






Primera edició: abril del 2021
© d’aquesta edició: Editorial HARMONY GAMES SL
c/ Orient 6
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.harmony-games.com
info@harmony-games.com

Maquetació i disseny per: HARMONY GAMES SL
Impressió i producció: Quares
© Textos: Daniel Romaní
© Il ·lustracions: Laura Soler
© Idea i coordinació: Oriol Ferré



Aquest llibre ha estat editat amb el motiu del 30è aniversari
 de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.







L’any 1990 va néixer l’Orquestra de Cambra Sant Cugat, embrió de 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. El primer concert que va fer va tenir 

lloc al Monestir de Sant Cugat del Vallès, dins del programa d’activitats de 
la Festa Major. Tres anys més tard interpretava la música de l’espectacle 

inaugural del Teatre-Auditori Sant Cugat, Històries de Sant Cugat, 
protagonitzat per nombroses entitats del municipi. Aquest llibre explica els 
primers trenta anys de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat a través d’una de 

les protagonistes, la Jana, que hi toca la viola.

Primer concert







La Jana toca molt bé la viola. Li encanta aquest instrument menys 
conegut que el violí –tot i que va néixer abans–, una mica més gran i de so 

una mica més greu.

Instruments de l’Orquestra Simfònica





Abans de saber parlar la Jana ja coneixia aquest preciós llenguatge 
universal que és la música. Cantava mentre jugava fent construccions, 
mentre anava amb bicicleta, amb pantalons curts, per camins de terra, 

portant el ritme amb el moviment de les cames, al supermercat, de la mà 
del pare o de la mare, o dins del carret, només dient la, la, la... o bé 

xiulant.



A casa, quan els pares escoltaven un concert a la ràdio, ella i els seus altres 
dos germans gaudien tractant d’identificar els instruments que hi sonaven. 
I quan es trobava sola, de tant en tant feia cançons pròpies amb una petita 

harmònica que havia guanyat en un joc de fira.







Des de fa uns anys la Jana toca a l’Orquestra Simfònica Sant Cugat, la 
quarta orquestra simfònica de Catalunya pel que fa al nombre de concerts. 
L’Orquestra Simfònica Sant Cugat és una orquestra especialment dúctil, 

que tan aviat interpreta música clàssica com contemporània, sarsuela, 
flamenc, jazz, òpera, i bandes sonores.



Va triar la viola després de quedar captivada per un concert de viola i 
orquestra. Agraeix que sigui un instrument fàcil de transportar, però no és 
pas senzill de tocar: com en els altres instruments de corda, les notes les ha 

de fabricar. Pot fer infinites notes, per exemple quan fa un glissando. En 
canvi, altres instruments, com el piano, ja tenen totes les notes fetes. El fet 

que hagi de tenir l’instrument a l’altura del coll al principi li semblava 
incòmode, a diferència del que passa, per exemple, amb el violoncel, però 

ja s’hi ha acostumat. 





Són sis les violes que hi ha a l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. La viola és 
un instrument que forma part de la família més nombrosa de l’orquestra, 
la de la corda, on també hi ha violins, violoncels i contrabaixos. Tots són 

instruments de corda fregada, que es toquen amb l’arquet. Algun fragment, 
o fins i tot alguna peça sencera, es toca pessigant les cordes amb els dits. 

Pizzicato, se’n diu.







A casa, cada matí, després d’un bon esmorzar, la Jana agafa la viola i es 
posa a practicar. Té un munt de coses a fer: planxar roba, respondre 
correus electrònics... però s’ha proposat dedicar tres hores diàries a 

l’estudi de la viola. És disciplinada. Com un bon esportista, no pot deixar 
d’entrenar. 





Primer fa exercicis, començant per l’escala: do, re, mi, fa, sol, la, si... i un 
altre cop do. Després, arpegis, que són acords tocats nota per nota, no pas 
alhora, i tot seguit partitures que al paper poden semblar avorrides però 

per a ella no ho són pas. Finalment, toca les peces del proper concert, que 
tindrà lloc al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. La veïna de sota, 

a qui agrada molt la música, sempre li diu, quan coincideixen a l’ascensor: 
“Quan estudies, a mesura que passen les hores, millora molt!”.





¿És possible que músics que segueixen fidelment una partitura toquin 
alhora, sota una mateixa batuta, amb músics que improvisen? Sí, el concert 

de jazz simfònic interpretat per una formació de jazz i l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat al Teatre-Auditori Sant Cugat ho ha confirmat. Avui 

ha estat una jornada maratoniana per als components de totes dues 
formacions. Havien esgotat els assajos previstos i no havien tingut temps de 

preparar bé totes les obres. L’únic moment disponible per a tots ha 
sigut avui, el mateix dia del concret, a les set del matí! Això per als músics 
és molt i molt d’hora, tenint en compte que la major part de concerts els 

fan al vespre i a la nit.

Jazz Simfònic





En un assaig i en un concert cada músic té sempre el mateix lloc. Als 
camerinos col lectius, en canvi, no hi ha llocs assignats. Però tant al de 

noies com al de nois cada músic acostuma a canviar-se sempre al mateix 
lloc. Mentre la Jana es pentina conversa amb un grup de músics de vent. 

Abans i després del concert l’orquestra és una gran família.



Quan mirem un quadre que ens agrada hi descobrim nombrosos detalls, 
quan rellegim una bona novel·la ens fixem en frases o en diàlegs que ens 
havien passat inadvertits en una lectura anterior... I quan escoltem una 

bona peça de música hi descobrim nous matisos, i en gaudim potser més 
i tot. Al concert d’avui, dia dels Innocents, 28 de desembre, que té lloc al 

teatre del Casal de Calaf, el públic gaudeix molt escoltant, a més de 
composicions que no havia sentit mai, peces de sempre, gairebé totes de 

Johann Strauss II.

Valsos i danses







La Jana és la protagonista d’un dels gags que ofereix l’orquestra, tocant el 
seu instrument... amb guants de boxa! Al concert de valsos, danses i 

polques d’avui també hi són protagonistes els seus dos germans. En una 
excel·lent suite de nadales, en les quals hi ha El cant dels ocells, toca com a 
violoncel solista el germà gran de la Jana. I el petit toca l’arpa, l’instrument 

que té més cordes (quasi cinquanta!), a El vals de les flors.

Nadales catalanes



Des de la inauguració del Teatre-Auditori Sant Cugat, l’any 1993, 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat hi fa un cicle de concerts. Però aquesta 

formació també ha tocat en molts altres espais. Fins i tot algunes de les 
seves actuacions han donat a conèixer espais que no estaven pensats per 
fer concerts, com el Centre d’Alt Rendiment Esportiu i l’Arxiu Nacional 

de Catalunya.   





Ahir la Jana va assajar amb la resta de violes, i avui li toca assaig amb tota 
l’orquestra al Teatre-Auditori. És el moment de compartir ritme, melodia 
i harmonia. I fins i tot dansa: en alguna peça hi participen una desena de 

dansaires del grup de dansa Laura Esteve. Ella ja té la partitura apresa 
després d’uns quants dies d’intens estudi a casa. Se sap no només les notes 

sinó també en quins episodis ha de tocar fort i fluix, els compassos 
d’espera i molts matisos. 

Bolero de Ravel







Avui la Jana toca en un concert en què hi ha uns quants gags de màgia, 
protagonitzats per en Mag Lari.  Dos clarinetistes toquen The Waltzing 

Cat encaixonats dins de sengles receptacles i partits per la meitat. El públic 
està bocabadat. La trapelleria final del Mag Lari ha estat fer desaparèixer 

l’orquestra –director inclòs–, però els músics no han tardat gens a sortir tot 
fent música molt engrescats.  

Concert màgic



Avui és diumenge, però la Jana treballa. Sí, bona part dels concerts es fan 
en dies festius! El concert té lloc al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt, 
on l’Orquestra Simfònica Sant Cugat fa un cicle de concerts. S’hi estrena 

una obra orquestral d’una cançó popular catalana.

Teatre La Massa







La Jana participa avui en un concert de música de cambra del conservatori 
Victòria dels Àngels, amb altres membres de l’Orquestra Simfònica Sant 

Cugat, un violí i un violoncel. El trio toca peces de Mozart. El públic 
gaudeix d’allò més tenint tan a prop els músics i el so que entreteixeixen 

els tres instruments de corda.





Fins a 300 músics toquen al concert que se celebra a la Sagrada Família de 
Barcelona. Sort que l’espai de la nau central és enorme, i hi caben sense 

problema. La Jana, i els altres 299 músics, ofereixen El Pessebre, una obra 
magnífica de Pau Casals que és una crida a la pau i a la fraternitat entre els 

pobles. 

Concert a la Sagrada Família



L’escenari és ocupat pels dansaires. S’ofereix El llac dels cignes de 
Txaikovski. A la Jana també li agrada tocar en un lloc fosc, sense que els 

focus la il·luminin, amb la llumeta que li permet veure la partitura. 

Llac dels cignes







El teatre Kursaal de Manresa és ple de gom a gom per escoltar l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat. En un passatge de gran velocitat, al company viola 
de la Jana –amb qui comparteix les partitures– se li trenca una corda, la 

més aguda. No deixa de tocar, encara que algunes notes (les més altes) no 
les pot fer. Sort que tot això ha passat en l’última peça del concert!





Fa dies que nota una molèstia a la mà dreta. Avui no podrà assajar. Té un 
pinçament en un nervi que li afecta un dit de la mà. Però igualment hi va, a 

l’assaig, i, com sempre, puntualíssima: cal complir els horaris quan es 
troben una seixantena de músics per assajar. Encara que no toqui li va molt 

bé escoltar.



Amb la partitura va seguint totes les indicacions del mestre Josep Ferré. 
Està especialment atenta als passatges difícils, en els temps que ha 

d’esperar, a les entrades que dona el director, i també als moments en què 
unes violes van per una banda i les altres per una altra –fan veus diferents. 
També es va fixant en les indicacions que té apuntades a la partitura d’allà 
on l’arquet va amunt i on va avall; si cada viola –i els altres instruments de 
corda– fes anar l’arquet com volgués, no se sentirien tan compenetrats i 

l’espectador tindria una imatge menys harmònica de l’orquestra. 





L’Orquestra Simfònica Sant Cugat ha dut la música a un munt d’indrets de 
Catalunya. Gràcies als concerts la Jana coneix bé el territori. 







No hi ha dos concerts iguals, encara que es toqui el mateix repertori. Cada 
concert és especial. A més, per a la Jana, el d’avui és una mica més 

especial: és més protagonista perquè l’han entrevistat al Diari del concert, 
que edita l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. A la sortida s’afanya a 

buscar-lo per llegir-lo. Pensa que és magnífic tenir a les mans un diari 
imprès, calent com el pa acabat de sortir del forn, amb fotos del concert 

just quan s’ha acabat!      

Diaris del concert



El concert d’avui el dirigeix un nord-americà. És habitual en les grans 
orquestres que hi hagi directors convidats de prestigi, i la Simfònica Sant 
Cugat no n’és una excepció. La Jana no sap gaire anglès, però entén totes 

les indicacions del director: els gestos i la batuta en són les eines essencials. 
És curiós que els músics interpreten perfectament els gestos del director, 

per petits que siguin.





Unes quantes disciplines artístiques coincideixen sovint a l’escenari a les 
propostes de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. Avui s’ “explica” un dels 
contes preferits de la Jana, “Peter Pan”, el nen que no volia créixer, amb 
dibuixos de l’Anna, violinista de l’Orquestra, i música de James Newton 

Howard.

Pere i el llop & Peter PanPere i el llop & Peter Pan







La Jana juga sovint a tenis amb en Xavier, trombonista de l’Orquestra. 
No tot és música a la seva vida! A més dels braços, que està acostumada a 

moure per tocar la viola, amb el tenis belluga les cames. Si fos tenista 
professional, hauria de jubilar-se molt més jove. Si pot, deixarà l’Orquestra 

força gran. I quan ja no en formi part la música la continuarà 
acompanyant.





Agraïments

Agraïm sincerament a tots els socis, músics, públic, socis protectors, col·laboradors,
patrocinadors i ajuntament que ens han acompanyat durant aquests anys.

Sense vosaltres aquesta història no hauria estat possible.

Flora Puntós i Cabero
Presidenta de la Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra

i de l’Associació Orquestra Sant Cugat







La major part d’històries de la Jana amb el seu instrument -la 
viola-, quan l’estudia a casa, als assaigs, als concerts... no són 
només d’ella. Són històries compartides que expliquen els 
primers 30 anys de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. 


