


La nissaga musical dels Strauss
(el pare, Johann, i els tres fills,
Johann, Josef i Edward) va ser un
fenomen de  masses  sense
precedents: van gaudir d’una
formidable popularitat, van dominar
absolutament el panorama de la
música popular i lleugera a Europa
durant més de mig segle, i van ser
capaços d’elevar a la qualitat de
música culta, refinada i de prestigi,
un tipus de dansa simple, senzilla i
d’orígen popular i rústec: el vals.
Però aquest èxit no va ser només
fruit de l’enginy musical: els Strauss
tenien el mateix talent fent música
que fent finances. Johann Strauss
fill (1825-1899), l’autor d’”El
Danubi blau”, va muntar, amb els
seus dos germans Josef i Edward,
una autèntica empresa musical, un
negoci molt rendible i lucratiu que
sabia portar tan bé com la batuta:
era un home de negocis en el sentit
més actual del terme. De fet, havien
heretat aquestes habilitats de son
pare (1804-1849), l’autor de la
“Marxa Radetzky”, que a quinze
anys ja tocava en orquestres de ball,
i a vint-i-un forma la seva pròpia
orquestra i esdevé empresari musical
independent, organitza la seva
pròpia publicitat i converteix el seu
nom en una marca comercial de
qualitat que ben aviat es mostrarà
arreu d’Europa: Alemanya, Bèlgica,
Holanda, Anglaterra, França...
Strauss sabia ensabonar la premsa
i feia un desplegament mediàtic i
propagandístic extraordinari; tenia
desenes d’encàrrecs i la seva
orquestra feia centenars de concerts
a l’any, fins al punt que va arribar
a tenir més de dos-cents músics per

tal de poder fer
tres, o quatre, o
cinc concerts el
mateix dia i a la
mateixa hora
però en indrets

diferents! La seva
presència era tan

reclamada que en
nombroses ocasions

havia d’anar corrent
d’una sala a l’altra de la

capital austríaca, perquè hi
figurava anunciat als cartells com

a solista o com a director i la gent
el volia veure a ell! Fins i tot patia
els estralls de la pirateria: l’any
1843, Strauss i el seu editor van
posar una denúncia a un membre
de l’orquestra, Franz Flascher, per
distribuir còpies il·legals de les seves
obres.

La vida de Johann Strauss pare no
només era agitada en l’aspecte
professional (ara toca una mica de
crònica rosa!): va estar casat amb
Maria Anna Streim, amb qui va tenir
cinc fills (tres nois, tots tres
compositors, i dues noies) però
paral·lelament va mantenir
relacions amb una altra dona
durant quinze anys, Emile
Trampush, amb qui va tenir... set
fills més! Evidentment, la
cosa li va sortir força cara, però
el negoci rutllava prou bé i s’ho
podia permetre. Sembla que aquesta
“alegria conjugal” es va transmetre
genèticament, perquè Johann
Strauss fill es va casar tres vegades:
en la primera, quan tenia trenta-set
anys (i  ja portava un bon
“historial”), li va birlar la dona a un
banquer; quan aquesta va morir,
Strauss només va trigar cinquanta
dies en tornar-se a casar, ara amb
una rossa descomunal (Lili, de vint-
i-vuit anys: ell en tenia cinquanta-
tres); però aquest casori va fer llufa
perquè la dona l’enganyava
contínuament. Strauss es va casar
per tercera vegada als seixanta-dos
anys i, per fer-ho, es va fer ciutadà
d’un petit ducat del nord i es va
convertir al protestantisme (ell era
catòlic) perquè era la confessió de
la seva nova esposa, Adele Deutsch
(trenta-tres anys més jove que ell)
amb qui va viure una segona
joventut. Això si: Strauss fill no va
ser tan prolífic com son pare, i no

va tenir cap fill. Amb biografies tan
eixerides, s’entén millor la música
que feien, oi?

La supremacia de Johann Strauss
pare en la vida musical vienesa es
va veure seriosament amenaçada
per un rival de molta envergadura
i que acabaria per desbancar-lo com
a “rei del vals”: el seu propi fill,
Johann Strauss que, malgrat la forta
oposició familiar, es va dedicar al
mateix ofici que el patriarca. Des
dels inicis, la seva fulgurant i exitosa
carrera va suposar un entrebanc per
al negoci de son pare, i aquest no
ho va encaixar de massa bon grat:
“Fixeu-vos! Aquest bergant també
vol escriure valsos! Ell precisament
que no en té ni la més mínima
idea!”, va comentar el pare en certa
ocasió. El pare Strauss va arribar a
fer la guitza a son fill, a boicotejar
concerts i actuacions, a malparlar
del seu virtuosisme com a violinista
i a riure’s de les seves composicions;

però no va poder impedir
una meteòrica i brillant

 carrera com a
compositor, ni el
  relleu al tron com
 a rei del vals.

Cal recordar que
en aquella època
els valsos i les
po lques  no
eren música de
concert com

ara, sinó de ball:
s’interpretaven en festes

i balls de la societat vienesa
(i d’arreu d’Europa) i la
gent no s’estava asseguda
sinó que ballava, cridava
i participava dels “gags”

i sorpreses que pro-
posaven els compositors.

De fet, totes aquestes
obres es batejaven en funció de la
brometa de torn que tothom
esperava amb fruïció i que apujava
la temperatura emocional de les
vetllades. El rigor del protocol en
els concerts d’avui dia no ens permet
fer trapelleries ni el saltimbanqui
mentre sentim aquestes peces... Ara
bé, avui, els músics de l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat sí que n’han
fet, de trapelleries, i el públic n’ha
gaudit d’allò més!
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-Què el va portar a estudiar
violoncel?
-Als vuit anys vaig començar a
estudiar música. Jo volia tocar
el contrabaix però a casa em
van proposar de tocar primer
el violoncel i així que el vaig
tenir entre les mans m'en vaig
enamorar.
-Què és el més difícil del seu
instrument?
-El més difícil del violoncel és
tot.
-A més de l’Orquestra Sim-
fònica Sant Cugat, vostè toca
en altres formacions musicals?
-Col·laboro amb l'Orquestra del
Maresme i amb Arcambra. Totes
dues orquestres són de corda.
També tinc un duo estable amb
la pianista Anna Faci. Fem
repertori cambrístic per a cello
i piano, sonates i altres peces
per a aquesta formació.
-Des de quan forma part de
l'Orquestra Simfònica Sant
Cugat?
-Vaig tocar per primera vegada
amb l'Orquestra de Sant Cugat
l'any 1999. Vam interpretar el
“Rèquiem” de Gabriel Fauré.
Jo sempre havia volgut tocar el
“Rèquiem” de Fauré i desitjava
tocar en una orquestra
professional, i el 1999 vaig po-
der fer totes dues coses alhora.
-Què té d'especial aquest
"Rèquiem"?
El color que aconsegueix Fauré
amb la instrumentació (violes,
cellos, contrabaix, trompes,
harmonium, cor de veus
blanques, arpa, soprano solista
i baix solista). El va compondre
degut a la mort d'un familiar;
és un “Rèquiem” optimista;
l'últim número de l'obra és
"in paradisum".
-Si només en pogués salvar una,
quina partitura salvaria de les
flames?
-Avui salvaria el concert
d’orquestra de Béla Bartók, ahir
hauria salvat el concert per a
cello i orquestra en si bemoll
major de Luigi Boccherini i
demà... encara no ho sé.

Avant Grup Autocars
Carré Mobles

Cebado de Carmen Martínez
Gràfiques Celler

* En alguns instruments de
l’Orquestra s’alterna l'ins-
trumentista als diversos
concerts del programa
“Valsos i danses”, de manera
que el número de músics que
toquen a cada concert és
inferior al d’aquest llistat.

Itziar Aguirre Rodríguez, Núria
Balcells Santolaria, Òscar Bas
Forner, Núria Belmonte, Jean
Claude Berçot, Ignasi Corella Solé,
Pep Bonachera Fernández, Julià
Borràs Querol, Estela Briceño
Mezquita, David Calvet Amaro,
Anna Calvo Turull, Joan Camps
Claveria, Francesc Castillo
Martínez, Pol Centelles Pascual,
Pere Charles Pradas, Antònia
Escalas Bernat, Marta Escoz
Balaguer, Teresa Espuny Pujol,
Oriol Ferré Puntos, Violeta Ferré
Puntos, Albert Flores Freixanet,
Diana Franov Saladrigas, Jordi
Garcia Navarro, Xavier Gracia
Rodríguez, Margalida Gual Frau,
Sara Guri Casallachs, Geert
Hendrik Krosenbrink, Josep Juan
Pomes, Robert Julià, Yayoi
Kagoshima, Momo Ko Furukawa,
Beatriz Lizarte Martín, Isi López
Cabezas, Maria José López López,
Mario Markovich Trailovich,
Albert Martín Flores, Borja
Mascaró Vidal, Sergi Mauro
Menchén, Enric Mestre Gras, Juan
Miguel Marzá, Nerea de Miguel
Ramos, Josep Mira Olcina,
Meritxell Nicolau Teixidó, Vasil
Nikolov, Judith Ortega Larriba,
Eva  Panyella Callao, Marina
Parellada Alfonso, Andrea Peirón
Martín, Artur Regada Matas,
Sebastià Rio Serracarabasa, Ofelia
Roca Bonnin, Toni Rocosa Girbau,
Juan Rodríguez Poveda, Encarna
Rodríguez Sánchez, Cristina
Romaní Quinto, Lluís Romo
Vivancos, Abel Sánchez Blázquez,
Mayte Santos Pérez, Fernando
Serena Losa, Matthew Simon,
Paula Sirvent Raga, Quim Solé
Escobar, Marina Surnacheva,
Núria Tauler López, Maria Ugarte
López-Herce, Carles Vallès
Castelló, Pau Valls Teixidó, Tiran
Vardanian, Alejandro Violant Holz,
Marnix Willem Steffen i Ignacio
Zamora Rodríguez.

Director: Josep Ferré.
Administració: Roser Adeva, M.
dels Àngels Espert i Isabel Sorando.
Imatge corporativa: Violeta Ferré
Regidor: Joan Berlanga.

• 30 de desembre. Concert de Nadal. Festival de valsos i danses. Can Gomà. Mollet.
• 1 de gener. Concert de Nadal. Festival de valsos i danses. Teatre Modern.

El Prat de Llobregat.
• 2 de gener. Concert de Nadal. Festival de valsos i danses. Sporthotel 

Hermitage, Soldeu (Andorra).
• 3 de gener. Concert de Nadal. Festival de valsos i danses. Teatre Fortuny. Reus.
• 27 de gener. La rosa de azafrán, de Jacinto Guerrero. Cor Amics de 

l'Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica Sant Cugat (sarsuela).
• 16 i 17 de febrer. Concert Màgic. Orquestra Simfònica Sant Cugat i 

Mag Lari. Teatre-Auditori Sant Cugat.
• 21 de febrer. Coser i cantar. Antònia Font i Solistes de l’Orquestra 

Simfònica Sant Cugat. Teatre-Auditori Sant Cugat.
• 23 d’abril. Concert de Sant Jordi. Teatre-Auditori Sant Cugat.

• 11 de gener. Teresa Berganza (música).
• 18, 19 i 20 de gener. Grease, el musical de tu vida (musical).
• 25 de gener. Stalin, de Marc Dugain, amb Josep Maria Flotats i Carme

Conesa (teatre).
• 27 de gener. La rosa de azafrán, de Jacinto Guerrero. Cor Amics de 

l'Òpera de Sabadell i Orquestra Simfònica Sant Cugat (sarsuela).
• 2 de febrer. Murmuris, de Glòria Rognoni. Femarec (teatre).
• 8 de febrer. A la Toscana, de Sergi Belbel. Teatre Nacional de Catalunya

(teatre).
• 10 de febrer. Brahms&Stravinsky. Cor del Gran Teatre del Liceu (música).
• 16 i 17 de febrer. Concert Màgic. Orquestra Simfònica Sant Cugat i 

Mag Lari. Teatre-Auditori Sant Cugat (música).

Programació del Teatre-AuditoriPropers concerts de l’Orquestra

Julià Borràs
Cap dels violoncels de

 l'Orquestra
“Sempre havia volgut
tocar el "Rèquiem” de
Fauré i entrar en una

orquestra i vaig fer totes
totes dues coses alhora!"

Xavier Chavarria

delDiari      ConcertDijous 27 i divendres 28 de desembre de 2007

La nissaga dels Strauss


