Susan Dennis-Gabriel, Istvan
Cseryan, Enzo Spatola, Manuel Cid i Teresa
Berganza.
Amb un ampli repertori d’Òpera i Concert,
realitza una trajectòria internacional en
escenaris del nivell de l’Òpera Estatal de
Baviera (Rossweisse a les “Valkirias” de
Wagner sota la direcció de Zubin Mehta),
Teatro Real de Madrid (Tassa Xinesa,
“L’Enfant et les Sortilèges” de Ravel,
amb direcció musical de A. Ros Marbà i
escénica de Jorge Lavelli), Teatro Nacional
de la Zarzuela (Dorabella, “Cosi fan tutte”
de Mozart, amb direcció musical de A. Ros
Marbà i escènica de Vincent Boussard;
Adriana a “Los Gavilanes” de J. Guerrero

dirigida per Luis Remartínez i Gerardo Malla),
Gran Teatre del Liceu (Rossweisse a “Valkirias”
sota la direcció musical de Josep Pons i
escènica de Robert Carsen; Tasse Chinoise
a “L’Enfant et les Sortilèges”; concerts als
Foyer), Teatre Lliure (Ernesto, “Il mondo della
Luna” de Haydn, amb direcció musical de
Josep Caballé-Domènech i escènica de Iago
Pericot), L’Auditori de Barcelona (Simfonía
“Lobgesang” de Mendelssohn dirigida per
Cristopher Hogwood), Teatro Lirico di Cagliari
Carmen a l’òpera de Bizet sota la direcció
musical d’Ives Abel i escènica de Stephen
Medcalf, Teatro Comunale di Ferrara Ruggiero
a “Orlando furioso” de Vivaldi amb direcció
musical de Roberto Zarpellon, Festival de St.
Margarethen de Viena Abigail, “Nabucco”,
dirigida per Ernst Märzendorfer i Robert Herzl,
Sala Nezahualcoytl de Ciutat de Mèxic, Teatro
Amadeo Roldán de l’Havana, Sala Dolores de
Santiago de Cuba, Liederhalle de Stuttgart,
Palacio Euskalduna, a Bilbao, Frauenkirche de
Dresden, Auditori Nacional de Madrid entre
molts altres.
Grava discos molt novedosos com “Paul
Bowles y España” (primer enregistrament de
la integral de cançons espanyoles i franceses
de l’autor nord-americà, Columna Música),
“The little Horses y otras canciones de cuna”
(Armando Rècords), “Cinco Canciones Negras”
de Xavier Montsalvatge (Sony), “Folksongs” de
Luciano Berio (Amadeus, Itàlia) o “Polifonía de
Compositores” (Institut Cervantes de Bremen).
El 2009 va inaugurar la Caja Mágica de Madrid
al costat de Lenny Kravitz davant 13.000
espectadors amb un montatge musical de la
seva pròpia creació.
El 2017, crea i estrena a Sant Cugat del Vallès
l’espectacle “Apocalipsis de la Esperança i la
Misericòrdia”, un recital de veu i piano amb
música d’Olivier Messiaen i Juan José Falcón
Sanabria, basat en l’obra pictòric-literària del
seu germà, l’artista visual Alejandro Häsler.
Entre les seves recents actuacions internacionals
cal esmentar l’òpera “Els set Pecats Capitals” de
Kurt Weill sota la direcció musical d’André dos
Santos, la Simfonia Núm. 2 de Mahler dirigida
per Alex Klein, la Simfonia Núm. 2 de Thomas
Trachsel sota la direcció de Henrie Adams, la
Simfonia Núm. 9 de Beethoven sota la batuta
de Gregory Carreño o el “Festival Symphonique
International” a Algèria, entre altres.
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Concerts de

Cambra
L

a temporada de Concerts de Cambra
d’enguany destaca per l’acord amb l’Escola
Superior de Música de Catalunya i amb el
Conservatori Superior de Música del Liceu,
que ens permetrà escoltar joves talents que ja han
començat la seva carrera com a intèrprets. Les propostes
són molt diverses i ens conviden a escoltar la veu solista
del violí, de la viola, del clarinet, de la trompa, de l’arpa,
de la flauta i fins i tot d’un instrument tan poc habitual
com a solista com és el fagot.
El compositor més interpretat del cicle serà Mozart, de
qui podrem escoltar tres obres mestres d’entre les que
destaca la dificilíssima Simfonia concertant per a violí
i viola. També tindrem l’oportunitat de descobrir les
possibilitats de l’arpa amb la Suite lírica de Rutter i un
recull per a orquestra de corda dels millors fragments
de les òperes de Haendel. Hi haurà música de l’època
del Barroc, però també música del segle XX, amb autors
com Holst, Warlock o Genzmer i també d’autors catalans
com Pau Casals o Josep Carbonell.

Detall del quadre Baptisme de Crist de Verrocchio.
L’àngel de l’esquerra va ser pintat per Leonardo da Vinci (1472–1475).

Orquestra
de cambra

amb músics de
l’Orquestra Simfònica
i joves solistes

És una formació orquestral que oscil·la entre 12 i 15 músics,
que potencia i destaca les habilitats pròpies dels diferents
músics que componen la Simfònica Sant Cugat.
A cada concert presentem un jove solista amb un
instrument distint. Amb aquesta iniciativa volem ajudar a la
professionalització de joves estudiants que destaquen en
el seu art.
L’objectiu de tot plegat és apropar els músics i la música
clàssica al públic, en sales de petit format, amb preus
assequibles i a poc a poc, arribar a arreu del territori.
Fins avui ja tenim consolidada una temporada estable a
Sant Cugat i Vilassar de Mar.
Aquesta temporada 2019-20 iniciem l’experiència a Sant
Pere de Ribes.
www.simfonica.cat

La trompa
com a solista
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Cristina Cortés, trompa

12 d’octubre de 2019 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

13 d’octubre de 2019 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

13 d’octubre de 2019 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Wolfgang Amadeus Mozart

Salzburg 1756 - Viena 1791

Concert per a trompa i orquestra núm. 4, KV. 495
Allegro moderato
Romanze (Andante)
Rondó (Allegro vivace)
Solista: Cristina Cortés, trompa

Peter Warlock

Londres 1894 - 1930

Capriol Suite
Allegro moderato
Pavane
Tordion
Bransles		
Pieds-en-l’air
Mattachins

Cristina Cortés, trompa (pàgina 102)
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La trompa com a solista
Per David

Puertas Esteve

Dues petites joies que no es programen gaire sovint,
però que són molt destacades dins de la producció
dels seus autors que també coincideixen en un fet
essencial: tots dos van morir joves, Mozart 7 setmanes abans de fer 36 anys i Warlock 7 setmanes després de complir-los. Una vertadera llàstima perquè
segur que ens haguessin pogut deixar moltíssima
més música meravellosa.

Concert per a trompa i orquestra
núm. 4, KV. 495

Les noces de Fígaro,
gravat de l’època

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) va compartir
espai i temps amb molts músics, però la seva genialitat
va fer que l’obra de tots aquells quedés eclipsada. Les
poques línies que els llibres d’història dediquen als
contemporanis de Mozart contrasten amb les pàgines i
pàgines referides a ell. I és que l’espai de la glòria musical
és molt reduït i quan parlem del Classicisme, gairebé
tota la parcel·la està ocupada per Mozart. Un bon recurs
per descobrir els grans noms de la música clàssica que
hi ha a l’ombra de Mozart, és seguir d’aprop la vida
del mateix geni de Salzburg: les seves relacions amb
Haydn o amb Salieri ens fan adonar que convivia amb
grans compositors; amb els concerts per a piano que
va compondre per a un o altre solista descobrim que
no era l’únic virtuós de l’època; i les obres per a clarinet
dedicades a Anton Stadler o les de trompa dedicades a
Ignaz Leutgeb ens fan descobrir que coneixia els millors
intèrprets de l’època.
El trompista Ignaz Leutgeb, solista de la Cort de
Salzburg, va ser el dedicatari dels quatre concerts per
a trompa i orquestra que Mozart va compondre entre
1781 i 1786, i del Quintet per a trompa i cordes. Mozart
tenia una relació molt estreta amb Leutgeb del qual no
solament admirava el seu virtuosisme com a trompista
sinó també el seu sentit de l’humor i la seva disposició
a fer bromes, actituts molt ben valorades per Mozart, el
gran bromista musical. Els manuscrits de les obres que li
va dedicar estan plens d’anotacions gracioses i, com en
el cas d’aquest Concert núm. 4, fins i tot amb tintes de
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quatre colors diferents (negre, blau, vermell i verd). L’obra
va ser escrita paral·lelament amb l’òpera Les noces de
Fígaro i al primer moviment hi ha algun tema que ens la
recorda. La part més característica és al darrer moviment
on Mozart explota al màxim els tòpics de la “trompa de
cacera”. Des del primer compàs, però, hem de reconèixer
que Ignaz Leutgeb debia ser un grandíssim trompista.

Capriol Suite
Peter Warlock (1894-1930) és el pseudònim de Philip
Arnold Heseltine, un compositor britànic molt interessat
en investigar la música anglesa antiga i molt influït per
ella en les seves produccions. La Capriol Suite destaca
entre les composicions de Warlock, un músic que
principalment es va dedicar , com dèiem, a la investigació
i a compondre cançons. Un dels llibres amb partitures
antigues que va caure a les mans de Warlock va ser
el que va escriure l’any 1588 un capellà francès de la
catedral de Langres (75 km. al nord de Dijon). Es titulava
“Orchésographie” i era una mena de tractat sobre dansa
“a partir de la qual tothom podrà aprendre a ballar”.
L’autor era Jehan Tabourot, però a l’hora de publicar el
llibre va preferir amagar el seu nom i a la portada apareix
el seu anagrama: Thoinot Arbeau. El llibre es presenta en
forma de diàleg entre dos personatges: el suposat autor
Arbeau i un advocat anomenat Capriol.

Portada del llibre “Orchésographie”
de Jehan Tabourot

La Suite orquestral que avui ens ocupa va néixer arrel
de la transcripció que va fer Warlock de les partitures
que apareixien al llibre per tal de preparar-ne la seva
publicació, en traducció a l’anglès, l’any 1925. Un temps
més tard, el 1927, Warlock (“bruixot” en anglès) va elaborar
aquesta obra inspirant-se en aquelles partitures: inclou
una primera dansa que es ballava sense aixecar els peus
de terra, una pavana senyorial, una dansa ràpida que va
desapareixent, una altre d’enèrgica i accelerada basada
en danses camperoles, una cinquena més dolça en la
que només va respectar la primera frase del llibre antic
(la resta és creació seva), i una dansa final espectacular,
moderníssima, amb una sonoritat impactant, potser
derivada del fet que es tracta d’una dansa d’espases,
amb un ritme constant i intens des del primer compàs.
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El clarinet
com a solista
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Ionas Mercadal, clarinet

2 de novembre de 2019 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

3 de novembre de 2019 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

3 de novembre de 2019 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Felix Mendelssohn

Hamburg 1809 - Leipzig 1847

Simfonia per a cordes núm. 2 en Re major
Allegro		
Andante
Allegro vivace

Donato Lovreglio

Bari, Itàlia 1841 - Nàpols 1907

Fantasia per a clarinet i orquestra de corda
sobre l’òpera La Traviata de Verdi
Solistes: Ionas Mercadal, clarinet

Ionas Mercadal, clarinet (pàgina 102)
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El clarinet com a solista
Per David

Puertas Esteve

L’orquestra de corda ha estat un laboratori d’exploració per a molts compositors en els darrers 400
anys. Alguns, com Mendelssohn, ja la treballaven
als 12 anys, d’altres la feien servir com a excusa per
poder fer-hi volar pel damunt un clarinet virtuós i
en els últims anys alguns n’exploten les possibilitats
amb la música pop.

Simfonia per a cordes
núm. 2 en Re major

Fanny i Felix Mendelssohn al piano,
d’una pintura de R. Poetzelberger
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Felix Mendelssohn (1809-1847) va morir jove, potser
perquè va viure de pressa. Va ser un nen prodigi i la
seva família, rica i benestant, va preocupar-se de que
rebés una educació completa en totes les disciplines,
especialment en les artístiques i així, als 15 anys, ja
destacava com a autor de poemes, pintor d’aquarel·les
i compositor d’obres simfòniques. En la música va ser
especialment precoç: als 9 anys va fer el seu primer
concert com a pianista, als 11 va escriure la primera de
les seves simfonies per a orquestra de corda i als 16 anys
va estrenar la primera òpera. Entre les obres compostes
pel Mendelssohn adolescent hi ha les dotze simfonies
per a orquestra de corda que va compondre entre
els 11 i els 14 anys. La segona, que escoltem avui, està
clarament influïda pel llenguatge de Mozart: si ens diuen
que el primer moviment és un divertiment de Mozart
ens ho creuríem! Cada certs mesos, quan el nen acabava
de compondre una obra, els pares contractaven una
orquestra per a que els fes un concert privat i estrenaven
l’obra de la criatura. Així fins que, als 15 anys, i com a regal
d’aniversari per a la seva germana Fanny, va compondre
una simfonia amb orquestra completa. Aquell dia, per
a la interpretació de la que coneixem com a Simfonia
núm. 1 Op. 11 els pares van haver de rascar-se una mica
més la butxaca, però va valdre la pena. El jove, apuntava
maneres.

Fantasia per a clarinet i orquestra
de corda sobre l’òpera
La Traviata de Verdi
Donato Lovreglio (1841-1907) va ser un flautista i
clarinetista italià, dels primers a utilitzar el sistema de
claus Böhm a Itàlia. Amb la seva dona, la pianista Adelina
Castelli, va formar un duet amb el que interpretava les
seves pròpies composicions sobre temes operístics. Va
escriure un bon grapat de fantasies per a instrument
solista (clarinet, flauta o oboè) sobre òperes de Verdi (La
Traviata, Simon Boccanegra, Don Carlo, Rigoletto, Aida,
Un ballo in maschera), Donizetti (Maria Stuarda) i Bellini
(Norma). Es tracta d’obres de lluïment que utilitzen les
principals melodies de les òperes de moda i n’introdueix
les característiques variacions “di bravura”. Són obres d’èxit
segur, tant per la popularitat dels temes que presenta
com per les exigències que li dedica a l’instrument solista
que esdevé protagonista únic i ha de suar de valent per
sortejar tots els obstacles que li posa a la partitura.

Sistema de claus Böhm d’una flauta

Escena de la Traviata de Verdi
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Simfonia
concertant
de Mozart
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Pablo Albarracín, violí
Johan Rondo, viola

7 de desembre de 2019 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

8 de desembre de 2019 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

8 de desembre de 2019 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Joseph Haydn

Rohrau, Austria 1732 - Viena 1809

Divertimento per a corda en Mib major

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

Simfonia concertant per a violí, viola i orquestra,
en Mib, KV. 364
Allegro maestoso
Andante
Presto
Solistes: Pablo Albarracín, violí

Johan Rondo, viola

Pablo Albarracín, violí (pàgina 102)
Johan Rondo, viola (pàgina 103)
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Simfonia concertant de Mozart
Per David

Puertas Esteve

Quan parlem de “música clàssica” ens referim, per
extensió, a tot allò que sona a violins, flautes, orquestres o fins i tot òpera. Mentre soni elegant, una
mica antic, i els músics vagin amb smòking, ja en diem
clàssica. Però la música “clàssica” de veritat és la del
Classicisme, és a dir, la de Haydn i Mozart. Aquest sí
que és un autèntic concert de “música clàssica”.

Divertimento
per a corda en Mib major
Joseph Haydn (1732-1809) va ser el gran “influencer”
del Classicisme. No va inventar res de nou, ni la simfonia
ni el quartet de corda, però se’l coneix com el “pare” de
totes dues formes musicals per les propostes que va
fer, tant pel que fa a estructura com a utilització dels
instruments. L’any 1770 va publicar sis quartets (coneguts
com a Opus 9) que van esdevenir model per a tothom:
en ells hi ha les bases del “quartet clàssic”. Justament
aquell mateix any Mozart, que només tenia 14 anys,
escrivia el seu primer quartet de corda sense tenir cap
notícia dels de Haydn. Després tots dos es van conèixer
i admirar mútuament. Haydn parlava de la genialitat del
jove Mozart i aquest reconeixia el mestratge de Haydn.
L’any 1785 Mozart va publicar a l’editorial Artaria un recull
de sis quartets “composti e dedicati al Signor Giuseppe
Haydn (...) dal suo amico W. A. Mozart”. En la dedicatòria,
Mozart escriu: “Acull-los, si us plau, amb bondat i sigues
per a ells pare, director i amic! (...) Només et demano que
els errors possibles ocults als meus ulls (...) els miris amb
indulgència i que, malgrat tot, conservis la teva generosa
amistat cap a qui, en tant alt grau d’estimació, i de tot
cor, queda com a lleial amic teu”.

Estàtua de Joseph Haydn
a Viena
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A part de les més de 100 simfonies, més de 60 quartets
i més de 15 òperes, Haydn va escriure música de
cambra, coral, religiosa i obres per a teclat (orgue i clave
principalment). Els “divertiments” també són presents
al catàleg de Haydn (en va fer més de 20) i es tracta
d’obres que alguns musicòlegs han considerat com

treballs de transició cap a la consolidació del quartet
clàssic. Són obres molt lliures, a vegades intenses i a
vegades immerses completament en l’estil galant, que
podien servir per a omplir de música qualsevol moment:
un concert improvisat, una recepció davant d’algun
noble, com a obertura per a una òpera, com a “música
de fons” mentre els senyors prenien un refrigeri... En tot
cas, és música preciosa, molt ben escrita i estructurada
(Haydn en això era un veritable mestre) i pensada per a
ser agradable a l’oïda.

Llibre de partitures

Simfonia concertant per a violí,
viola i orquestra, en Mib, KV. 364
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) va compondre
moltes obres per a un instrument solista acompanyat
d’orquestra (concerts per a piano, per a violí, per a
trompa, etcètera), però també va compondre algunes
obres amb dos instruments solistes: un concert per a
dos pianos, un concert per a flauta i arpa, i aquesta obra
que escoltem avui per a violí i viola. Aquesta, però, no
duu el títol de concert sinó el de “simfonia concertant”.
Es tracta, doncs, d’una obra que no busca el virtuosisme
dels solistes, sinó la seva expressivitat. Vindria a ser com
un concerto grosso de l’època del Barroc, però amb un
plantejament “modern”. L’obra va ser escrita a Salzburg
l’any 1779 i, amb tota probabilitat, es va estrenar en un
dels concerts que organitzava el príncep arquebisbe
Colloredo al seu palau. Hi ha qui diu que el mateix
Mozart va interpretar el paper de viola (és sabut que, dels
instruments de corda, la viola era el seu preferit), però
altres fonts asseguren que els papers solistes van anar a
càrrec dels instrumentistes més reputats de l’orquestra
de Colloredo: Hafeneder al violí i Brunetti a la viola. El
cas és que l’obra es podria haver titulat perfectament
“doble concert” perquè l’autor explota al màxim els
dos instruments i els exigeix nivells de virtuosisme i de
compenetració molt elevats.

Arquebisbe Colloredo
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La flauta
com a solista
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Mariona Baulies, flauta

11 de gener de 2020 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

12 de gener de 2020 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

12 de gener de 2020 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Georg Friedrich Händel

Halle, Alemanya 1685 - Londres 1759

Suite per a cordes
Obertura (de Flavio)
Allegro (d’Ariodante)
Minuet (de Berenice)
Gavotte (d’Amadigo)
Presto (d’Acis i Galatea)

Carl Philipp Emanuel Bach

Weimar, Alemanya 1714 - Hamburg 1788

Concert per a flauta i orquestra en Re menor, Wq. 22
Allegro
Un poco andante
Allegro di molto
Solista: Mariona Baulies, flauta

Mariona Baulies, flauta (pàgina 103)
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La flauta com a solista
Per David

Puertas Esteve

Les dues formes musicals més importants del Barroc són l’òpera i el concert de lluïment
per a instrument solista. Ambdues es basen en l’afany d’enlluernar el públic, de deixar-lo
bocabadat i de voler distreure’l durant una estona de les seves preocupacions mundanes.
El programa d’avui compta amb dos dels més grans compositors de l’època, dos autors que
van tenir la sort de rebre el reconeixement en vida i que -malgrat els altibaixos propis de la
vida- van poder gaudir de la dolçor de l’èxit.

Händel i el rei George I
en el riu Tàmesi

Suite per a cordes
Georg Friedrich Händel (1685-1759) va compondre més
de 40 òperes. Les tres primeres, estrenades a Hamburg,
eren en alemany; un grup de tres o quatre —hi ha qui les
considera oratoris més que no pas òperes— que són en
anglès, i tota la resta (més de 30) en italià. Serveixin aquestes
dades per evidenciar que, a la primera meitat del segle
XVIII, l’òpera encara era cosa exclusivament italiana. Quan
Haendel s’instal·la a Londres (1711), aquesta era la ciutat més
poblada d’Europa —més de 600.000 habitants—, una ciutat
moderna amb oportunitats per a tothom i amb un gran
contrast entre la riquesa instal·lada al voltant de la noblesa
i la cort reial, i la misèria dels barris perifèrics. Proliferaven els
cafès on la gent anava a fer tertúlia i a comentar les estrenes
teatrals i operístiques. Haendel va començar a enllaçar èxits
amb un model d’òpera italiana basat en dos eixos principals:
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d’una banda les grans i espectaculars posades en escena i
de l’altra, la presència de les rutilants estrelles del moment:
els castrati. En les òperes de Haendel les àries sempre són
de gran contingut emocional, en elles els personatges ens
mostren els seus dubtes i sentiments, mentre que l’acció de
l’obra es relata a través de recitatius plans.
L’obra del programa d’avui és una suite confeccionada a
partir de diferents fragments de les òperes londinenques
de Haendel. Hi ha Amadici di Gaula (1715, la primera que
va estrenar sota el regnat de George I que, en morir la reina
Anna, va canviar el nom de Queens Teather pel de Kings
Teather), Acis i Galatea (1718, la primera escrita en anglès,
ampliada i reestrenada el 1732), Flavio (1723), Ariodante (1735)
i Berenice (1737).

Concert per a flauta i orquestra
en Re menor, Wq. 22
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) va ser el
cinquè fill de Johann Sebastian, i dels “bachs” famosos
i musicals potser va ser el que més amunt va arribar: va
ser clavecinista de Frederic el Gran de Prusia, al servei del
qual va estar més de 20 anys. El noble personatge era
molt amant de la música i un bon intèrpret de flauta, per
aquest motiu al catàleg d’obres del seu compositor de
cambra hi ha nombroses obres per a aquest instrument.
C. P. E. no va tenir cap altre mestre que el seu pare i el
seu germà gran Wilheim Friedemann. Telemann va ser el
seu padrí de bateig. Va aprendre a tocar els instruments
de tecla (l’orgue i el clavicèmbal) i, més endavant, un
instrument nou que aviat es va posar de moda: el piano.
Va arribar a ser un dels músics més importants de la seva
època i entre els càrrecs que va exercir hi ha el de director
musical de la ciutat d’Hamburg. Està considerat un dels
primers compositors que va compondre simfonies
“clàssiques” és a dir, més evolucionades que les antigues
“obertures” de l’època del Barroc.

Bust de C. Ph. E. Bach a Berlin

El Concert per a flauta i orquestra en Re menor és una
obra ideal per conèixer l’estil de l’època, la transició entre
el Barroc i el Classicisme. Els temes ja són presentats en
clara estructura de pregunta-resposta, però les frases
llargues encara ens remeten a les formes barroques
amb una presència notable de l’estil imitatiu. Malgrat no
ser una obra tècnicament molt difícil per als intèrprets
actuals, està plena de reptes sobretot de frasseig i
d’articulació. Hi ha fragments orquestrals molt plens i
expressius, especialment a l’inici d’un tercer moviment
que, ara sí, exigeix a l’intèrpret les màximes prestacions.
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El violí com
a solista
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Julia Ann Dubuclet, violí

8 de febrer de 2020 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

9 de febrer de 2020 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

9 de febrer de 2020 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Tomaso Albinoni
Venècia 1671 - 1751

Simfonia en Sol major
Allegro
Adagio
Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

Concert per a violí i orquestra núm. 2 en Re major, KV. 211
Allegro moderato
Andante
Rondo - Allegro

Solista:

Julia Ann Dubuclet, violí

Julia Ann Dubuclet, violí (pàgina 103)

89

El violí com a solista
Per David

Puertas Esteve

Mozart va ser un nen prodigi i, amb només sis anys, ja feia concerts en els que cantava,
tocava el clavicèmbal, el violí i la viola. Per sort, la cosa no es va quedar en un circ
ambulant sinó que va anar madurant i assolint una gran reputació com a instrumentista
de clave (més endavant també de piano) i, especialment, com a compositor.

Concert a Venècia
a l’època d’Albinoni

Simfonia en Sol major
Tomaso Albinoni (1671-1751), juntament amb els
germans Benedetto i Alessandro Marcello, va formar el
trio de músics aficionats —dilettanti— més famós de la
història. Tots tres pertanyien als seus respectius gremis
professionals (Albinoni era impressor, Benedetto era
jutge i Alessandro era filòsof i matemàtic) i la música
no era per a ells la seva principal activitat. D’Albinoni,
malgrat haver compost centenars d’obres —entre elles,
cinquanta òperes— gairebé només el coneixem pel
famós Adagio que, diguem de passada, no és més que
una reconstrucció moderna (1945) d’uns pocs compassos
originals de l’autor. L’any 1700 Albinoni va publicar un
recull de sis sonates i sis concerts que van tenir força
èxit. La seva Simfonia en Sol és una de les moltes obres
que va compondre amb una estructura força lliure —a
vegades se les anomenava “obertura” o “divertiment” o
“cassació”—, ja que la fixació de la “simfonia” tal com la
coneixem avui no va arribar fins a finals del XVIII amb les
propostes de Haydn.
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Concert per a violí i orquestra
núm. 2 en Re major, KV. 211
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) tocava el
violí. I el tocava bé. No va prodigar-s’hi gaire perquè es
va dedicar més al clavicèmbal, però consta que sovint
agafava el violí o la viola i s’afegia a les orquestres o grups
de cambra que dirigia. Quan el Dr. Ludwig von Köchel va
publicar el catàleg de les obres de Mozart l’any 1862 ja va
preveure que, amb el pas dels anys, anirien apareixent
noves obres del compositor de Salzburg en biblioteques
particulars o arxius amagats. Aquestes obres implicarien
modificacions en la sistematització cronològica que ell
havia proposat i caldria, doncs, revisar-la periòdicament.
En aquell primer llistat apareixien 626 obres, des del
Minuet per a piano en sol major KV1 fins al Requiem KV626
(les lletres KV es refereixen, precisament, a la ordenació
segons el catàleg de Köchel o “Köchel Verzeichnis”). El
que no va preveure el musicòleg austríac és que algunes
de les obres de la llista serien objecte de dubte: eren,
les 626, autènticament de Mozart? Al catàleg de Köchel
(que fins al dia d’avui ja ha estat objecte de sis edicions
corregides i augmentades) apareixen 7 concerts per a
violí i orquestra. Sembla clar, però, que només els cinc
primers són obra de Mozart mentre que els dos darrers
són d’autor dubtós i encara n’hauríem d’afegir un que va
publicar Hindemith a mitjans del segle XX que Mozart
hauria escrit (suposadament) als 10 anys d’edat, però
que tampoc ofereix massa garanties que sigui autèntic.
Els cinc concerts per a violí inequívocament autèntics de
Mozart són de l’any 1775: el primer data del mes d’abril, el
segon (que escoltem avui) del juliol, el tercer del setembre,
el quart de l’octubre i el darrer del desembre. Mozart,
tenia 19 anys i ja en portava 6 com a Mestre de Concerts
de la Cort de Salzburg. El seu pare, Leopold, també era
músic de la cort i, a més de ser molt bon violinista, era
autor d’un tractat pedagògic sobre el violí que va ser una
de les obres de referència d’aquest instrument durant
molts anys (encara avui és un llibre de consulta obligada
no tant per la tècnica de l’instrument com per entendre
els estils interpretatius del classicisme). Per aquest
motiu, el violí havia estat molt present en l’educació
musical de Mozart i sembla versemblant creure que els

Mozart a la cort
de Marie Antoinette

Dr. Ludwig von Köchel

cinc concerts per a violí els va
escriure per a ser interpretats
per ell mateix en la part solista
acompanyat de l’orquestra que
estava al servei del príncep
Colloredo,
l’arquebisbe
de
Salzburg. Hi ha qui diu, però,
que el destinatari de la part
solista d’aquestes cinc obres va
ser Antonio Brunetti. Aquest
violinista italià formava part de
l’orquestra de Colloredo des del
1771 i seria el que succeiria en el
càrrec de Mestre de Concerts
a Mozart quan aquest va ser
acomiadat per l’arquebisbe.
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L’arpa
com a solista
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Esther Pinyol, arpa

7 de març de 2020 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

8 de març de 2020 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

8 de març de 2020 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Gustav Holst

Cheltenham, Regne Unit 1874 - Londres 1934

Saint Paul’s Suite
Jig
Ostinato
Intermezzo
Finale

John Rutter
Londres 1945

Suite Lyrique per a arpa i orquestra
Prelude
Ostinato
Aria
Waltz
Chanson
Rondeau

Solista:

Esther Pinyol, arpa

Esther Pinyol, arpa (pàgina 104)
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L’arpa com a solista
Per David

Puertas Esteve

La Lira, la Cítara i l’Arpa en la mitologia

Arpa egípcia

Fresc romà a Pompeia

La història de la humanitat està plena d’aventures protagonitzades per les tres germanes més populars de la família de
la corda polsada: Lira (la petita), Cítara (la mitjana) i Arpa
(la gran). Totes tres, amb el seu so màgic i els seus poders
supraterrenals, apareixen a les històries de fa 4.000 anys, a
l’Imperi Asiri, i també a l’antic Egipte, on sembla que van
ser molt populars (en tenim mostres de perfil acompanyant les tombes dels faraons i fins i tot en tres dimensions
en terracotes i escultures diverses). Però la seva presència
com a element indispensable en la societat humana i en la
nostra relació amb les divinitats i el món sensible és molt
més contundent: els grecs n’atribueixen l’origen a la musa
de la poesia, Polímnia, que converteix l’Olimp en el terreny
d’acció preferit de Lira, Cítara i Arpa que s’hi mouen com a
casa seva sense parar.
El déu Hermes n’era un expert sonador i va donar una arpa
al seu tutorand Amfíon, fill de Zeus. Amfíon i el seu germà
Zeon van construir les muralles de la ciutat de Tebes i mentre Zeon carretejava pedrots i suava la cansalada, Amfíon
tocava l’arpa i les pedres es movien al seu so i es col·locaven
allà on ell volia. Anys després, quan els germans van atacar
la ciutat per rescatar la seva mare, Amfíon va tornar a tocar
l’arpa: les muralles es van aixecar obeint la música d’Amfíon
i els germans van entrar a Tebes sense cap dificultat.
El déu Apol·lo també jugava amb les tres germanes: diuen
que va ser ell el creador de Cítara, però que la va deixar
de banda quan Hermes li va presentar Arpa. Aquest amor
per les tres germanes el va traspassar al seu fill Orfeo, que
per a rescatar la seva esposa dels inferns es va endur l’arpa
(devia endur-se Lira, que és més fàcil de guiar pels camins
de l’inframon) i fent-la sonar va aconseguir fer dormir al
ca Cèrber que en guarda les portes. Després va venir el Rei
David, un personatge més terrenal que els altres, que també pinçava cordes, i ja més endavant les germanes van ser
adoptades com a filles predilectes a països com Uruguay,
Argentina o Irlanda, on el déu Daghda controlava el pas de
les estacions tocant la mítica arpa celta.

Apolo déu del Sol
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El so de l’arpa és ideal per connectar-nos amb mons onírics,
llunyans i màgics. I això, sembla ser que els humans ho sabem des de sempre.

Saint Paul’s Suite
Gustav Holst (1874-1934) va compondre centenars
d’obres, però se’l coneix especialment per la suite
orquestral Els Planetes. Va estudiar al Royal College
of Music de Londres i, després de fer de trombonista
a diferents orquestres i de dedicar bona part del seu
temps a l’ensenyament, als 45 anys va ser nomenat
professor d’aquesta mateixa institució. A l’inici del segle
XX els britànics estaven entestats en alimentar-se de les
seves pròpies arrels i en foragitar qualsevol llenguatge,
tècnica o idea que vingués de l’exterior. Holst va ser
un dels primers estudiosos que va recuperar la música
dels madrigalistes anglesos del segle XVI i bona part
del llegat del XVII amb la difussió de l’obra d’autors com

St Paul Girl’s School
de Londres

Byrd, Morley, Gibbons, Dowland,
Weelkes o Purcell. La recerca i
estudi de la vella música anglesa
ajudava a trobar la pròpia identitat
nacional. També va ser, durant
30 anys, professor de música a la
prestigiosa St Paul Girl’s School de
Londres, a qui va dedicar la Suite
per a cordes que avui escoltem.
L’obra es va estrenar l’any 1913,
però no es va publicar fins uns
anys després ja que Holst la va
revisar diverses vegades.

Suite Lyrique per a arpa i orquestra
John Rutter (1945) és un compositor britànic
molt rellevant, autor d’obres de diferents gèneres
i especialment reconegut en el món coral. El seu
llenguatge és molt variat i no s’ha caracteritzat per
seguir un o altre corrent estètic. La Suite Lyrique és
un arranjament de la seva Suite antique de 1979 (que
incloia flauta solista) i consta de sis moviments variats
en els que aprofita per treure el màxim profit de l’arpa i
treballar amb llenguatges diversos.
John Rutter
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Suite per a
flauta, fagot
i celesta
Orquestra de cambra

amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

i joves solistes

Mayte Santos, flauta
Albert Medina, fagot
Eloi Jover, celesta

4 d’abril de 2020 - 12 h

Aula Magna Conservatori - Sant Cugat

5 d’abril de 2020 - 12 h

Sala Bell-Lloc (Centre Parroquial) - Sant Pere de Ribes

5 d’abril de 2020 - 19 h

Sala Roser Carrau (Espai cultural can Bisa) - Vilassar de Mar

Repertori

Pau Casals

El Vendrell 1876 - San Juan, Puerto Rico 1973

Sant Martí del Canigó, sardana

Harald Genzmer

Blumenthal, Alemanya 1909 - Múnich 2007

Sonatina prima
Adagio
Allegro moderato e energico
Pizzicato
Tranquillo
Finale

Josep Carbonell

Barcelona 1927 - Sant Cugat 2012

Suite concertant per flauta, fagot i celesta
Allegro moderato ma leggero (de dia)
Molto lento e senza premura (de nit)
Allegretto (de festa)		
Solistes: Mayte Santos, flauta

Albert Medina, fagot
Eloi Jover, celesta

Mayte Santos, flauta (pàgina 104)
Albert Medina, fagot (pàgina 105)
Eloi Jover, celesta (pàgina 105)
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Suite per a flauta, fagot i celesta
Per David

Puertas Esteve

La gran sorpresa per al públic que s’inicia en la música clàssica -i el gran plaer per als
que ja la coneixem una mica- és descobrir que no tota “sona igual”: que podem trobar
obres del Barroc molt diferents entre elles, que al Classicisme la varietat de registres
és inmensa i que al Romanticisme hi ha un esclat d’estils, de maneres de fer i de timbres
nous que fan que no et cansis mai de descobrir música que et sorprèn. I si parlem del
segle XX, és precisament la varietat la que defineix la creació sonora del segle passat.
Com a mostra, les obres del programa d’avui: totes elles escrites al segle XX, però amb
plantejaments, sonoritats i tècniques completament diferents.

Sant Martí del Canigó, sardana
Pau Casals (1876-1973) estimava la música popular.
I també estimava, Bach, és clar. Una cosa no treu l’altra.
Està més que documentada la seva passió per tots els
sons de la festa major i per la música d’arrel: grallers,
timbalers, tocs de castells, sardanes, oficis i processons.
Això es demostra en bona part de la seva producció
com a compositor, com per exemple en la inclusió de
fragments a ritme de sardana en obres simfònico-corals
com El Pessebre o l’oratori escenificat El Misteri de Sant
Pere Ursèol.

Abadia de Sant Martí del Canigó
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Ja sabem que Pau Casals va dedicar la seva carrera en
primer lloc a la interpretació del violoncel, en segon lloc
a la direcció d’orquestra, en tercer lloc a la docència i en
quart lloc a la composició. Vet aquí perquè el nombre
d’obres que va escriure no és gaire alt, però entre una
cosa i una altra, Pau Casals va completar unes 80 obres
musicals. La majoria, més de 30, són cançons per a veu
i piano, a les que s’afegeixen 15 obres corals. Després hi
ha una dotzena llarga d’obres per a piano, una desena
de partitures de música de cambra, 5 obres simfònicocorals i 5 sardanes. Sant Martí del Canigó, l’última que va
compondre, és la sardana més coneguda de Pau Casals,
la que més s’ha interpretat i de la que en coneixem més
instrumentacions: la versió per a piano sol, la versió per
a cobla, la versió simfònica, la versió per a orquestra de
corda i la versió per a orquestra de violoncels. Va ser
escrita a Prada de Conflent l’any 1943 i evoca el toc de
les campanes en la llunyania.

Sonatina prima
Harald Genzmer (1909-2007) va ser un compositor
alemany que es va dedicar principalment a la pedagogia,
activitat per la que va rebre guardons i reconeixements
molt importants. La seva música està molt influida per
Paul Hindemith, que va ser el seu mestre, i aquesta
Sonatina prima per a cordes de l’any 1967 és una bona
mostra del seu llenguatge: modern i intens, preocupat
sempre per arribar al públic d’una manera directa i gens
especulativa.

Suite concertant
per flauta, fagot i celesta
Josep Carbonell i Costa (1927-2012) va estudiar música
amb el seu pare (compositor i instrumentista de flauta
del Liceu i més endavant de la Banda Municipal de
Barcelona) i amb mestres com Antoni Massana, Joan
Pich Santasusana o Pau Casals. Va dedicar la seva
vida professional a l’enginyeria, però mai no va deixar
de compondre música ben diversa, des de sardanes
a obres simfòniques. Aquesta Suite concertant per
flauta, fagot i celesta va ser la primera obra dedicada a
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat, en uns primers anys
de la formació en què la plantilla instrumental bàsica era

Blumenthal, ciutat natal
de Harald Genzmer

Monestir de Sant Cugat

l’orquestra de corda. Carbonell,
que vivia a Sant Cugat i tenia una
excel·lent relació amb el director
de l’orquestra, Josep Ferré, va
subtitular l’obra Cugateries i va
anomenar els tres moviments
de l’obra Sant Cugat de dia, Sant
Cugat de nit i Sant Cugat de
festa, amb la inclusió en aquest
darrer moviment d’algun tema
de la música popular.
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Compositors
Concerts de Cambra
La trompa com a solista
Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

Peter Warlock

Londres 1894 - 1930

El clarinet com a solista
Felix Mendelssohn

Hamburg 1809 - Leipzig 1847

Donato Lovreglio

Bari, Itàlia 1841 - Nàpols 1907

Simfonia concertant de Mozart
Joseph Haydn

Rohrau, Austria 1732 - Viena 1809

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

La flauta com a solista
Georg Friedrich Händel

Halle, Alemanya 1685 - Londres 1759

Carl Philipp Emanuel Bach

Weimar, Alemanya 1714 - Hamburg 1788

El violí com a solista
Tomaso Albinoni
Venècia 1671 - 1751

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburg 1756 - Viena 1791

L’arpa com a solista
Gustav Holst

Cheltenham, UK 1874 - Londres 1934

John Rutter
Londres 1945

Suite per a flauta, fagot i celesta
Pau Casals

Vendrell 1876 - Puerto Rico 1973

Josep Carbonell

Barcelona 1927 - Sant Cugat 2012

Harald Genzmer

Blumenthal, Alemanya 1909
Múnich, 2007

Solistes
Concerts de Cambra
La trompa com a solista
Cristina Cortés, trompa

El clarinet com a solista
Ionas Mercadal, clarinet

Simfonia concertant de Mozart
Pablo Albarracín, violí
Johan Rondo, viola

La flauta com a solista
Mariona Baulies, flauta

El violí com a solista
Julia Ann Dubuclet, violí

L’arpa com a solista
Esther Pinyol, arpa

Suite per a flauta, fagot i celesta
Mayte Santos, flauta
Albert Medina, fagot
Eloi Jover, celesta
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Cristina Cortés
Trompa

Nascuda a Barcelona l’any 2000.
Engrescada de manera natural pel fet de néixer en una família de músics, inicia la seva formació musical des de ben petita amb el seu pare, Pablo Cortés,
que la inicia en l’estudi del violí a l’edat de 6 anys.
L’any següent comença a estudiar la trompa amb Rubén Chordà, al IEA Oriol
Martorell, fins finalitzar el grau professional treballant sota el mestratge de
la trompista Judit Rovira.
Actualment està cursant el grau superior a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) sota el mestratge de José Vicente Castelló.
Ha assistit a classes i màsters amb els següents professors de trompa: Nury
Guarnaschelly, Stephan Dohr, Christian Lampert, José M. Asensi, Yi Man,
Juan Manuel Gómez, Antonio Lagares, Bernardo Cifres, Ionut Podgoreanu,
José Vicente Castelló, Gabriel Garcia Gutiérrez i Miguel Martínez.

Ionas Mercadal
Clarinet

Ionas Mercadal Euler, nascut l’any 2003 a Sant Cugat del Vallès en el sí d’una
família de llarga tradició musical. Als 6 anys comença a tocar el clarinet amb
el seu pare, ben aviat ingressa a l’escola de música Fusió de Sant Cugat, i el
curs 2014-2015 inicia els estudis professionals al Conservatori de Sant Cugat
amb la professora Clara Font.
Com alumne del col·legi alemany de Barcelona, des de l’any 2010 participa regularment en el concurs “Jugend musiziert” obtenint primers premis a
nivell nacional (Espanya, Portugal) com a solista i en duo (clarinet i piano).
L’any 2018 obté també un premi a la fase final, a Alemanya, en clarinet solo
(2. Bundespreisträger Jugend musiziert).
Ionas ha participat regularment en cursos internacionals a Alemania amb
professors com Harald Harrer i Norbert Kaiser, a Portugal amb Antònio Saiote i a Solsona amb Dmitry Rasul-Kareyev.
Es considerat un talent excepcional no només pel seu nivell tècnic sinó també per la seva maduresa musical.

Pablo Albarracín
Violí

Neix a Múrcia l’any 1998. Comença els seus estudis a l’edat de quatre anys a
l’Escola de Música Chaplin, continuant al Conservatori Professional de Música de Múrcia de la mà de Vicente Cobacho, on obté matrícula d’honor en
tots els cursos de violí i el tercer premi en el concurs Premi Extraordinari.
Ha actuat com a solista amb l’Orquestra de la Universitat de Múrcia, la Camerata Hypnos i l’Orquestra Juvenil Chaplin, i és membre titular de la Jove
Orquestra Nacional d’Espanya, Cammerata i Orquestra de Joves de la Regió
de Múrcia. Ha participat en formacions com OBC, Orquestra Simfònica de la
Regió de Múrcia, Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant i Orquestra Europea de la XXIX Setmana de
la Música de Ettelbruck, Luxemburg.
Ha rebut classes magistrals de Yuval Gotlibovich, Manuel de Juan, Kai Gleusteen, Jesús Reina, Vicente Huerta, Eva Graubin, Emilio Moreno, Alba Roca,
Joaquín Torre, Gernot Süßmuth o Robert Kowalski.
Desenvolupa una intensa activitat cambrística en diverses formacions. Ha
rebut classes de mestres de la talla de Kennedy Moretti, Abel i Arnau Tomàs,
Silvia Márquez, Andrew Ackerman o Antonio Clares.
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Johan Rondo
Viola

Va començar els seus estudis musicals i de violí als 9 anys al Nucleo San Juan de
Colon del Sistema Nacional d’Orquestres i Cors Juvenils i Infantils de Veneçuela.
Va ser integrant de l’Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, agrupació amb la
qual va visitar molts dels teatres més prestigiosos d’Europa i Àsia, destacant la
participació en el Salzburg Festival 2013 i Expo Industrial Milano 2015.
Després d’anys d’estudi de violí, es passa a la viola. Va obtenir l’abril del 2015
Diploma ABRSM atorgat per The Royal Schools of Music en l’especialitat
Music Performance. Després, va ser Primera Viola en l’Orquesta Sinfónica
Municipal de Caracas per la temporada 2016-2017, i en el mateix any va ser
seleccionat mitjançant concurs per realitzar el Tour “Cono Sud” al juliol de
2017 i “Europa” al juliol de 2018 amb la Orchestra of the Americas, destacant
en aquest últim la participació de l’orquestra al Weisbaden Festival i Edinburgh International Festival com a tancament de gira.
La seva participació en l’Orchestra of the Americas el va ajudar a obtenir una
beca per realitzar estudis de màster a l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb el mestre Jonathan Brown, violista del Quartet Casals. Pertany a la
borsa de col·laboradors de l’Orquestra Simfònica d’Extremadura i de l’OBC.

Mariona Baulies
Flauta

Mariona Baulies neix a Sant Cugat del Vallès, on comença a estudiar flauta
travessera a l’escola Fusió de Sant Cugat amb professors com Christian Farroni i Mirjam Plass. Acaba el grau professional al Conservatori Victòria dels
Àngels de Sant Cugat i estudia tres cursos de Grau Superior al Conservatori
de Badajoz amb el professor Juanjo Hernández Muñoz.
Ha rebut masterclasses de flautistes i piccolistes internacionals com Paul
Edmund Davies, Peter Verhoyen, Patricia de No, Francisco López, Salvador
Martínez Tos, Antonio Nuez, Wendela van Swol, Egbert Jan Louwers, Marc
Grauwels i Andre Cebrián. Recentment va participar en la 29ena edició del
Forum Internacional de Flauta a Dietricht (Luxembourg). Ha tocat amb La Jove
orquestra del Vallès, la Camerata Sant Cugat i ha participat en el Festival de
Música Contemporánea de Badajoz.
Ha realitzat diversos concerts de cambra amb el guitarrista Juanjo Rodríguez arreu d’Espanya. Amb el duo Puya & Grona ha participat en recitals i
festivals incloent el Grachtenfestival d’Amsterdam. Participa en el Festival
del Romànic i dels Castells de Frontera amb el trio B^3.

Julia Ann Dubuclet
Violí

Nascuda a Neuchâtel, Suïssa, el 1999. A Barcelona inicia els estudis de violí el
2004 i els continua fins el 2016 amb Tatiana Bilba.
Del 2006 al 2015 estudia piano amb Anna Mallorquí i Albert Flotats. El 2016
es desplaça a Suïssa per estudiar a la Haute École de Music de Geneve-Neuchâtel. Com a interpret ha estat concertino de l’Orquestra Simfònica del
conservatori de Terrassa sota la direcció de Xavier Casademunt, també a estat membre de la JONC amb Manuel Valdivieso, i de la JOCG (Jove Orquestra de les Comarques Gironines) amb Michiel Delanghe, de la JOSV (Jove
Orquestra Simfònica del Vallès) amb Rubén Gimeno.
Ha actuat diverses vegades al Palau de la Música amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. Ha assistit a tres cursos de l’acadèmia AIMS a Solsona, amb el
professor Sergey Ostrovsky.
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Esther Pinyol
Arpa

Ha cursat els estudis superiors d’arpa amb l’arpista titular de l’OBC, Magdalena Barrera, a l’Escola Superior de Música de Catalunya sent la primera
arpista que es gradua en aquesta modalitat d’instrument a l’ESMUC. El seu
projecte final de carrera “L’arpa impressionista” ha merescut la qualificació
de matrícula d’honor. Va començar a estudiar música a Vilanova i la Geltrú
a l’Escola de Música Freqüències a l’edat de quatre anys. Ha cursat els seus
estudis de grau professional al Conservatori del Liceu amb Micaela Serracarabassa. Ha rebut classes de diferents arpistes d’arreu d’Europa destacant
Stephen Fitzpatrick, Alexandra Clemenz, Jana Bouskova, Marianne ten
Voorde, Cristina Montes, Charlotte Steale i Nicolas Tuillez entre d’altres.
Ha sigut membre de les orquestres juvenils més importants de Catalunya i
Espanya. Va pertànyer a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la Joven
Orquesta Nacional de Espanya, l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països
Catalans i l’Orquesta Simfònica de Monzón amb la que ha pogut actuar a les
millors sales i auditoris del país i als millors festivals, destacant el Festival de
Música de Santander, el Festival Young EuroClassic de Berlin, entre d’altres.
El curs 2011-2012 va estar becada per la Fundació Anna Riera i per l’Acadèmia
d’estudis orquestrals de la Fundación Barenboim-Said. És membre de l’Orquestra Camera Musicae i col·labora amb orquestres professionals destacant
l’OBC, l’Orquesta Sinfónica de Tenerife, La GIOrquestra, l’Orquestra Clàssica
Nacional d’Andorra, la companyia d’Òpera Mosset a França i la Mahler Chamber Orchestra, MCO. Ha estat dirigida per directors com: Esa-Pekka Salonen,
Marc Minkowski, Emmanuel Krivine, Pablo González, Kirill Karabits, George
Pehlivanian, Manuel Valdivieso, Jordi Mora, Valery Ovsyanikov, Lutz Köhler,
Karl Anton Rickenbacher, Gavin Sutherland, Salvador Mas, Salvador Brotons,
Edmon Colomer, Josep Pons i Jaime Martin entre d’altres.

Mayte Santos
Flauta

Inicia els estudis musicals al Conservatori de Sant Cugat continuant-los al
de Terrassa. Posteriorment rep classes de Salvador Martínez i Amparo Trigueros i obté el títol de Professora de Grau Superior de flauta travessera al
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. També rep consell d’Arlette
Bige i Christian Farroni entre d’altres.
És primera flauta de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat des de la seva creació
i també ha realitzat col·laboracions amb altres formacions com l’Orquestra
Filharmònica Metropolitana, l’Orquestra Barroca Catalana, Orquestra de
cambra Terrassa 48, Orquestra del Centenari, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra… També té experiencia en orquestres de teatres, tant en el
camp del musical com de la sarsuela.
En la música de cambra ha estat membre de diverses formacions com el
Quartet Aire de flautes travesseres, el Quintet de vent Cantilena, l’Orquestra
de flautes Boccato di Cardinale i del trio de dues flautes i contrabaix Eudaimonia Ensemble.
En el camp de la música contemporània ha estat integrant del grup Tactum
Ensemble, amb qui ha realitzat diversos enregistraments de CD’s i concerts
arreu de l’Estat espanyol i Europa.
L’any 2013 va col·laborar en l’enregistrament del CD publicat per Ars Harmònica “Música catalana per a flauta” amb primers enregistraments d’obres
d’autors catalans. Compagina la pràctica musical amb la docència a l’Escola
Municipal de Música de Barberà del Vallès.
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Albert Medina
Fagot

Albert Medina Perales (Tarragona, 1990) inicia els estudis musicals l’any 2004
estudiant la gralla a l’Aula d’Instruments Tradicionals de l’Escola Municipal de
Música de Tarragona, i obtenint, l’any 2011, la titulació de Músic Instrumentista Tradicional de gralla i tarota de l’Aula Música Tradicional i Popular.
El 2009 inicia els estudis de fagot a la Banda Unió Musical de Tarragona i el
2011 accedeix al Conservatori de la Diputació de Tarragona on es prepara
l’accés, l’any 2015, al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. A
finals del curs 2016-17 realitza el trasllat al Conservatori Superior del Liceu de
Barcelona, on es gradua en l’especialitat d’interpretació clàssica i contemporània de fagot.
Ha estat alumne actiu en diverses classes i masterclasses enfocades al fagot
i al contrafagot amb músics de renom internacional com Maria José Rielo,
Ana Sánchez, Pau Santacana, Higinio Arrue, Sophie Dervaux (Dartigalongue), Simon Van Holen, Josep Tatay, Àurea Domínguez, Donna Agrell, Josep
Borràs, Bence Bogányi i Guillermo Salcedo.
En l’àmbit interpretatiu ha estat fagotista de l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat durant tota una temporada i de la Jove Orquestra Intercomarcal
(JOIC) en diverses ocasions.
Durant aquest període de temps ha compaginat els estudis amb la labor de
docent en diferents Escoles de Música Municipals com les d’Altafulla, Sant
Sadurní d’Anoia o l’Arboç i també ha dirigit musicalment agrupacions com
la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Víbria de la mateixa ciutat entre altres.

Eloi Jover
Celesta

Comença els estudis de piano als 9 anys, titulant-se en el Conservatori Superior de Música del Liceu com a Professor de Piano, i posteriorment sota
els consells del concertista Andreu Guasch, cursa el grau superior d’aquest
instrument. Paral·lelament obté la llicenciatura en Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant un temps ha col·laborat amb el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell, i
la temporada 90-91 entra a treballar com a mestre assistent al Gran Teatre del
Liceu on ha participat en el muntatge de més de 100 òperes formant part de
l’Orquestra del Teatre com a pianista i organista, i també com a pianista acompanyant de cantants com ara Edita Gruberova, Josep Bros, Juan Diego Florez,
Rolando Villazón, Dolora Zajik, Fiorenza Cedollins, Angela Ghiorghiu, etc.
Ha format part de l’orquestra del Gran Teatre del Liceu, Orquestra de
Cadaqués, Orquestra Filharmonia de Cambra, tenint com a directors a
Peter Schneider, Uwe Mund, Gerd Albrecht, Victor Pablo Pérez, R. Frühbeck
de Burgos, Sebastian Weigle, Ricardo Mutti, Neville Marriner, José Collado,
Ondrej Lenard, Ernest Martínez Izquierdo, Edmon Colomer, Antoni
Ros-Marbà, Josep Pons, Miquel Ortega, Julia Jones i Romano Gandolfi entre
d’altres. Ha actuat al Palau de la Música Catalana, a l’Auditori de Barcelona,
al Gran Teatro de Córdova, Teatro Cervantes de Málaga, Teatro Alameda
de Sevilla, Auditorio de Galícia a Santiago de Compostela, Auditorio de La
Coruña, Auditorio de Cuenca, Teatro Romea de Murcia, Teatro Gayarre de
Pamplona, Teatro Calderón de Valladolid, Auditori Enric Granados i Teatre
de La Llotja de Lleida, Auditori Pau Casals al Vendrell, entre d’altres.
Santcugatenc d’origen, ha col·laborat des dels inicis amb l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. Des de l’any 2006 és el director de la Societat Coral La Lira.
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els Músics
Orquestra Simfònica Sant Cugat

E

n la commemoració del
30è aniversari de l’Orquestra hem pensat que en
aquest llibret els havíem
de presentar pel seu nom. Així, en les
trobades amb ells que sovint es produeixen abans o després dels concerts, i
que ja ens resulten familiars, els puguem
conèixer no tan sols per l’instrument que
toquen o per la posició que ocupen a
l’escenari sinó que també pel seu nom.
Per la vostra valuosa tasca i dedicació,
rebeu el més sentit reconeixement.
Moltes gràcies!

La tabola Lucana (1505)
Autorretrat de Leonardo da Vinci.

Primers Violins

Geert Krosenbrink

Pere Bardagí

Laia Pujolassos

Nausica Berni

Joaquín Pelaez

Marta Escoz

Eva Panyella

Joan Bosch

Cati Santos

Inés Sanchís

Ana Kovacevic

Beatriz Gutiérrez

Anna Calvo
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Segons Violins

Violes

Beatriz Lizarte

Oriol Capdevila

Albert Flores

Cristina Romaní

Oscar Vilaprinyó

Meritxell Nicolau

Luís Martínez

Albert Serra

Morelba Eduardo

Eloi Ortells

Victor Mateo

Santi Burgos

Borja Peiron

Sara Ruiz

Albert Madero

Laura Jover

Meritxell Tiana

Elisenda Prats
109

Violoncels

Contrabaixos

Julià Borràs

Andrea Peiron

Artur Regada

Carles Rambla

Gemma Llorens

Albert Martín

Mònica Serra

Trend Hellerstein

Sara Guri

Marta Pons

Mirek Szaradowski

Mabel Sánchez
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Flautes

Mayte Santos

Clarinets

Paula Sirvent

Núria Tauler

Núria Moreno

Pep Mira

Juan Pardo

Oboès

Enric Tudela

Toni Rocosa

Fagots

Berta Gasull

Rosa Cases

Lidia Ariza

Erik Willy
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Trompes

Trombons

Marina Romo

Sebastià Rio

Enric Mestre

Cati Terrassa

Jorge Navarro

Oriol Ferré

Trompetes

Josep Joan Pomés
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Tuba

Marc Solanelles

Juan Rodríguez

David Calvet

Percussió

Quim Solé

Arpa

Mario Markovich

Teresa Espuny

Èric Sánchez

Staff

Marta López
Producció

Joan Berlanga
Regidor
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La Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra és l’entitat jurídica que gestiona i
representa l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

L’Associació Orquestra Sant Cugat és l’associació d’amics de l’Orquestra. Organitza
activitats i col·labora en la promoció dels concerts.

OSSC - Orquestra Simfònica Sant Cugat
Producció: Marta López
Regidoria i escena: Joan Berlanga
Fotograﬁa: Mané Espinosa
Arxiu partitures: Albert Flores
Premsa: Daniel Romaní
Disseny: Isabel Núñez
Comptabilitat: Elisa Serna
Coordinació: Cristina Aymerich
Presidenta de la Fundació: Flora Puntos
Carrer dels Marges 25
08172 Sant Cugat del Vallès
T: 93 589 31 93
music@simfonica.cat

www.simfonica.cat

