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L'Orquestra Simfònica Sant Cugat i el Cor
de l'Orfeó Lleidatà aconsegueixen recuperar
l'emoció del casament de Mozart
L
a Gran Missa en do menor de
W.A. Mozart és una de les
obres mestres del magnífic
compositor austríac. És una partitura monumental, d'una gran riquesa, com ho és també el “Rèquiem”,
del mateix autor -curiosament, totes
dues van quedar inacabades, i les
van completar deixebles seus-. Es
tracta d'una missa que va compondre W.A. Mozart els anys 1782-83
per a la seva dona, Constanze Weber, amb qui s'acabava de casar.
L'obra es va estrenar a l'església

que havia acollit la cerimònia de
casament, amb Constanze com a
soprano solista. L'Orquestra
Simfònica Sant Cugat i el Cor de
l'Orfeó Lleidatà s'han reunit per
oferir-la avui al Teatre-Auditori
Sant Cugat, en una posada en escena ben singular, que ha recordat
l'esmentada cerimònia de casament.
El concert, batejat amb el nom de
“Mozart? Sí, vull”, ha estat dirigit
per Pedro Pardo, conegut pels espectadors de TV3 per la seva
participació, les dues darreres

temporades, al programa “Oh happy
day!”. Hi han participat el solistes
Miriam Zubieta (soprano), Ximena
Agurto (soprano), Antoni Aragón
(tenor) i Xavier Mendoza (baix).
Aquest concert es va celebrar també
ahir a Lleida, a L'Auditori Enric
Granados. Tant ahir com avui, un
centenar de músics han pujat a
l'escenari i han aconseguit recuperar
l'emoció del casament de Mozart,
a través d'una de les obres cabdals
del gran compositor i del repertori
simfònico-coral.

No és pas la primera vegada que
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat
interpreta aquesta extraordinària
obra de W.A. Mozart. L'any 1992
la va oferir en escenaris majestuosos com ara la Basílica de Santa
Maria del Mar (Barcelona), el Monestir de Sant Cugat del Vallès i la
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.
L'Orquestra Simfònica Sant
Cugat
El 1990 va néixer l'Orquestra de
Cambra Sant Cugat, embrió de

l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. En aquests anys, aquesta formació ha realitzat prop de 600
concerts arreu del país (al Palau
de la Música Catalana, al Gran
Teatre del Liceu, a L'Auditori de
Barcelona, al Palau de Congressos de Catalunya, a la Sala Oval
del Palau Nacional, al Palau Sant
Jordi...) i ha esdevingut una de
les principals orquestres de Catalunya. Des de la temporada
1996-97, l'Orquestra Simfònica
Sant Cugat compta amb un cicle
estable de concerts al TeatreAuditori Sant Cugat. Dirigida per
Josep Ferré, s'ha caracteritzat
des dels seus inicis per
l'experimentació i la recerca constant de nou repertori i diferents
estils musicals: òpera, jazz
simfònic, música clàssica, música
contemporània, sarsuela, flamenc,
música de pel·lícula...

L'Orquestra Simfònica Sant Cugat, el Cor de l'Orfeó Lleidatà i solistes interpretant la Gran Missa en do menor de W.A. Mozart, ahir, a L'Auditori Enric Granados de Lleida.

L'Orfeó Lleidatà
L'Orfeó Lleidatà va ser fundat
l'any 1861. Ha realitzat actuacions
arreu de Catalunya, a la resta de
l'estat espanyol, i a països com
França, Itàlia, Suïssa, Alemanya,
Txèquia i Hongria. El seu repertori
és d'allò més divers i eclèctic, i
inclou des de música religiosa i
cançó popular fins a musicals, espirituals, música simfònica i música
contemporània. De l'última etapa
cal destacar l'enregistrament amb
Catalunya Música dels “Negres
Espirituals” i el seu últim èxit, nominat als Premis Enderrock,
“Christmas.cat”. Va ser la primera
coral de fora de Barcelona a actuar
als actes centrals de la Diada Nacional al Parc de la Ciutadella, l'any

2011; també va ser convidada pel
Parlament de Catalunya a la celebració del 50è aniversari del discurs
i del concert de Pau Casals a les
Nacions Unides. Darrerament el
Cor de l'Orfeó Lleidatà ha iniciat
una etapa d'exploració de noves
vies d'explicar la música i arribar
a nous públics. En aquesta línia
cal destacar una innovadora versió
del “Requiem” de Mozart, que ha
ofert en espais tan originals com
una antiga nau industrial.
Pedro Pardo, director del Cor de
l'Orfeó Lleidatà
El director del Cor de l'Orfeó
Lleidatà, Pedro Pardo, va néixer a
Lleida l'any 1974. Va fer estudis
superiors de música a Barcelona.
Posteriorment va ampliar els estudis

d e direcció orquestral a Viena i va
començar la seva carrera com a
pianista i compositor. Va ser guardonat amb el Premi d'Honor de
Direcció d'Orquestra del Conservatori Superior de Barcelona i amb
el Premi de Composició de la Fundació Orfeó Manresà. Ha compost
música per a cor, orquestra, grups
instrumentals, piano, bandes sonores,
música pop, musicals… El Palau de
la Música li va encarregar la composició de la cantata del seu centenari.
Ha estat membre del jurat del concurs
de TV3 “Oh happy day!” i actualment
col·labora al programa “Divendres”
de TV3 i al “Suplement” de Catalunya Ràdio. Pedro Pardo aprofita
qualsevol ocasió per difondre la
música de manera didàctica amb un
alt nivell de qualitat.
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Una programació de luxe per celebar
el 25è aniversari de l’Orquestra
U na programació de luxe,
equiparable a la que ofereixen les
grans orquestres simfòniques del
món. Així es pot qualificar la
programació de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat d'aquest
curs 2015-16, amb la qual la
formació simfònica santcugatenca
que dirigeix Josep Ferré clou la
celebració del seu 25è aniversari.
La programació inclou nombrosos concerts, bona part dels
quals compten amb la participació
de solistes, cors i directors
convidats.

25

El concert de celebració del 25è
aniversari de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat tindrà lloc
el 19 de novembre al TeatreAuditori Sant Cugat, amb un
repertori format pel Doble
Concert de Johannes Brahms
(amb la participació com a
solistes dels germans Gerard
Claret -violí- i Lluís Claret violoncel-) i la cinquena
simfonia de Beethoven.
L'Orquestra Simfònica Sant
Cugat serà dirigida per Antoni
Ros-Marbà.

Diumenge, 25 d’octubre del 2015

Els músics
Els músics que han interpretat
el concert d'avui són:
Solistes: Miriam Zubieta, Ximena

Agurto, Antoni Aragón i Xavier Mendoza

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Director titular: Josep Ferré
Francisco Javier Banegas López, Maria
Berengué Solé, Julià Borràs i Querol,
Joan Bosch Daniel, Francesc Castillo
Martínez, Vladimir Chilaru, John
Dubuclet, Morelba Eduardo Muñoz,
Marta Escoz i Balaguer, Violeta Ferré
i Puntos, Oriol Ferré i Puntos, Albert
Flores Freixanet, Sara Guri Casallachs,
Adi Haroni, Geert Hendrik Krosenbrink,
Sergi Huerta Marin, Almudena
Jambrina Santacreu, Josep Juan i
Pomes, Beatriz Lizarte Martin, Gemma
Llorens Galbany, Lluis Martinez
Martinez, Victor Mateo Nebot, Vasil
Nikolov Spasov, Eva Panyella Callao,
Andrea Peiron Martin, Joaquim Pelaez
Aldana, Laia Pujolasos Casadevall,
Carles, Rambla Tió, Artur Regada
Matas, Sebastià Rio Serracarabasa,
Cristina Romaní Quinto, Marina Romo
Vivancos, Sara Ruiz Guerrero, Eric
Sánchez Hurtado, Inés Sanchis
Carretero, Mayte Santos Pérez, Albert
Serra i Oller, Matthew Simon, Paul
Stouthamer, Eric Willy Galobardes
i Yana Zuyeva.

Cor de l'Orfeó Lleidatà

Director: Pedro Pardo.
Tamar Aguilar López, Judit Alcober
Plata, Dora Alfonso Granero, Carlos
Arpa Justo, Judit Badenes Roma, José
Luis Baiget Lecuona, Benet Ballespí
Sambola,, Josep Ramon Barri Lafarga,
Anna Borrego Claveria, Mathieu Bosi,
Júlia Brescó i Lorente, Bèlia Burgués
Canela, Glòria Calzada Cabases, Eduard
Capell, Mercé Castelló Vilà, Mari
Àngels Custal, Núria Custal, Mª Carmen
de Andrés Delgado, Joan Echevarria
Castellví, Maite Estrada González, Enric
Farré Valmaña, Josep Fernandez Melé,
Conxa Fernández Ontiveros, Montse
Gallego Miralles, Lídia Garcia Arrufat,
Imma Garcia Martínez, Maria Àngels
Garcia Playan, Cecilio Garcia Sánchez,
Aida García Collado, Irene Gimenez
Lopez, Marta Gómez Casals, Enric
Jorge Villanueva, Alexandra León
Sánchez, Belen López Secanell, Esther
Lozano, Victor, Marín Marqués, Imma
Martos Cabrera, Teresa Mola Obiols,
Josep Moragues i Josa, Anna Muñoz,
Josep Maria Pelegrí Chavarria, Josep
Oriol Pelegrí Ruiz , Paqui Pérez Mesa,
Maria Dolors Piñol Fuentes, Pere
Prenafeta Agelet, Angelina Prenafeta
Gavaldà, Isidor Prenafeta Gavladà,
Carme Ribera Vicenç, Jordi Roca
Rafols, Marta Rodriguez Batanero, José
Manuel Rodriguez Garcia, Joana
Romero Perez, Marisol Roncancio
Suárez, Carmina Ruiz Gonzalez,
Montse Sabaté Bergés,Maite Sarrate
Teixidó, Ricard Seuma Boira, Óscar
Sirvent Sabaté, Bèlia Solans Burgués,
Anna Soldevilla Sánchez, Ricard
Talayero Pitarch, Ramona Targa Esterri,
Maite Torà Solsona, Albert Torrens,
Roger Tudel Subirà, Ventura Vals Loan,
Jordi Verdaguer Montpart, Glòria
Vicens Hernández, Sergi Vilà
Casanoves i Ljiljana Vujasinovic.

Diari del Concert

La Gran Missa, una gran història

L

a Gran Missa en do menor,
KV 427, és una de les més
grans composicions sacres de
Wolfgang Amadeus Mozart i
tota una referència del repertori
clàssic. Qui va ser Mozart?
Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg, 1756-Viena, 1791) va ser sense cap mena de dubte una persona
superdotada i amb una enorme capacitat de treball. Si no hagués estat
així, no s'explicaria l'extens catàleg
del compositor, que en 35 anys de
vida signaria 626 obres. Aquesta
ingent producció es deu a la grandesa creativa del personatge però també al seu prematur inici en la
composició: la seva primera obra,
Andante en do major per a teclat,
data de l'any 1761, quan Mozart
tenia cinc anys.
La seva sensibilitat musical i virtuosisme amb el piano i el violí no
van passar, en cap cas, desapercebuts
pel seu pare, Leopold Mozart, qui
deixaria la seva carrera com a músic
per centrar-se en la del fill.
La vida del jove Mozart va ser un
viatjar constant per Europa, de cort
en cort, on Leopold el presentava
com el que era: un nen prodigi. Alhora, el pare de Mozart no deixava
d'alimentar la formació musical del
seu fill en tot moment, i de mantenirlo en contacte amb els més influents
personatges de l'àmbit musical.
Només a tall d'exemple, a Londres
va estar en contacte amb Johann
Christian Bach, compositor i fill del
cèlebre Johann Sebastian Bach, qui
posteriorment influiria en l'obra de
Mozart.
Sense infància i amb una salut
delicada
Aquesta constant exhibició del
jove Mozart va deixar-lo sense infància i amb una salut delicada. Per
contra, van fer de Mozart un curiós
personatge, acostumat a ser aplaudit
per les persones més influents
d'Europa i, per tant, segur de si mateix, fins i tot arrogant.
A mesura que Mozart va anar
creixent, la seva capacitat creativa
no es veuria afectada, tot al contrari.
L'any 1767 és especialment rellevant
en aquest sentit, atès que Mozart

viatja amb la seva família fins a
Viena, però no ho fa per exhibir el
seu virtuosisme com a intèrpret sinó
per desplegar les seves arts com a
compositor. Allà hi escriuria la seva
primera òpera: La finta semplice.
Tenia onze anys.
El gènere operístic el faria famós
arreu d'Europa, i les seves obres
marcarien un abans i un després en
la creació lírica. De fet, des del punt
de vista actual no es poden entendre
les òperes de Beethoven, Verdi o
Wagner sense la intervenció prèvia
de Mozart.
Mozart dedicaria grans esforços a
l'òpera. Les més destacades arriben
a partir de l'any 1781, com ho són El
rapte en el serrall (1782), Les noces
de Fígaro (1786), Don Giovanni
(1787) o La flauta màgica (1791).
Pel que fa a la seva producció
sacra, l'etapa més prolífera seria la
compresa entre els anys 1765 i 1781,
coincidint amb el període en què va
estar al servei del príncep-arquebisbe
de Salzburg, Colloredo. Colloredo
va exercir una enorme influència en
Mozart, fins al punt que se sentia
esclavitzat per aquest, i l'any 1781
decideix trencar la seva relació amb
ell. A partir d'aleshores decideix
treballar en llibertat.
Mozart escriu la Missa en do menor entre els anys 1782 i 1783, immediatament després de l'època de
més producció sacra del compositor,
i just després d'haver renunciat a
treballar pel príncep-arquebisbe.
Així doncs, què el motiva a escriure
aquesta imponent missa? Sembla
ser, doncs, que va ser un vot del seu
matrimoni amb la soprano Constanze Weber (cosina del cèlebre Carl
Maria von Weber), qui a més cantaria a l'estrena de l'obra. Però no
sembla que aquesta sigui la raó més
sòlida. Cal destacar que Constanze
era la germana menor d'Aloysia Weber, la immediatament anterior companya sentimental de Mozart, fet
pel qual la família del compositor,
i en particular el pare, no veuria
amb bons ulls l'enllaç i no
l'autoritzaria.
Malgrat això,
Mozart es

casaria amb Constanze sense el consentiment patern. Així doncs, semblaria que l'obra no va ser el resultat
d'un vot matrimonial sinó l'argument
per satisfer al seu religiós pare, i per
fer-lo participar de la celebració del
matrimoni.
Bach i Händel, font d'inspiració
Pel que fa a l'estil de la Missa en
do menor, cal citar dos autors anteriors, Bach i Händel, compositors
que descobriria l'any 1782. Aquests
nous coneixements, i els adquirits
al llarg de la seva carrera, l'ajudarien
a concebre l'obra que avui hem escoltat, però mai renunciant a l'estil
amb el què va conviure tota la seva
vida: el classicisme. El tractament
vocal és molt proper a l'òpera; de
fet, cal un conjunt de solistes de
gran qualitat, acompanyats de cor i
orques-tra, per poder assumir el repte
d'interpretar aquesta Missa.
Per cert, l'estrena a Salzburg no
va fer-se a la catedral sinó al monestir de Sant Pere, una de les conseqüències del seu distanciament amb
Colloredo.
Malgrat els molts èxits de Mozart,
moriria pràcticament en la misèria,
sol, després d'estrenar un
“singspiel”, “La flauta màgica”, en
un teatre de segona. El preu de
decidir viure en llibertat.
Albert Galceran

Pedro Pardo
Director del Cor
de l'Orfeó Lleidatà
“Diuen que
el que componc
sona a mi”
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