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El gran repertori simfònic entusiasma a
lAuditori de Sant Cugat la nit de Sant Jordi
La música ha acabat dendolcir
aquesta jornada festiva que ha tingut
com a protagonista el llibre i que
alguns ruixats no han aconseguit
diluir. En un horari clarament
nocturn -que ha permès passejar
fins que tancaven les parades de
llibres-, lAuditori sha omplert per
escoltar tres obres del gran repertori
simfònic europeu de la mà de
lOrquestra Simfònica Sant Cugat.
El concert davui, que forma part
de la programació del Teatre-Auditori

Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat,
Àngels Solé, tinent d’alcalde de Serveis
Personals, l’artista Josep Grau-Garriga
i la presidenta de la Fundació Privada
Música Simfònica i de Cambra, Flora
Puntos, a l’entrada del concert.

del Centre Cultural Sant Cugat,
compta amb la col·laboració de
lAjuntament de Sant Cugat.
Ahir dijous al matí, alumnes dentre
12 i 15 anys de les escoles Avenç,
Pureza de María, IES Sant Cugat,
Centre Jeroni Moragas i ATAM ja
van gaudir de bona part del concert,
duna tria de fragments musicals
amb explicacions del director, Josep
Ferré, i del pianista Daniel Ligorio.
Aquesta audició forma part del
Programa de Dinamització
Pedagògica de lAjuntament de Sant
Cugat. Demà dissabte, dia 24, el
concert tornarà a celebrar-se al
Teatre La Massa de Vilassar de Dalt.
Lobertura acadèmica de
lalemany Johannes Brahms (18331897) ha estat laperitiu. Després

Compositors
i pianistes
Sergei Rakhmaninov (1873-1943)
era un brillant pianista, a més de
compositor. En els concerts que feia
interpretava, entre daltres, les seves
obres. Avui gairebé cap compositor
és pianista i gairebé cap pianista és
compositor. Tothom sespecialitza,
i els músics també. Vet aquí alguns
dels qui encara han compaginat les
dues activitats, els segles XIX i XX.
 Fryderyk Chopin (1810-1849),
polonès, va viatjar a París, on
compaginava lensenyament musical
a lalta societat parisenca amb
lactivitat de concertista. La seva
obra és gairebé exclusivament
dedicada al piano, del qual va saber

daquesta peça curta, que té la
singularitat de contenir lhimne
universitari, Gaudeamus igitur,
lOrquestra ha interpretat el concert
per a piano número dos de
Rakhmaninov. Aquest concert, el
que es toca més sovint dels que va
escriure el compositor rus, va ser
estrenat pel mateix autor lany 1901
a Moscou. Va suposar el seu retorn
a la vida creativa després de tres
anys de silenci quasi total. Dels tres
moviments que consta, maestoso,
adagio sostenuto i allegro
scherzando, curiosament, va
escriure el primer al final de tot,
després dhaver compost el segon i
el tercer. La interpretació
apassionada i romàntica del pianista
Daniel Ligorio ha seduït el públic
des dels primers compassos.
Ligorio (Martorell, 1975), des
dels dotze anys ha ofert gires i
concerts per Europa (Espanya, Itàlia,
Irlanda, Alemanya, Anglaterra,
Bèlgica, França, Bulgària i Albània)
i a nombrosos Festivals
Internacionals de Música (de
Granada, Perelada, Cadaqués,
Torroella de Montgrí, San Sebastián,
Santander). Va ser seleccionat el
1993 com a solista de la Jove
Orquestra Simfònica de Catalunya.

L’Orquestra Simfònica Sant Cugat i Daniel Ligorio aquesta nit, durant la interpretació del concert número dos de Rakhmaninov.

Ha tocat amb les millors orquestres
de lestat: lOrquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya,
lOrquestra Simfònica de Sevilla,
lOrquestra Simfònica de Granada,
lOrquestra Pablo Sarrasate,
lOrquestra de Castilla y León...
A la segona part, lOrquestra
Simfònica Sant Cugat ha interpretat
una altra obra dun altre popular
músic de Rússia, Quadres duna
exposició, de Modest Musorgskij
(1839-1881),

escrita per a piano i que Maurice
Ravel va instrumentar el 1922. El
públic ha seguit amb molt interès
les projeccions de lobra de Josep
Grau-Garriga mentre sinterpretava
la peça de Musorgskij. LOrquestra
sha sumat, amb aquesta singular
proposta, a lhomenatge que la ciutat
fa a lartista santcugatenc Josep
Grau-Garriga, resident a França, de
qui es compleix enguany el 75
aniversari del seu naixement. Ha
estat la cloenda duna jornada
eminentment artística: llibres,
música i arts
plàstiques.

Nens i nenes de diferents escoles de Sant Cugat han gaudit del concert
aquesta setmana al Teatre-Auditori

extreure grans possibilitats tècniques
i expressives. Va viure un any a
Mallorca, on va compondre 22
preludis. La seva producció és
variada: poloneses, masurques,
rondós, sonates, estudis, valsos,
impromptus,... i dos concerts per a
piano i orquestra.

improvisava. Va
escriure ni més
ni menys que
1.300 obres, de
les quals 400 són
originals i la resta
transcripcions o
arranjaments.

 Robert Schumann (1810-1856),
alemany, la seva carrera pianística es
va veure frustrada per un accident que
va tenir a la mà dreta per voler forçar
la independència dels dits. Això el va
decantar cap a la composició. Va
escriure sobretot per a piano
(Papillons, Carnaval, Àlbum de
la joventut...) i quatre simfonies.

 Sergei Prokofiev.
Compositor rus (18911953). Amb el seu primer
concert per a piano i orquestra
(1910) inicià una sèrie dobres,
inicialment davantguarda i més tard
de caire neoclàssic, com les
simfonies per a orquestra, les sonates
per a piano, el conte musical Pere
i el llop... Va compondre ballets
(Romeu i Julieta, La flor de
pedra) i òperes (Lamor de les tres
taronges, Làngel de foc i
Guerra i pau).

 Franz Liszt (1811-1886),
hongarès, va ser un autèntic
cosmopolita i un cèlebre virtuós del
piano. Als 12 anys ja feia concerts.
Interpretava sobretot Chopin i sovint
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 Frederic Mompou (1893-1987).
Les seves obres més personals són
per a piano (Preludis, Música
callada...), però també va escriure
obres per a cant i piano, ballets,

obres
corals i
per a guitarra.
La seva música, misteriosa i
refinada, al marge descoles i de
tècniques, ha estat reconeguda
internacionalment. Va ser un
intèrpret excepcional de la seva obra
pianística.

