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Tarifes i venda

SumariAbonaments
i entrades

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

ORQUESTRA DE CAMBRA SANT CUGAT

PROGRAMACIÓ DELS CONCERTS

Mozart & Txaikovski

Manfredini & Haydn

Grieg & Finzi

Weber & Copland

COMPOSITORS

SOLISTES

Laia Barberà, arpa

Alex Olmedo, violoncel

Roger Sans, piano

Juan Pardo, clarinet

Venda anticipada: 
Llibreria Índex
Carrer Miquel Borotau, 8-10
Vilassar de Mar 
Tel. 937 590 833

També es podran adquirir a l’entrada de la sala,
una hora abans del concert.
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Preu per UN CONCERT 9€
Abonament pels 4 CONCERTS 30€



Aquest és l’inici d’allò que ens agradaria aconseguir: 
organitzar una temporada estable de concerts de 
cambra que ofereixi al públic interessat un concert 
mensual, de febrer a maig, i que el projecte tingui con-
tinuïtat en el temps.

Per a això, comptem amb la col·laboració de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat que, amb quasi 30 anys d’expe-
riència, reuneix un bon planter de músics que es poden 
presentar també en la formació d’orquestra de cambra, 
amb diferents músics per adaptar-se als requeriments 
de cada concert. 

Iniciem aquest cicle de quatre magnífics i variats concerts 
amb obres dels compositors clàssics més reconeguts, 
que ens serviran de prova per a veure si la proposta té una 
rebuda positiva per part del públic i, si és així, proposarem 
una nova temporada completa per al 2018 - 2019. 

Volem agrair la bona acollida que ha rebut aquesta ini-
ciativa per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sem-
pre predisposat a fomentar les arts i la cultura.

Presentació
del projecte
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PROGRAMACIÓ
FEBRER - MAIG 2018

Mozart & Txaikovski
18 - 2 - 2018

Grieg & Finzi
15 - 4 - 2018

Manfredini & Haydn
11 - 3 - 2018

Weber & Copland
13 - 5 - 2018

L’Orquestra de Cambra Sant Cugat està formada per 
un grup, que pot variar entre 12 i 15 músics professio-
nals, amb una llarga trajectòria artística. Majoritàriament 
toquem instruments de corda, però sense descartar la 
possibilitat d’incorporar-hi altres instruments (fusta, vent, 
etc.) si el repertori del concert ho requereix. Això és pos-
sible gràcies al fet que l’Orquestra de Cambra és una 
branca de l’Orquestra Simfònica, la qual està constituï-
da per uns 60 professors. 

En cada concert se’ns afegirà un solista jove, el qual des-
taca en els seus estudis, i a qui volem donar una oportu-
nitat per promocionar-se professionalment. 

Esperem ser capaços d’emocionar i guanyar-nos la con-
fiança del públic amb la nostra motivació i treball, i arri-
bar a ser la vostra orquestra.

Orquestra de Cambra Sant Cugat

L’orquestra

76

Els concerts tindran una durada aproximada d’una hora.
A més de les peces principals anunciades, s’inclouran 

altres obres per a completar el temps previst.



MOZART & TXAIKOVSKI
ORQUESTRA CAMBRA & ARPA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento en Re

Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893)
Suite del “Trencanous”

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Laia Barberà, arpa solista

Diumenge 18 febrer 2018

#1

19h

GRIEG & FINZI
ORQUESTRA CAMBRA & PIANO

Edvard Grieg (1843-1907)
Suite “Holberg”

Gerald Finzi (1901-1956)
‘Eclogue’ per a piano i orquestra de corda, Op.1

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Roger Sans, piano solista

Diumenge 15 abril 2018

#3

19h

MANFREDINI & HAYDN
ORQUESTRA CAMBRA & VIOLONCEL

Francesco Maria Manfredini (1680-1748)
Concerto grosso in Do major, op.3

Joseph Haydn (1732-1809)
Concert per a violoncel i orquestra núm. 1 en Do major

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Alex Olmedo, violoncel solista

Diumenge 11 març 2018

#2

19h

WEBER & COPLAND
ORQUESTRA CAMBRA & CLARINET

Carl Maria von Weber (1786-1826)
Quintet per a clarinet i orquestra de corda, Op.34

Aaron Copland (1900-1990)
Hoe Down del “Rodeo”

Orquestra de Cambra Sant Cugat
Juan Pardo, clarinet solista

Diumenge 13 maig 2018

#4

19h
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Laia Barberà Alex Olmedo
Arpa Violoncel

Nascut al 2001, comença els seus estu-
dis de violoncel a l’edat de sis anys amb 
la professora Gaëtane Duynslaeger i en-
tra a l’IEA Oriol Martorell.

Ha estat membre d’orquestres com la 
JONCA, la JOSV i la JONC alevins en les 
quals ha estat cap de secció amb 15 anys. 
Actualment és membre de la JONC.

Ha participat en masterclasses amb vio-
loncel·listes de renom com Ángel Luis 
Quintana, Maria de Macedo, Marius Díaz, 
José Mor, David Apellániz, Asier Polo, 
Marie Hallynk, Peter Bruns i Lluis Claret.

Ha estat premiat en diversos concur-
sos. Al 2015 va tenir el segon premi del 
concurs “VII Corda Barcelona”, el segon 
premi de la categoria de cordes del con-
curs “XIV Premis d’interpretació musical” 

a Girona, premi que també va guanyar 
l’any següent. Al 2016 va rebre una men-
ció honorífi ca al “Premi BBVA de músi-
ca, premi al talent individual”. Al 2017 ha 
guanyat el primer premi en el “X Cambra 
Barcelona” i el primer premi al  “XII Con-
curs de Música de Cambra Higini An-
glès”. També ha guanyat el primer premi 
del concurs nacional de violoncel “Jaime 
Dobato Benavente” a Alcañiz.

Ha tocat com a solista amb la ORCA i la 
JONCA.

Recentment ha guanyat per concurs una 
beca “Joves Promeses” de la Fundació 
de Música Ferrer-Salat, que li ha permès 
continuar els seus estudis de violoncel al 
Conservatori Superior del Liceu sota el 
mestratge de Lluis Claret.

La Laia Barberà és una jove arpista de 18 
anys que tot just està cursant 1r a l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya 
amb l’arpista titular de l’OBC, Magdalena 
Barrera. Va començar els estudis d’arpa
al seu poble, Santa Perpètua de Mogoda,
amb tan sols 7 anys, de la mà de la pro-
fessora Teresa Espuny. 5 anys després, 
entrà al Conservatori Superior de Música 
de Barcelona, el qual va fi nalitzar amb la 
menció d’honor per unanimitat, en l’es-
pecialitat d’arpa i de música de cambra, 
amb la professora Maria Lluïsa Ibáñez. 

Des del 2010 fi ns al 2017 ha estat obtenint 
diversos premis ArpaPlus per diferents 
llocs arreu d’Espanya, obtenint resultats 
com tres 1rs premis, dos 2ns premis i un 
accèssit. També ha estat guardonada 
amb el títol de la millor intèrpret de cor-
des polsades al 2013 i amb un 1r premi 
al Talent Individual dins la categoria Jove 
del concurs BBVA al 2017.

Tot i la seva joventut, ha participat en 
nombroses masterclasses amb profes-
sors reconeguts dins del marc arpístic 
europeu, com Gwyneth Wentik, Remy 
Van Kesteren, Isabelle Perrin, Christine 
Icart i Tiziana Tagliani.

Alhora, és titular en orquestres com la 
JONC (Jove Orquestra Nacional de Cata-
lunya), la JONC Alevins i la JOFICAT (Jove 
Orquestra Filharmònica de Catalunya), 
mentre participa com a col·laboradora 
en altres com la JOSB (Jove Orquestra 
Simfònica de Barcelona), i esporàdica-
ment en la JOIC (Jove Orquestra Inter-
Comarcal), la JOC (Jove Orquestra de 
Cerdanyola), la JOSC (Jove Orquestra 
de Sant Cugat) i l’orquestra d’Amposta. 
També ha col·laborat amb certes bandes 
municipals, com la de Cerdanyola o la de 
Benicarló.
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Roger Sans Juan Pardo
Piano Clarinet

Nascut a Barcelona el 1990, es graduà 
al Conservatori Superior del Liceu l’any 
2014 arribant a la fi nal dels premis ex-
traordinaris. Seguidament accedeix a 
l’ESMUC (Escola Superior de Música de 
Catalunya), on estudia perfeccionament. 
Des dels seus inicis s’ha format amb 
grans músics com Josep Fuster, Carles 
Riera, Raimon Garriga, Llibert Fortuny, 
Francesc Vidal i Francesc Navarro.

Destaca el seu interès per la música de 
cambra, on ha estat fi nalista en concur-
sos com Arjau, Ciutat de Manresa, Alzira i 
guanyador en 2012 del Pòdiums XX. 

Ha estat solista durant 5 temporades a 
l’Opera Jove de Catalunya - Òpera de 
Sant Feliu de Llobregat; també ha estat 
solista de l’Orquesta del Conservatori 
Superior del Liceu. Té especial estima al 
concert de clarinet de Mozart que ha po-
gut interpretar amb la JOF, AMPC i Cor-
des del Món. 

Actualment és membre del Duo Val-Par-
do i del Trio Arutiunian, també és col·la-

borador de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers, L’Orquestra Simfònica Victo-
ria dels Angels i l’Orquestra Simfònica de 
Sant Cugat; ha enregistrat i treballat en 
produccions amb Camerata XXI, Carlos
Jean, Set d’Acció per a marques com 
Mercedes Benz, Carte Noire i especta-
cles com “La Corte del Faraón”, “Sonrisas 
y Lágrimas”. 

Tot això ha fet que pugui treballar amb 
grans directors com Andrea Marcon, Ro-
bert King, Antoni Ros Marbà i Salvador 
Brotons.

És fundador i clarinetista de Proyecto 
Beta, un “ensemble” que destaca per la 
seva qualitat i joventut (30 premis/fi nals 
nacionals) on apropen la música clàssi-
ca a tots els públics amb espectacles 
innovadors. Han interpretat i enregistrat 
Quintet Stadler K.581 de Mozart, Nonet 
de Martinu, Quintet Aires Tropicales de 
Paquito d’Rivera... 

Juan Pardo és artista D’Addario Wood-
winds.

Vaig tenir l’oportunitat d’aprendre música 
de petit als 5 anys, i m’hi vaig sentir tan 
bé que vaig seguir fi delment la disciplina 
acadèmica d’escoles i conservatoris fi ns 
acabar la carrera de piano a la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres als 
23 anys, obtenint diversos premis i beques 
al llarg del meu aprenentatge.

Posteriorment em dedico a ampliar el 
meu vincle amb la música i amb el piano 
en particular a través de la improvisació 
lliure. Indago en diverses arts escèniques 
com a espais per a l’exploració expres-
siva i m’interesso en una pedagogia ar-
tística que enfoca l’educació de les arts

escèniques de manera integrada, creativa i 
col·lectiva, la pedagogia Orff -Schulwerk. 
Em formo en aquest camp durant el perío-
de 2010-2012, i començo a impartir classes 
de música inspirades en aquest enfoc pe-
dagògic.

Gaudeixo del poder de commoure que té 
la música i l’art en general, ja sigui durant 
una classe o durant un concert. Concerts 
que m’han permès anar a Suïssa, Cuba, 
Alemanya i Anglaterra i actuar a sales lo-
cals com el Palau de la Música Catalana o 
el Gran Teatre del Liceu.

Roger Sans
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Carrer Monserrat, 8
08340 Vilassar de Mar

937 54 24 00

Espai Cultural
Can Bisa

Sala Roser Carrau

Amb la col·laboració de:




