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Un marc incomparable per escoltar la bona música

Presentació 
Temporada

Volem començar agraint el suport del públic assistent als concerts de les tem-
porades anteriors. També fem extensiu aquest agraïment en nom de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat (OSSC), per l’afectuosa i càlida acollida que li vau dispen-
sar en cada concert de la Temporada passada. 

• Els concerts. Hem tornat a programar sis noves produccions.

• Dels compositors, en destaquem Mozart, Txaikovski i Beethoven, dedicant un 
concert per a cadascun d’ells. Podrem apreciar i gaudir dels diferents matisos 
del seu art.

• Una selecció de música de vuit famosos compositors com Rossini, Strauss o 
Nino Rota, ens alegrarà el vespre del concert de Valsos i Danses.

• Com a novetat, us proposem música simfònica argentina de Piazzolla, Mer-
cadante i Cuacci, entre d’altres. Una música innovadora que no ens deixarà 
indiferents.

• Tancarà la temporada la música catalana d’Oltra, Lamote i Brotons, amb parti-
cipació de soprano, baríton, narradora i cor.

• Els solistes. Comptem amb variats i destacats artistes de relleu internacional: 
els violinistes Gerard Claret i Kalina Macuta, la fl autista Patricia de No, els pi-
anistes Juan Esteban Cuacci i Javier Laso i el bandoneonista Marcelo Merca-
dante.

• Els directors. A més del titular de l’OSSC Josep Ferré, tindrem excel·lents di-
rectors convidats: Gerard Claret, aquesta vegada amb la doble funció de con-
certino-director, Luca Bagagli, Santiago Serrate i el ja famós Salvador Brotons. 

Desitgem que gaudiu d’una Temporada excepcional plena d’al·licients i sorpre-
ses. Així mateix, confi em un any més en la vostra assistència i que ens ajudeu a 
fer difusió dels concerts entre les vostres amistats i que, entre tots, fem possible 
que els músics, aquests grans i sacrifi cats artistes, ens omplin el cor aquestes 
vetllades musicals.

Us hi esperem!

Sala del Teatre-Auditori de Sant Cugat
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Orquestra Simfònica
Sant Cugat (OSSC)

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més 
de 500 concerts al Teatre-Auditori de Sant 
Cugat, seu de l’Orquestra, i a altres esce-
naris del país com el Palau de la Música 
Catalana i el Gran Teatre del Liceu.

Actualment té programada una tempora-
da estable de concerts que realitza al Te-
atre-Auditori Sant de Cugat i al Teatre-Au-
ditori la Massa de Vilassar de Dalt.

El repertori de l’OSSC és molt ampli, in-
terpretant diferents estils com el jazz, la 
música popular, l’òpera, el ballet, la mú-
sica contemporània i el repertori simfònic 
universal.

L’Orquestra ha interpretat obres com: la 
Simfonia núm. 2 de J. Brahms; el Concert 
núm 1 per a piano i orquestra de Chopin 
amb Daniel Ligorio; el Rèquiem Alemany 

de J. Brahms amb la Coral Càrmina i el 
Cor Aulos; l’oratori El Pessebre de Pau  
Casals, amb motiu del 50è aniversari de la 
seva estrena; Romeo i Julieta de Prokofiev;  
Rodeo d’A.Copland; la 9ª Simfonia de Be-
ethoven al Palau de la Música, i el Doble 
Concert de Brahms amb Gerard Claret, vi-
olí, i Lluís Claret, violoncel.

L’OSSC ha actuat sota la direcció de S. 
Brotons, J. A. Amargós, D. Appert, D. Jimé-
nez, D. Gil i P. Herbolzheimer. Darrerament 
ha treballat sota la direcció d’ A. Ros-Mar-
bà, de G. Palikarov amb la pianista A. Fujiki 
i d’en J. Piccorelli amb Albert Guinovart. 

Josep Ferré, fundador i director titular.
 

www.simfonica.cat
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FESTIVAL MOZART

Divertiment per a corda en Re major, k 136

Concert en Sol major per a flauta i orquestra

Minuet i Allegro de la Serenata en Mi bemol major, K 375
Per a 2 Oboès, 2 Clarinets, 2 Fagots i 2 Trompes

Simfonia 40 en Sol menor Kv 550
(Versió per a corda de Peter Lichtenthal)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Simfònica Sant Cugat
Patricia de No, flauta solista

Gerard Claret, concertino-director

22 setembre 2017

#1

21h

A més de les seves òperes, el gran compositor de Salzburg va escriure música de cam-
bra, concerts i simfonies per a diferents formacions. Hem seleccionat les millors obres 
de cada gènere per tal d’oferir-vos un concert diferent amb sonoritats diverses com 
l’orquestra de corda, el concert amb solista, la serenata per a instruments de vent i una 
de les simfonies més populars.

Pàg. 26Patricia de No Pàg. 20Gerard Claret

Teatre-Auditori Sant Cugat

Programació
2017-2018

BEETHOVEN
25-3-18 Vilassar de Dalt

MOZART
22-9-17
29-10-17 Vilassar de Dalt

Sant Cugat

TXAIKOVSKI
23-11-17
26-11-17 Vilassar de Dalt

Sant Cugat

ROSSINI
STRAUSS

NINO ROTA
...

27-12-17
28-12-17

26-12-17

29-12-17
30-12-17

1-1-18
4-1-18
7-1-18

Calaf

Castelldefels

Montcada i Reixac

Vilassar de Dalt

Reus

Manresa

Sant Cugat

Sant Cugat

MERCADANTE
CUACCI

PIAZZOLLA
...

25-2-18 Vilassar de Dalt

2-3-18 Sant Cugat

BROTONS 
...

23-4-18
22-4-18 Vilassar de Dalt

Sant Cugat Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 29-10-17 a les 19h



10 11

CONCERT DE VALSOS I DANCESFESTIVAL TXAIKOVSKI

G. Rossini: Obertura de ‘La Gazza ladra’

A. Ponchielli: dansa de les hores de ‘La Gioconda’ 

Joseph Strauss: ‘Música de les esferes’ op 235

E. Toldrà: sardana ‘Sol ixent’

S. Brotons: Nadales catalanes

Nino Rota: Música de pel·lícules: 
‘La Strada’, ‘Casanova’, ‘Otto e mezzo’ i ‘il Padrino’

F. von Suppé: ‘Cavalleria lleugera’

J. Strauss, Jr.: ‘Im Krapfenwald’ polca op 336

J. Strauss, Jr.: ‘Eljen a Magyar’

J. Strauss, Jr.: ‘El bell Danubi Blau’ 

Concert per a violí i orquestra en Re major op 35 

‘Capritx italià’ op 45

Suite del ‘Llac dels cignes’

Piotr Ilitx Txaikovski:

Simfònica Sant Cugat
Luca Bagagli, director  (Dies: 26, 27 i 28) 

Josep Ferré, director  (Dies: 29, 30, 1, 5 i 7)

Simfònica Sant Cugat
Kalina Macuta, violí solista

Josep Ferré, director

27 i 28 desembre 201723 novembre 2017

#3#2

21h21h

El concert de Valsos i Danses ha esdevingut un espectacle tradicional de les festes 
nadalenques. Enguany l’Orquestra presenta un programa diferent, original i irrepetible. 
Obertures d’òpera i música de pel·lícules al costat de la música més característica de 
la família Strauss. Bona música i bon humor per gaudir en família d’aquestes festes tan 
asssenyalades. No hi falteu!‘El Concert per a violí’ de Txaikovski és l’únic concert que va compondre per a aquest 

instrument. Escoltar-lo en directe és una oportunitat de viure en primera persona la in-
tensitat i l’emoció d’una de les més grans obres de la música universal. ‘El Capritx italià’ 
va ser conseqüència del viatge que Txaikovski va fer a Itàlia el Nadal de 1879 per passar 
unes setmanes de vacances. Impressionat pel paisatge, les festes, la música, el sol i 
l’amabilitat de la seva gent, Txaikovski va escriure el Capritx italià, que esdevindrà una 
de les seves obres més populars. I continua la festa musical amb ‘la suite d’El llac dels 
cignes’, una de les obres més conegudes i estimades.

Pàg. 27Kalina Macuta Pàg. 19Josep Ferré

Teatre-Auditori Sant CugatTeatre-Auditori Sant Cugat

Aquest concert també s’interpretarà a:
Ateneu de Calaf el 26-12-17

Teatre Plaza de Castelldefels el 29-12-17
Teatre Municipal de Montcada i Reixac el 30-12-17

Teatre-Auditori La Massa de Vilassar de Dalt el 01-01-18
Teatre Fortuny de Reus el 04-01-18

Teatre Kursaal de Manresa el 07-01-18Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 26-11-17 a les 19h
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CLÀSSICS ARGENTINS

Mercadante&Cuacci: Obres diverses

Lluís Benejam i Agell: ‘Flamenco’

Arturo Márquez: ‘Danzón’ núm. 2

Astor Piazzolla: ‘Otoño Porteño’ i ‘Adiós Nonino’

Simfònica Sant Cugat
Marcelo Mercadante, bandoneó solista

Juan Esteban Cuacci, piano solista
Santiago Serrate, director convidat

2 març 2018

#4

21h

Us voleu emocionar amb l’energia i la vitalitat de dos grans intèrprets de música argentina? 
Voleu viure l’experiència de veure i escoltar els mateixos compositors interpretant les 
seves obres? Coneixeu la música d’Astor Piazzolla, un dels grans compositors més  
importants del segle XX?

No us perdeu aquest concert amb Santiago Serrate com a director convidat i amb dos  
grans solistes de prestigi internacional com són Marcelo Mercadante i Juan Esteban Cuacci.

Pàg. 28M. Mercadante, Pàg. 29Juan E. Cuacci Pàg. 22Santiago Serrate

FESTIVAL BEETHOVEN

Simfònica Sant Cugat
Javier Laso, piano solista

Josep Ferré, director

25 març 2018

#5

19h

L’obertura ‘Coriolà’ és una obra simfònica que destaca per la seva potència expressi-
va i el seu dramatisme. És una de les obres més característiques de l’estil ‘heroic’ del 
compositor. El 1809 hom considerava que el ‘Concert núm. 4 per a piano i orquestra’ de 
Beethoven era el més admirable, singular, artístic i complex que Beethoven havia escrit 
fins aleshores. La ‘Primera Simfonia’, escrita a l’edat de 30 anys (1800) és la més clàssi-
ca, la que encara té reminiscències de l’estil de Haydn i Mozart. Obra de gran bellesa i 
emoció, dóna importància als accents i als contrastos per tal d’aconseguir transmetre 
l’empenta i emotivitat de l’esperit revolucionari del compositor.

Pàg. 30Javier Laso Pàg. 19Josep Ferré

Obertura ‘Coriolà’

Concert per a piano i orquestra núm. ‘4

Simfonia núm. 1 en Do major

Ludwig Van Beethoven 

Teatre-Auditori La Massa de Vilassar de DaltTeatre-Auditori Sant Cugat

Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 25-2-18 a les 19h
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CONCERT DE SANT JORDI

Manuel Oltra:  ‘Alimara’

Joan Lamote de Grignon: ‘Poema romàntic’

Salvador Brotons: ‘Cantata de Randa’
Per a Soprano, Baríton, Narrador, Cor i orquestra simfònica

Simfònica Sant Cugat
Maia Planas, soprano 
Toni Marsol, baríton

Neus Dalmau, narradora
Polifònica de Puig-reig Dir.: Emmanuel Niubó

Cor de Cambra Sant Cugat.  Dir.: Albert Santiago
Salvador Brotons, director

23 abril 2018

#6

21h

Manuel Oltra, Joan Lamote de Grignon i Salvador Brotons són tres grans compositors ca-
talans dels segles XX i XXI i la seva música és un fi del refl ex de la modernitat i la capaci-
tat de comunicació que la música catalana exerceix en tot tipus de públic. Un dels al·lici-
ents del concert és veure el mateix compositor Salvador Brotons dirigint la seva ‘Cantata 
de Randa’, una obra de gran format amb solistes, cors i orquestra simfònica escrita amb 
motiu dels 700 anys de la mort de l’escriptor i pensador mallorquí Ramon Llull. Us pre-
sentem un concert diferent, espectacular i reivindicatiu de la qualitat de la nostra cultura. 

Per Sant Jordi, el llibre, la rosa i el concert de la Simfònica 

Pàg. 23Salvador Brotons

Compositors

Wolfgang Amadeus Mozart

Simfonia 40

Ludwig van Beethoven

Concert per a piano núm.4

#5

Wolfgang Amadeus Mozart

Simfonia 40

Ludwig van Beethoven

Concert per a piano núm.4

#5

Piotr Ilitx Txaikovski

Concert per a violí

#2

#1
Els concerts #1, #2 i #5 
son monogràfi cs, dedicats 
a tres compositors consagrats.

Teatre-Auditori Sant Cugat

Aquest concert també s’interpretarà a Vilassar de Dalt el 22-4-18 a les 19h
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Compositors

Joan Lamote de Grignon
Poema romàntic

Manuel Oltra
Alimara

Salvador Brotons
Cantata de Randa

Josef Strauss

Les esferes

Amilcare Ponchielli

La Gioconda

Eduard Toldrà

Sol ixent

Franz von Suppé

Cavalleria lleugera

Nino Rota

La Strada, Il padrino...

Salvador Brotons

Nadales

Johann Strauss jr.

Polca, Danubi Blau...

Gioachino Rossini

La Gazza ladra

#3

#4

#6

Lluís Benejam
Flamenco

Arturo Márquez
Danzón num.2

Astor Piazzolla
Otoño Porteño...

Marcelo Mercadante
Obres diverses

Juan Esteban Cuacci
Obres diverses

En el concert #3 hi trobem a 8 compositors 
amb obres pensades per una gran vetllada.

En el concert #4 hi ha la gran novetat de la temporada. 
Cinc compositors poc coneguts a casa nostra
però molt reconeguts a Sud-amèrica.

A l’últim concert, el #6, música catalana 
de tres compositors molt representatius.



18 1919

Directors 

1818

Luca Bagagli
Concert #3

Gerard Claret
Concert #1

Salvador Brotons
Concert #6

Santiago Serrate
Concert #4

Josep Ferré
Concerts #2, #5

Nascut a Nulles (Tarragona). Realitzà els 
estudis musicals al Conservatori Supe-
rior de Música de Barcelona, on va obtenir 
els premis d’honor de fl auta travessera i 
de piano. Al mateix Conservatori, estu-
dià direcció coral i instrumental amb els 
mestres Enric Ribó i Antoni Ros-Marbà. 
Posteriorment ha fet cursets de perfec-
cionament amb Michel Corboz, Pierre Cao, 
Lazlo Heltay, Rosalyn Tureck, Monique De-
chaussées i Thierry Fischer.

Ha actuat a diferents llocs de l’Estat, així com 
al Teatre Parnasse de París, a la Televisió 
Belga i a la Setmana Catalana a Berlín. Cal 
esmentar l’actuació que va dirigir al Teatre 
Beaulieu de Lausanne (Suïssa), on es va es-
trenar la seva obertura per a cobla Homenat-
ge a Pau Casals.

Ha col·laborat amb el Gran Teatre del Liceu 
com a director de cors a les següents òpe-
res: Maria Stuarda de Donizetti, Turandot de 
Puccini, Parsifal i Lohengrin de Wagner i, de 
Donizeti, Lucia di Lammermoor.

Ha dirigit l’Orquestra Simfònica del Vallès en 
diferents produccions dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell. Amb l’Orquestra Simfònica Sant 
Cugat ha dirigit les òperes La Clemenza di 
Tito i il Re Pastor de Mozart al Palau de la Mú-
sica; Rita de Donizetti, Le Villi de Puccini i El 
Giravolt de Maig de Toldrà, Carmen de Bizet, 
Cavalleria Rusticana de Mascagni. 

A més d’òpera, ha dirigit una gran diversitat de 
partitures, entre les quals l’oratori El Pessebre 
de Pau Casals, la 9a Simfonia de Beethoven, 
Concerts per a piano i orquestra de Mozart, 
Beethoven, Rachmaninoff , Grieg, Txaikovski, 
Chopin i Gershwin, els ballets, el Llac dels cig-
nes de Txaikovski amb la companyia d’Ángel 
Corella i Petrushka de Stravinski.

A l’apartat de compositors catalans, ha dirigit 
i estrenat obres de: J. A. Amargós, P. Bardagí, 
M. Blancafort, S. Brotons, J. Carbonell, P. Ca-
sals, A. Cohí Grau, E. Eckart, V. Garcia Acin, J. 
Garreta, A. Guinovart, R. Lamote de Grignon, 
D. Bozzo i M. Migó...

www.josepferre.cat

Director titular OSSC

Josep Ferré
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Neix a Andorra el 1951. Des de l’inici de la 
seva activitat professional, fa més de qua-
ranta anys, s’ha donat a conèixer per la seva 
doble faceta d’intèrpret i pedagog.

Guanyador del concurs Tenuto de la Ràdio 
i Televisió Belga, medalla del Concurs 
internacional Maria Canals de Barcelona, 
ha actuat amb orquestres d’Espanya, França,
Bèlgica, Holanda, Itàlia, l’ex-Txecoslovà-
quia, Turquia, Rússia i el Japó. Ha estat 
dirigit, entre d’altres, per Antoni Ros Marbà, 
Edmon Colomer, Josep Pons, Jacques Mer-
cier, Rodolf Barshai, Peter Maag, Veronika 
Dudarova, Yehudi Menuhin, Sergio Comis-
siona, Ignacio Yepes i Marzio Conti.

Ha enregistrat obres de Bach per a violí. És 
fundador de l’Escola de Música de Barcelo-
na, del Curs internacional de música de Vic 
i del Trio de Barcelona, amb qui té enregis-
trades obres de Beethoven, Mendelssohn i 
Dvorák. De l’any 2000 al 2005 fou director 
de l’Escola Superior de Música de Catalu-
nya (ESMUC). És director artístic, des de la 

seva creació, del Festival internacional Nar-
ciso Yepes a Ordino (Principat d’Andorra).

L’any 1993, emprèn una etapa professional 
com a concertino-director de l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). El se-
tembre del 2000 va fundar la Jove Orques-
tra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) 
que, com l’ONCA, depèn de la Fundació 
ONCA, gestionada pel Govern d’Andorra 
i la Fundació Crèdit Andorrà. Del 2007 al 
2012, ha estat tutor de l’àrea de música del 
Trivium, centre d’arts escèniques de Sant 
Julià de Lòria.

L’any 1998 li fou atorgada la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2010, és nomenat ambaixador nacio-
nal de l’Unicef d’Andorra.

https://ca-es.facebook.com/gerard.claret.35

Director-concertino convidat OSSC

Gerard Claret

Luca Bagagli, violinista i director d’or-
questra, inicia els estudis de direcció 
amb el mestre George Pehlivanian a 
l’Acadèmia de Katarina Gurska de Ma-
drid, on aconsegueix el Màster de post-
grau. 

Va obtenir premis de direcció en els con-
cursos internacionals de Budapest i Lon-
dres que el portaran a exhibir-se amb la 
Duna Symphony Orchestra i London Clas-
sic Soloist.

Participa a les Masterclass del seu Mestre 
a València i Le Touquet. en els quals rep 
la menció especial de les orquestres, que 
el conviden a exhibir-se a Getafe, Lille i 
París.

Va dirigi amb l’orquestra de cambra del 
Teatre San Cario de Nàpoli la ‘Història 
d’un soldat’ de Stravinsky en el festival 
Mann i és el director del concurs interna-
cional de trompeta ‘Girolamo Fantini’  amb 
seu a Roma. També va dirigir l’Orquestra 

Roma Sinfonietta a Montecarlo amb Char-
lie Siem com a violí solista en un concert 
per al Príncep de Mònaco.

És el director de l’oquestra de ‘Queen at 
the Opera’, espectacle de pop simfònic 
que s’exhibeix en els principals teatres 
d’Europa.

Actualment és director de l’orquestra 
Corallium, que interpretarà de manera 
estable la temporada 2017-2018 al Teatre 
Bellini de Nàpols.

Director convidat OSSC

Luca Bagagli
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l’obra Absències per narrador i orquestra i el 
‘Southeastern Composers League Award’ 
per la seva Sinfonietta da Camera.

Des de l’any 1991 als EEUU és el direc-
tor titular de la Vancouver Symphony 
Orchestra (Estat de Washington), al front 
de la qual ha estat distingit amb el premi 
‘Arts Council’, atorgat pel Clark County i la 
ciutat de Vancouver. En el nostre país ha 
estat el director titular de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès (1998-2002) i de l’Orques-
tra Simfònica de les Illes Balears (1998-
2001). Actualment és també professor de 
direcció d’orquestra i composició a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 

Ha dirigit, com a director convidat, diverses 
orquestres d’arreu del món i actualment 
compagina una intensa agenda com a direc-
tor d’orquestra amb la composició d’un bon 
nombre d’encàrrecs d’obres de tot gènere.

http://www.brotonsmercadal.com/

Nasqué a Barcelona en el si d’una família 
de músics. Estudià fl auta amb el seu pare 
i realitzà els estudis musicals al Conser-
vatori de Música de Barcelona aconse-
guint els títols superiors de fl auta, com-
posició i direcció d’orquestra. Els seus 
professors foren, entre d’altres, Antoni 
Ros-Marbà (direcció), Xavier Monsalvatge 
(composició) i Manuel Oltra (instrumentació). 

L’any 1985 aconseguí una beca ‘Fullbright’ i 
es traslladà als Estats Units, on assolí el doc-
torat en música a la ‘Florida State University’. 

Des de 1977 fi ns a 1985 va ser fl auta solista 
de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona i membre també de l’Orquestra 
Ciutat de Barcelona (1981-1985). 

Com a compositor ha escrit més de 80 
obres, majoritàriament orquestrals i de 
cambra, i ha guanyat quinze premis de 
composició, el premi ‘Jove d’Or’ 1980; el 
‘Premi Ciutat de Barcelona’ l’any 1983, per 
la seva Primera Simfonia, l’any 1986 per 

Director convidat OSSC

Salvador Brotons

Nascut l’any 1975, cursa els seus estudis 
musicals entre Barcelona i Madrid. Amplia 
la seva formació a la càtedra de contra-
baix de l’Escuela Superior de Música Reina 
Sofía amb Ludwig Streicher, on el juny de 
1998 S.M. La Reina li atorga el diploma a 
l’alumne més destacat. 

Estudia direcció d’orquestra amb Antoni Ros 
Marbá i en cursos amb Arturo Tamayo, Salva-
dor Mas, George Hurst i Otto-Werner Mueller.

Debuta com a director als 16 anys amb 
L’ Escolania Coral de St. Agustí de Sa-
badell, de la qual va formar part i fou 
pianista acompanyant. L’ any 1994 guanya el 
Primer Premi de Contrabaix del Concurs 
Germans Claret. Ha estat membre de la 
Joven Orquesta Nacional de España, la 
Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 
la RIAS-Jugendorchester de Berlín i de la 
Orquesta Sinfónica de la RTVE. L’any 2001 
guanya per concurs la plaça de director as-
sistent de la Joven Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid.

Dirigeix habitualment les principals or-
questres españoles així com a Portugal, 
Itália, Grècia, Mèxic i la Xina. Ha obtingut 
un gran èxit de crítica i públic a l’Auditorio
de Galícia, al Gran Teatre del Liceu, al  
Teatre Principal de Mallorca, La Zarzuela, 
La Maestranza, amb l’estrena a Espanya 
d’Il Prigioniero de Dallapiccola i Sarka de 
Janacek i amb la recuperació del Cristoforo 
Colombo de Ramón Carnicer.

En el seu ampli repertori operístic es troben 
més de de 60 títols. Ha treballat al costat 
d’artistes com P. Domingo, J. Pons, A. Arteta, 
D. Zajic, L. Nucci, M. Guleghina, D. Dessí, F. 
Armiliato, M. Volle, entre molts altres. Com 
a assistent dels mestres Pedro Halff ter. 
També ha col·Laborat en diversos projectes 
amb Antoni Ros Marbà i Michel Plasson.

És professor del curs internacional de direc-
ció d’orquestra ‘Antoni Ros Marbà’ i patró de 
la Fundació Sax Ensemble.

http://www.santiagoserrate.com/

Director convidat OSSC

Santiago Serrate
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Nascuda a Sant Cugat del Vallès, Patrícia de 
No es va formar a l’Escola Francesa de Flau-
ta. Al 1992 es graduava al Conservatori Su-
perior de Música de Barcelona, obtenint dos 
Premis d’Honor de Flauta i essent posterior-
ment becada per ampliar els seus estudis a 
l’estranger. Al 1996 ingressa al “Conservatoi-
re Súperieur de Musique de Genève” (Suïssa) 
,fi nalitzant dos anys més tard el Diplôme de 
Perfectionament et Virtuosité de Flauta amb 
l’obtenció del Premier Prix.

Patrícia de No ha estat guardonada en dife-
rents concursos tant nacionals com interna-
cionals, amb formacions de cambra i com a 
solista. Igualment, ha actuat amb diferents artis-
tes, formacions cambrístiques i com a solista a 
Espanya, França, Alemanya, Itàlia i Estats Units.

Amb tres discos en el mercat, ha gravat el 
repertori destacat per a quartet de fl auta 

(Global 1999), per a fl auta i piano ‘Flau-
ta romàntica’ amb l’etiqueta SolfaRe-
codings (Espanya), amb la pianista Alba 
Ventura, i acaba de llançar un nou disc 
‘Íntim’ amb la pianista Cristina Casale, 
(Solfarecordings), pianista amb qui va 
compartir escenari des de 2013.

El 2016 va ser convidada novament pel 
Festival Internacional de Música de 
Popayan (Colòmbia) i en la 25a edició 
del Festival Internacional de Música de 
Costa Rica, on ha realitzat concerts per 
a fl auta i orquestra d’Antonio Vivaldi.

http://patriciadeno.com

Flauta

Patricia de No

Nascuda a Olsztyn (Polònia), va estudiar 
sota la direcció de professors polonesos 
tan importants com Artur Milian o Mag-
dalena Szczepanowska. El 2002 va fi na-
litzar els seus estudis a l’Acadèmia de 
Música Fryderyk Chopin de Varsòvia amb 
Matrícula d’Honor. 

Durant els seus estudis va ser becada per 
rebre masterclasses d’eminents violinis-
tes com Igor Ozim, Valerij Klimov o Pierre 
Amoyal. També ha participat en master-
classes impartides per Thomas Brandis, Oli-
vier Charlier, Victoria Neaga...

Ha estat premiada en importants concur-
sos internacionals: Concurs per a Violí Sol 
Tadeusz Wronski (menció especial), Con-
curs de Música de Cambra de Lodz formant 
part del Quintet amb piano ‘Tutte le Strade’ 
(1r premi), Concurs Internacional Maria Ca-

nals de Barcelona; en la modalitat Duo-So-
nates amb la pianista Agnieszka Kaczma-
rek (Diploma d’Honor) el 1999 i amb Daniel 
Blanch (Medalla per Unanimitat) el 2004.

Ha realitzat amb èxit nombrosos concerts 
en importants sales europees: Societat de 
la Música i la Filharmonia Nacional de Varsò-
via, la Sala de Ball del Palau de Lancut o la 
Casa ‘Atma’ de Szymanowski a Zakopane. A 
l’octubre de 2005 va realitzar el seu debut 
com a solista al Palau de la Música de Bar-
celona, al costat de l’Orquestra de Cambra 
d’Andorra i sota la direcció de Miquel Ortega.

El 2002 va treballar com a 3r concertino a 
l’Orquestra Simfònica d’Aalborg (Dinamarca). 
Actualment és part integrant de l’Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu a Barcelona.

http://danielblanch.com/duet.htm

Violí

Kalina Macuta



28 2928 29

Juan Esteban Cuacci néix el 1973 a Buenos 
Aires, Argentina. És un músic autodidacta, 
multi-instrumentalista i compositor. Va co-
mençar la seva carrera professional als 12 
anys, establint-se com a pianista, arrenjador 
i compositor de música popular argentina i 
llatinoamericana.

Durant la seva joventut, va trobar en el Tango 
el seu món. Durant més de deu anys va ser 
pianista de Susana Rinaldi. Va treballar amb 
artistes com Raúl Lavié, Rubén Juárez, Sandra 
Luna, María Nieves, Susana Blako, entre d’altres.

Ha tocat música popular, jazz, rock, clàssica, 
contemporània, pop... i ha col·laborat amb ar-
tistes com Paloma San Basilio, Elena Roger, 
Inés Rinaldi, Alejo Stivel, Bagge, Sven-Bertil 
Taube, Kriminal Tango, Miriam Martino, Ga-
briela Bergallo, Julio Bocca i Liza Minelli.
Cuacci va ser pianista solista principal de les 

Orquestres Simfòniques del Mar de Plata, 
Mendoza, Bahia Blanca, Montevideo, Costa 
Rica, Múrcia, Seinajoki, Orquestra de Cambra 
de La Plata, Orquestra Nacional de Cambra 
d’Andorra, Orquestra Filarmònica de Coburg, 
Wind Orchestra SL Estocolm, entre d’altres.

Dins dels seus projectes personals hi ha tret-
ze àlbums: ‘Tango Vivo’ (2016) i Sense Roja’ 
amb Pablo Agri (2014), etc.

Actualment, està expandint constantment la 
música argentina al món i renova el seu re-
pertori. Al mateix temps, organitza música 
popular per a nombrosos grups, no només 
del tango tradicional, sinó també per a artis-
tes com Giora Feidman, Avi Avital, la banda 
sueca Tangarte, etc. També s’encarrega de 
diversos tallers de tango a tot el món.

https://www.juanestebancuacci.com

Piano

Juan Esteban Cuacci

El 1994 forma el Trio Argentí de Tango, 
grup amb el qual edita dos Cds. ‘T.A.T’ 
i ‘Revolucionari’, presentant-se amb 
aquesta formació en infi nitat de concerts 
per tota Europa i bona part d’Àsia.

Va acompanyar artistes de gran altura dins 
del tango, com Daniel Binelli (Quartet de 
Bandoneones), Susana Rinaldi, Luis Borda, 
i realitzà innombrables gires acompanyant 
d’Amelita Baltar, qui va ser la vocalista
Astor Piazzolla.

Fora del tango va treballar amb artistes de 
renom internacional com Joan Manuel Ser-
rat, Raphael, Julia Migenes, Miguel Poveda, 
Lalo Schifrin o Dorantes, entre d’altres.
Com a solista es presenta interpretant l’obra 
d’Astor Piazzola al costat de l’Orquestra Na-
cional de Càmera d’Andorra, l’Orquestra de 
cambra ‘Arpeggione’, l’O.B.C. i l’Orquestra 

Nacional d’Euskadi, aquesta última sota la 
direcció del mestre Lalo Schifrin. En 2006 
interpreta el Concert per a Bandoneó i Or-
questra, Aconcagua, d’Astor Piazzolla, al 
costat de l’Orquestra Simfònica de Galícia.

Col·labora amb Miguel Poveda com a ban-
doneonista i compositor per al guardonat 
disc ‘Desglaç” (2005). És nominat per als 
Premis Clarín 2007 com a ‘Figura revelació 
de Tango’.

Amb el grup ‘Marcelo Mercadante y su Quin-
teto Porteño’, edita quatre Cds. En el 2015 
edita un Cd amb Ana Rossi i un altre amb 
Gustavo Battaglia. Compon i grava la banda 
sonora del llibre ‘Fueye’ de Jorge Gonzalez 
Varela, guanyador del Primer Premi Interna-
cional de Novel·la Gràfi ca creat per Fnac i Edi-
cions Sins Entido.

http://marcelomercadante.org

Bandoneó

Marcelo Mercadante
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Neix a Palma. Comença els seus estudis de cant 
conduïda per Marisa Roca. Continua la seva for-
mació amb la mezzosoprano Sylvia Corbacho. 
Cursa estudis superiors de cant a la Hochschu-
le für Musik Köln a Alemanya amb Edda Moser i 
Arthur Janzen. Ha treballat tècnica i interpretació 
amb Dolors Aldea, Enedina Lloris, Josep Miquel 
Ribot, Amelia Felle i Francesca Roig, entre d’al-
tres.

Intervé en diverses produccions d’òpera i sarsuela 
del Teatre Principal de Palma, com La Cenerento-
la, Orfeo ed Euridice, Lakme, Carmen, Doña Fran-
cisquita, Turandot, Rigoletto i I Paglacci. Ha realitzat 
recitals arreu del país, Espanya, França, Jordània i 
Nova York. 

Entre les seves actuacions cal destacar el Lob-
gesang de Mendelssohn a l’Auditorium de Palma 
de Mallorca, el Magnifi cat de Bach al Palau de la 
Música Catalana de Barcelona, la Novena Simfo-
nia de Beethoven al Teatre Grec de Barcelona, així 
com el Messiah de Händel a Saint André (França) 
i a la Basílica de Sta. Maria del Mar de Barcelona. 

Fou membre del grup vocal de la “Junge Kamme-
roper Köln” a Alemanya. 

Inicia la seva carrera al Conservatori de Cervera 
per acabar-la a Barcelona, amb Carmen Busta-
mante, obtenint el Premi d´Honor de Cant en el 
Conservatori Superior de Música del Liceu.

De gran versatilitat, el seu repertori abarca des de 
l´Edat Mitjana i el Renaixement fi ns als nostres dies, 
passant per tots els gèneres (Lied, Opera, Oratori...) 
i diferents autors, entre els cal destacar: Montever-
di, Bach, Händel, Schumann, Schubert, Beethoven, 
Mozart, fi ns a arribar a compositors actuals com E. 
Ferrer, A. Guinovart, J. A. Amargós, etc... de qui ha 
estrenat i gravat diverses obres.

Ha treballat amb orquestres com la Simfònica del 
Vallés, Barcelona 216, l´Orquestra Barroca Catala-
na, l´Orquestra Nacional dÁndorra, la Jove Orques-
tra Nacional de Catalunya, l´Orquestra de Cada-
qués, l’Orquesta Filarmónica de Málaga, l´Orquesta 
Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica y Coro de 
Radiotelevision Española, Orquestra del Gran Tea-
tre del Liceu, entre d’altres.

Dins les darreres temporades d´Òpera del Gran 
Teatre del Liceu ha participat en les produccions 
de Rusalka de Dvorák, Cendrillon de Massenet, en 
darrer terme, de La Traviata i Rigoletto de Verdi i 
recentment també en l’Òpera Roméo et Juliette de 
Gounod al Teatro Real de Madrid, i l’estrena abso-
luta de l’òpera María Moliner d’A. Parera-Fons al Te-
atro de la Zarzuela de Madrid.

Soprano Baríton

Maia Planas Toni Marsol

Ingressa en el “Conservatori Superior 
de Música de Salamanca”, on fi nalitza el 
Grau Superior rebent el “Premi Extraor-
dinari de Piano”. En 1994 rep una beca a 
l’Escola Superior Reina Sofi a per estudi-
ar amb el professor Dimitri Bashkirov i, el 
1996, una altra de la fundació ‘Caixa Giro-
na’ per estudiar amb el professor Joaquín 
Achúcarro. Diverses beques li facilitaran els 
estudis de postgrau en l’Acadèmia ‘Franz 
Liszt’ de Budapest des de 1994 fi ns a 1999.

En 1998 rep diversos guardons especials 
en destacats concursos, un esment espe-
cial del jurat per la interpretació de Schu-
mann en el Concurs Frechilla-Zuloaga de 
Valladolid, i diploma d’honor en el Concurs 
María Canals de Barcelona. 

Javier Laso ha estat convidat com a solista 
en festivals internacionals com el ‘Festival 

Monuments en Musique’ d’Aix-en Provence 
(França), el ‘Festival de Torroella de Montgrí’ 
o el ‘Cicle Internacional de Solistes de Sa-
lamanca’. Ha actuat com a solista amb l’Or-
questra Simfònica de Castella-Lleó, sota la 
direcció de Max Bragado, i amb l’Orquestra 
de Cambra del Teatre Bolshoi de Moscou, 
sota la direcció de Leonid Lundstrem.

Els seus concerts s’han gravat en directe per 
a Cat. Radio, Ràdio Nacional d’Espanya, i re-
centment ha realitzat un enregistrament de 
música espanyola inèdita amb el violinista i 
director d’orquestra José Luis Gómez Ríos.

Ha exercit com a professor del Conservatori 
Superior de Música de Salamanca. En l’actu-
alitat realitza la seva labor docent en el Con-
servatori Superior de Música de Canàries.

http://www.javierlaso.com

Piano

Javier Laso
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El Cor de Cambra Sant Cugat reuneix un grup 
de cantaires amb una contrastada experièn-
cia en el cant coral, units pel desig de fer mú-
sica amb la màxima qualitat i rigor. Els seus 
membres han compartit altres expe riències 
corals molt enriquidores.
A partir d’aquestes vivències artístiques, el 
Cor de Cambra Sant Cugat vol aportar un 
espai de creixement musical i humà als seus 
membres, treballant per projectes i amb les 
aportacions de diversos directors convidats.

Albert Santiago, director 
Nascut a Barcelona, ha estudiat direcció coral 
amb els professors P. Cao, J. Duijck, M. Barrera 
i J. Vila, i format en direcció orquestral amb D. 
Renzetti, A. Ros Marbà i M. Heron, entre d’altres.
Ha estat director titular de nombrosos cors 
i ha dirigit diverses produccions simfòni-
co-corals, amb formacions com Lieder Cà-
mera, Cor Anton Bruckner, Cor de cambra 
de la Diputació de Girona, ARSinNOVA, Coral 
Càrmina, Polifònica de Puig-reig, etc...

La Polifònica de Puig-reig va ser fundada 
l’any 1968 amb el nom de Coral Joventut 
Sardanista, en el si de la colla sardanis-
ta del mateix nom.  El 1987 va adoptar el 
nom actual.

Desenvolupa una intensa activitat a Catalu-
nya, i també ha actuat a la majoria de països 
europeus, inclosos Rússia i Islàndia, així com 
a Israel, Mèxic, Filipines, Veneçuela, Estats 
Units, Canadà, Singapur, Malàisia, Colòmbia, 
Equador, Perú i Cuba. A l’Argentina i Xile, la 
Polifònica va acompanyar el President de la 
Generalitat de Catalunya en viatge ofi cial.

Des de 1969 fi ns a 2015 va ser el director de 
la Polifònica de Puig-reig el mestre Ramon 
Noguera. A partir d’aquell moment en va 
assumir la batuta el seu estret col•laborador 
durant 38 anys, el fi ns aleshores subdirector i 
pianista Josep Maria Conangla, i ara director 
principal. Actualment, l’Emmanuel Niubò fa 
les funcions de director musical.

El repertori de la formació berguedana, am-
pli i variat, inclou totes les èpoques i estils. 
Cal destacar obres com El Messies de G.F. 
Händel, La Creació de J. Haydn, el Rèquiem 

i la Missa de la Coronació de W.A. Mozart, 
la Novena Simfonia i la Missa Solemnis de 
L.V. Beethoven, Elias de F. Mendelssohn, la 
Vuitena Simfonia de G. Mahler, El Pessebre 
de P. Casals i La Cantata de la Terra de J. A. 
Amargós i text de J. Puig. Una menció a part 
mereixen les òperes Fidelio de L.V. Beetho-
ven, Aida i Nabucco de G. Verdi, Rienzi de 
R. Wagner, Tosca i Turandot de G. Puccini, 
Tassarba d’E. Morera i Cristóbal Colón de L. 
Balada, moltes d’elles representades junta-
ment amb el Cor del Gran Teatre del Liceu.

La Polifònica ha col·laborat, entre altres, amb 
les Orquestres de Cambra de l’Empordà i de 
Cervera, les Orquestra Simfònica del Vallès, 
de les Balears, del Gran Teatre del Liceu i 
l’OBC. En la interpretació de grans obres ha 
estat dirigida també pels mestres Manuel 
Cabero, Albert Argudo, Josep Pons, Franz-
Paul Decker, Edmon Colomer, Trevor Pinnok, 
Lawrence Foster, Salvador Mas, Salvador 
Brotons, Giuliano Carella, Nello Santi, Eiji 
Oue i Pablo González, entre molts d’altres.

L’any 1993, amb motiu del seu 25è aniversari, 
li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya.

Polifònica de Puig-reig

Cor de Cambra Sant Cugat

Neus Dalmau i Corominas és artista i activis-
ta cultural. Després de cursar la carrera de 
tècniques pictòriques i pintura al fresc a l’Es-
cola Massana, estudia educació de la veu 
amb Rafael Subirachs a l’escola de l’històric 
Zeleste, i fi losofi a amb Lluis Maria Xirinacs a 
la Fundació Randa. Als anys vuitanta i noran-
ta col·labora amb els grups de poesia de la 
contracultura  i amb Enric Casasses. 

Divulgadora dels llegats de Ramon Llull, Ja-
cint Verdaguer i Lluís Maria Xirinachs, la seva 
obra més recent neix d’una visió que va tenir 
des del Puig del Castellet, a Lloret de Mar, 
on resideix, en un dia molt clar. L’emoció de 
copsar, en una única ullada, el Montseny i 
el Canigó nevats, tot el Maresme, Montjuïc 
amb Barcelona i, allà enllà a l’horitzó del mar, 
la silueta de Mallorca, va suscitar en Dalmau 
una gran melodia anímica, una convicció 
metafísica real i apassionada que va encisar 
Brotons. Així va començar la creació de la 
Cantata de Randa.  Narradora 

Neus Dalmau
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A més dels concerts, l’AOSC organitza una sèrie d’activitats per a socis com tallers, 
xerrades i concerts de música de cambra. Fer-se soci de l’AOSC equival a obtenir 
l’abonament a la ‘Temporada de concerts’.

Per a més informació: 
   Tel. 93 589 31 93
   www.simfonica.cat

Carrer dels Marges, 25
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 31 93 - music@simfonica.cat 
www.simfonica.cat

OrganitzacióMembres de la Junta de 
l’Associació Orquestra Sant Cugat i 
del Patronat de la Fundació Privada 
Música Simfònica i de Cambra:

Orquestra Simfònica Sant Cugat Teatre-Auditori Sant Cugat

Producció: Marta López
Arxiu partitures: Albert Flores
Regidoria i escena: Joan Berlanga
Disseny: Isabel Núñez
Fotografi es: Mané Espinosa
Comunicació: Daniel Romaní
Projectes pedagògics: Oriol Ferré
Comptabilitat: Elisa Serna
Presidenta de la Fundació: Flora Puntos

Av. Pla del Vinyet, 48 / Av. Torreblanca
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 12 68
www.tasantcugat.cat

Flora Puntos i Cabero, Josep Mª Ferré 
i Bofarull, Francesc Puntos i Amorós, 
Josep Ferré i Rovira, Rosa Rovira i Mateu, 
Francesc Puntos i Cabero, Alícia Calmell 
i Ibáñez, Joan Casajuana Bataller, 
Mercè Lahosa Bertran, Antoni Aguilera 
Rodríguez, Pilar Gassull Mercadé, 
Montserrat Barba Serra, 
Nuria Ventosa Barba,  Josep Daniel 
i Gubert, Fidel Castells Jorba, Mª Rosa  

Caballé Pascual, Montserrat Moral Ajado, 
Manel-Carles Moreu Malaret, Mª Lluïsa 
Ansoleaga Brobia, Joan López Manzana-
res, Ramon Bruguera Llobet, Xavier Torra 
Balcells Jesús Ruiz Liarte, Lluïsa Fornós 
Hernández, Anna Miquel Bernadet, 
Jaume Muray Torrell, Mª Amor Rubio 
Fernández, Leopoldo Egea Resino, Jordi 
Martínez Alegre i Roser Férriz Manzano.

Associació d’espectadors 
de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat

Socis protectors corporatius

Socis protectors

Josep Mª Ferré, Josep Ferré, 
Lluís Godayol, Josep Jové, 
Lutz Mittermüller, Eloi Jover, 
Jordi Piccorelli, Francesc Puntos, 
Flora Puntos, Joaquim Sans, 
Ruff o Ventura.
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Patrocinadors:


