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9 de març de 2019 - 12 h

L’orquestra
Orquestra de Cambra Sant Cugat

Està formada per un grup, que pot va-
riar entre 12 i 15 músics professionals, 
amb una llarga trajectòria artística. Ma-
joritàriament toquem instruments de 
corda, però sense descartar la possibi-
litat d’incorporar-hi altres instruments 

(fusta, vent, etc.) si el repertori del con-
cert ho requereix. Això és possible grà-
cies al fet que l’Orquestra de Cambra és 
una branca de l’Orquestra Simfònica, 
la qual està constituïda per uns 60 pro-
fessors. 

Primers Violins 

Violes 

Contrabaix

Oboès

Violí solista

Segons Violins 

Violoncels
Pere Bardagí Freixas
Geert Hendrik Krosenbrink
Nausica Berni Martin
Borja Peiron Martín

Albert Flores Freixanet
Albert Serra i Oller

Artur Regada Matas

Enric Tudela Pallerola
Berta Gasull Altisent

Inés Issel Burzyñska

Beatriz Lizarte Martín
Cati Santos Fulgencio
Morelba Eduardo Muñoz
Eva Panyella Callao

Julià Borràs i Querol
Albert Martín Flore

MÚSICA I POESIA

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat
Beatriz Llamas, soprano

 “Lascia ch’io pianga” de l’òpera Almira, 
   de George Friedrich Haendel (1685-1759)

 Obres de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
   - Allegro del Divertimento en RE M. k 136
   - Andante & Aleluia d’”Exultate Jubilate” 

 Serra amunt d’Enric Morera (1865-1942)

 Cançons per a soprano i orquestra,
   d’Eduard Toldrà (1895-1962)
   - Canticel 
   - Platxèria 
   - Romanç de Santa Llúcia

Repertori



Comentari
per David Puertas Esteve

Toldrà va compondre música simfònica, de cambra, sarda-
nes... En total, unes 150 obres. Però el gruix més important de 
la seva producció el forma la música que va dedicar a la veu: 
70 cançons i una òpera. És, sens dubte, un dels màxims repre-
sentants del lied català. De cançons en va escriure al llarg de 
tota la seva vida, des de les primeres de l’any 1915 (quan te-
nia 20 anys) fins la darrera de l’any 1960, quan ja en tenia 65.  
La majoria són en català, amb textos dels nostres grans poe-
tes (Josep Carner, Joan Maragall, Trinitat Catasús, Tomàs Gar-

Eduard Toldrà ha passat a la història per tres motius: perquè va 
ser un gran violinista, perquè va ser un gran compositor i perquè 
va ser un gran director d’orquestra. Com a compositor, podem 
escoltar la seva música i constatar, cada vegada, que és un dels 
poetes musicals més grans que mai hem tingut a casa nostra.

cés, Josep M. de Sagarra, Clementina  
Arderiu,  Joan Salvat-Papasseit, etcètera), 
però també 16 cançons en castellà (amb lle-
tres de Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, 
Francisco de Quevedo, etc) i una en gallec. 
Tal com diu la soprano catalana Assumpta 
Mateu: “Les cançons de Toldrà són una ale-
nada d’aire fresc que porten l’olor del mar i 
la calidesa del sol, la brillantor i el blau del cel 
i el verd alegre dels pins; és la música d’un 
paisatge, el cant d’una ànima feliç que està 
arrelada a la terra i somriu a la gent”.

Eduard Toldrà i Soler va néixer a Vilanova i 
la Geltrú el 7 d’abril de 1895. Va estudiar a 
Barcelona i als 15 anys ja es pot dir que era un 
professional consolidat: tocava en tot tipus 
d’esdeveniments musicals, des de concerts 
clàssics i música de cambra fins a música de 
ball, cabaret, cinema, cafè i sarsuela. Poc a 
poc, anirà convertint-se en un dels violinistes 
més admirats de la ciutat. Sempre li va agra-

dar escriure i llegir i la poesia va ser una de les 
seves passions, juntament amb l’amor per la 
natura. A partir de 1920 comença a compon-
dre música de forma més constant: quartets, 
cançons, obres simfòniques, sardanes... L’any 
1923 es casa amb Maria Sobrepera a Can-
tallops, fan el viatge de noces a París i s’instal-
len a Barcelona. Poc després li ofereixen una 
plaça de professor de violí a l’Escola Munici-
pal de Música de la ciutat. L’any següent neix 
la seva filla Narcisa. El 1928 estrena l’òpera El 
giravolt de maig, amb text de Josep Carner. 
A finals de l’any 1943, l’Ajuntament de Barce-
lona li encarrega la formació de l’Orquestra 
Municipal de Barcelona. El concert de pre-
sentació se celebra al Palau de la Música Ca-
talana el dia 31 de març de 1944. Des d’aquell 
moment, tot i que agafarà de tant en tant la 
ploma per escriure algunes petites obres, 
Toldrà es dedicarà exclusivament a la direcció 
d’orquestra i deixarà de tocar el violí. Va morir 
a Barcelona el 31 de maig de 1962 als 67 anys.

 “Lascia ch’io pianga” de l’òpera Almira,  
   de George Friedrich Haendel
 Obres de Wolfgang Amadeus Mozart
 Serra amunt d’Enric Morera
 Cançons per a soprano i orquestra, 

   d’Eduard Toldrà (1895-1962)

Angelo Corelli
1653-1713

Tomaso Albinoni
1671-1752

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Johann Joachim Quantz
1697-1773

Karl Friedrich Abel
1723-1787

Joseph Haydn
1732-1809

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791

Edward Elgar
1857-1934

Enric Morera
1865-1942

Charles Chaplin
1889-1977

Eduard Toldrà
1895-1962

George Gershwin
1898-1937

Harold Arlen
1905-1986

Bart Howard
1915-2004

Leonard Bernstein
1918-1990

Henry Mancini
1924-1994

Monty Norman
1928

John Williams
1932

Antonio Vivaldi
1678-1741

Georg Philipp Telemann
1681-1767

George Friedrich Haendel
1685-1759

Compositors 
de la temporada

Orquestra Municipal de Barcelona, 1944 Castell dels tres dragons, antiga Escola Municipal de Música de Barcelona
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El proper concert

Aula Magna Conservatori
Sant Cugat del Vallès

Neix a Barcelona. Als 6 anys inicia 
els estudis musicals i de cant al Cor 
Infantil i Juvenil de Sant Cugat del 
Vallès, entre d’altres corals.

Comença els seus estudis musicals 
superiors al Conservatori de Música 
de Barcelona i, per complementar 
el seu estil i coneixements artístics, 
es llicencia en Història de l’Art a la 
Universitat Autònoma. 

És guardonada amb la Beca per 
a Joves Promeses, atorgada per 
la Societat d’Artistes i Intèrprets 
d’Espanya, gràcies a la qual realitza 
el Curs Internacional de Cant a 
Niça. Màsterclasses a càrrec de la 
il·lustre professora de la Julliard 
School, Loraine Nubar que li brinda 
la possibilitat d’assistir a classes als 
EUA a càrrec de Lorraine Nubar i 
el seu assistent Cynthia P. Sanner 
a la Julliard School de Nova York i 
Delaware. Finalitza els seus estudis 
superiors de cant clàssic en el 
Conservatori Superior del Liceu sota 
la direcció de Dolors Aldea.

Ha actuat com a solista en diverses 
òperes i oratoris i ha intervingut en 
diferents muntatges, entre els quals 
destaquen la participació com a 
membre del cor principal d’algunes 
de les produccions al Gran Teatre 
Liceu i al festival Castell de Perelada.

Soprano
Beatriz Llamas

Repertori

Orquestra de cambra
amb músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Edward Elgar va treballar humilment fi ns als 40 anys quan, de 
cop i volta, les seves obres van rebre el reconeixement del públic 
i els honors de la societat victoriana. Malgrat les festes, honors i 
distincions que li van dedicar, ell va seguir fi del als seus principis, 
treballant com un rellotger i escrivint obres úniques com la 
“Introducció i Allegro”, per a orquestra de corda i quartet de corda, 
amb la idea “de mostrar el virtuosisme dels intèrprets”. Una obra 
indispensable, enèrgica i directa, estrenada el 1905 per l’aleshores 
recent creada London Symphony.

Carles Ramos, violí 
Georgina Muntades, violí
Laura Jover, viola 
Paola Rios, violoncel

Solistes: Quartet Diotima

 Allegro del concert per a 2 violins i orquestra 
   en Re menor, de Bach

 Allegro del concert per viola, violoncel i orquestra,
   de Vivaldi

 Quartet corda de Beethoven

 Serenata per orquestra de corda en Mi menor, op. 20,  
   d’Elgar

   - Allegro piacevole
   - Larghetto
   - Allegretto  




