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LOrquestra Simfònica Sant Cugat
assaboreix Petrushka, de Stravinsky

LOrquestra Simfònica Sant Cugat i la Jove Orquestra del Baix Llobregat
assagen Petrushka.

r Dolors
realitzada pe
etrushka,
La titella P
Serra.

Les composicions d'Igor
Stravinsky (1882-1971) són d'una
gran riquesa -contenen un munt
d'estils: impressionisme,
neoclassicisme, dodecatonisme,
influència del jazz...- i molt difícils
de tocar. L'Orquestra Simfònica
Sant Cugat ha escollit interpretar,
l'any del seu vintè aniversari,
Petrushka, del cèlebre compositor
rus. Petrushka és un dels tres
grans ballets que va compondre
Stravinsky (els altres dos són

L'ocell de foc i La consagració
de la primavera). De Petrushka
cal destacar una orquestració
colorista, influència de
l'impressionisme francès i de
Rimskij-Korsakov, mestre de
Stravinsky. Els músics de
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat,
i els de la Jove Orquestra Simfònica
del Baix Llobregat, que s'han sumat
a la interpretació de Petrushka,
han assaborit totes les peculiaritats
d'aquesta peça extraordinària.
Abans de Petrushka, que ha
omplert la segona part del concert,
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat
ha interpretat diverses peces d'autors
contemporanis de Stravinsky:
Sentimental Sarabande (Simple
Symphony), de Benjamin Britten
(1913-1976), per a instruments de
corda, La tragenda de Le Villi,
de Giacomo Puccini (1858-1924),
Fanfàrria per a l'home corrent,
d'Aaron Copland (1900-1990), per
a instruments de metall i percussió,
Hoe Down, de Rodeo -també
de Copland-, i una de W.A. Mozart
(1756-1791) -compositor que
Stravinsky admirava molt-,
Serenade Kv 361 en Si bemoll,
per a instruments de vent.
D'altra part, el 21 de març
l'Orquestra Simfònica Sant Cugat
i la Jove Orquestra Simfònica del
Baix Llobregat oferiran Petrushka
al Teatre Joventut de L'Hospitalet.

Exposició dels primers
20 anys d'història de
l'Orquestra
Els espectadors han pogut
visitar l'exposició 20 anys
d'història de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat, situada
al vestíbul del Teatre-Auditori
Sant Cugat amb motiu del
concert. La mostra recull la
intensa trajectòria de dues
dècades d'aquesta formació
musical, nascuda l'any 1990.
Ha estat comissariada i
dissenyada per Violeta Ferré.
Bona part de les imatges són
dels fotògrafs Mané Espinosa
i Joan Llamas. 20 anys
d'història de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat ha estat
fins ara instal·lada a la
Biblioteca del Mil·lenari de
Sant Cugat.
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Lexposició 20 anys dhistòria de lOrquestra Simfònica Sant Cugat recull, amb
textos i imatges, la intensa trajectòria de dues dècades de lOrquestra.

Per Sant Jordi, el concert per a
piano i orquestra número 1 de
Chopin

Des de fa uns quants anys l'Orquestra Simfònica
Sant Cugat ofereix un concert el dia de Sant
Jordi, 23 d'abril, al Teatre-Auditori Sant Cugat.
Al Concert de Sant Jordi d'aquest any l'Orquestra
interpretarà una de les obres més representatives
El pianista Daniel Ligorio
del romanticisme musical del segle XIX, el
concert per a piano i orquestra número 1 de Fryderik Chopin, amb la
participació del prestigiós pianista català Daniel Ligorio, que ha col·laborat
en altres ocasions amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. L'Orquestra se
suma d'aquesta manera a les activitats que recorden arreu del món el
bicentenari del naixement de Fryderik Chopin (1810-1849). Al repertori
del Concert de Sant Jordi s'inclou cada any alguna peça d'un autor català.
Enguany l'Orquestra tocarà Glossa de l'emigrant, opus 105, de Salvador
Brotons. Es tracta d'una obra d'exaltació nacionalista, en paraules del
mateix compositor, que inclou melodies de cançons conegudes
(L'Emigrant, El cant de la senyera i Els segadors).

Els músics

Els músics que han inter
pretat el concert d'avui són:
Itziar Aguirre Rodríguez, Lluís
Avendaño, Ingrid Barrionuevo
Orpella, Pep Bonachera Fernández,
Julià Borràs i Querol, Joan Bosch
Daniel, Santiago Burgos i Tarrida,
David Calvet Amaro, Júlia Calvo
Jiménez, Anna Calvo Turull, Pol
Centelles Pascual, Pere Charles
Pradas, Anabel Cubaró, Nerea de
Miguel Ramos, Antonia Escalas
Bernat, Marta Escoz i Balaguer,
Teresa Espuny Pujol, Enric Fdez.
de Quincoces, Oriol Ferré i Puntos,
Violeta Ferré i Puntos, Alexandre
Garcia López, Joan Garcia
Guzman, Jordi Garcia Navarro,
Josep Gomariz Vilaldach, Geert
Krosenbrink, Alba Hinojosa, Sergi
Huerta Marin, Eloi Jové Navarro,
Josep Juan i Pomes, Robert Julià
Soriano, Yayoi Kagoshima, Momo
Ko Furukawa, Beatriz Lizarte
Martin, Gemma Llorens Galbany,
Jairo Londoño Valencia, Mario
Markovich, Lluís Martínez
Martínez, Enric Mestre Gras, Juan
Miguel Marzá, Josep Mira i Olcina,
Frederic Miralda Casanovas,
Meritxell Nicolau Teixidó, Vasil
Nikolov, Judith Ortega Larriba,
Marina Parellada Alfonso, Andrea
Peiron Martin, Bernat Piqué Marre,
Guillem Pol, Vuc Popovic, Laia
Pujolasos Casadevall, Carles
Rambla Tió, Artur Regada Matas,
Carla Rica Pedruelo, Sara Rica
Pedruelo, Sebastià Rio
Serracarabasa, Toni Rocosa
Girbau, Juan Rodríguez Poveda,
Jaume Rodríguez Roa, Cristina
Romaní Quinto, Marina Romo
Vivancos, Alba Santos, Mayte
Santos Pérez, Jordi Selva Serrano,
Albert Serra i Oller, Paula Sirvent
Raga, Quim Solé, Núria Tauler
López, Maria Ugarte López-Herce,
Pilar Véliz, Jordi Vila Losada, Eric
Willy Galobardes, Ignacio Zamora
Rodríguez i Yana Zuyeva.

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Director: Josep Ferré.
Concertino: Anna Calvo.
Administració: Marta López i
Isabel Sorando.
Imatge corporativa:
Violeta Ferré.
Jove Orquestra Simfònica del
Baix Llobregat
Director: Josep Ferré.
Concertino: Judith Ortega.
Gerent: Rosa Maria Béjar.
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Fotografia: Manel Armengol
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Ballets invisibles
Stravinsky deia que la música
s'havia de veure, a més d'escoltar.
Pensava sempre en la
correspondència amb la imatge
que té tota peça musical. Aquesta
idea és el que va conferir cos a la
seva obra i el que fa que ens arribi
directa i clara i que la puguem
entendre en tota la seva
complexitat, perquè ens suggereix
constantment una realitat que
sembla que l'estiguem veient. Els
Ballets Russos que va crear
l'empresari Sergei Diaghilev eren
l'epicentre de tot un moviment
artístic pluridisciplinar que es va
generar a París a principis del segle
XX i que va servir de pont entre
el postromanticisme i
l'experimentació que sorgia de la
necessitat d'avantguarda. Des de
la seva primera aparició artística
amb Boris Godunov a l'Òpera de
París, Diaghilev va ser generador
de moltíssimes partitures cèlebres,
entre les quals Daphnis i Chloé
de Maurice Ravel i El sombrero
de tres picos de Manuel de Falla.
Però el compositor que més bé
representa l'esperit dels Ballets
Russos, pel que tenen d'original
en la tradició artística europea, va
ser el seu compatriota Ígor
Stravinsky, especialment amb la
seva trilogia L'ocell de foc (1910),
Petrushka (1911) i La consagració
de la primavera (1913).
Petrushka, l'eix del concert
d'aquesta nit de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat, és un ballet
d'un sol acte i quatre escenes, amb
llibret del mateix Stravinsky i
d'Alexandre Benois, que es va
estrenar al Théâtre du Châtelet de
París el 13 de juny del 1911 amb
una coreografia de Michel Fokine
i la direcció de Pierre Monteux.
Petrushka és el nom d'una titella
de palla que és tradicional a Rússia
i que té un aspecte divertit.
Musicalment, l'obra es caracteritza
per l'anomenat acord de
Petrushka que consisteix en el so
simultani d'un acord en do major
i d'un altre en fa#, que és el que
assenyala l'aparició de Petrushka,
seguint el model de leitmotiv que
va introduir Wagner. L'argument

de Petrushka és senzill i correspon
a l'univers imaginari del
Carnestoltes i de les joguines
animades, com pot ser una titella
que traspassa la realitat i s'acosta
al surrealisme, que es començaria
a desenvolupar entre les arts a
partir de llavors. Petrushka està
enamorat de Ballarina, però el
Moro també la festeja i per això
l'acabarà matant. Però Petrushka
reapareix a l'escena final com un
esperit immortal. La música
descriu fets i sentiments, amb un
ventall molt ampli de recursos
rítmics i sonors, que han fet que
aquest ballet transcendís la pròpia
presència del ballarí i hagi quedat
com una suite simfònica de les
més representatives de la primera
avantguarda.
L'Orquestra Simfònica de
Sant Cugat ha volgut emmarcar
la interpretació de Petrushka de
Stravinsky amb una primera part
d'obres d'èpoques diferents que
tenen referències properes a la
creació musical de Stravinsky,
algunes de les quals també prenen
el ballet com a font d'inspiració.
En primer lloc, la Serenade Kv.
361 (1781-82) de Wolfgang
Amadeus Mozart, una de les
referències més clares

que influirien posteriorment l'obra
neoclàssica de Stravinsky.
Melodia de màxima inspiració que
enllaça perfectament amb la
Sentimental Sarabande (Simple
Symphony) (1934) de Benjamin
Britten, el compositor anglès més
representatiu del segle XX, que
en aquesta obra aconsegueix mirar
el futur sense renunciar a les arrels
melòdiques més pures. A
continuació, l'Orquestra ha fet un
salt fins a Giacomo Puccini, amb
l'òpera-ballet de Le Villi (1883) i
el seu intermezzo La tregenda
(L'espectre), que també és un
clar exemple del domini de la
melodia i de la força emocional
que té la música. Puccini té un
vincle biogràfic i operístic amb
els Estats Units, a través de la seva
òpera La Fanciulla dil West i per
això, contra el que es pugui pensar,
no està gaire lluny de les dues
obres d'Aaron Copland -el gran
mestre de la música culta nordamericana-, que han clos aquesta
primera part del concert: La
fanfàrria per a un home corrent
(1942) i el Hoe Down d'un altre
ballet emblemàtic del segle XX:
Rodeo (1942).
Mònica Pagès

El violí demana molta
exigència
-A vostè se'l veu sovint amb
bicicleta i el seu violí a
l'esquena.
-Sí, em desplaço sovint amb
bicicleta, també per anar als
assaigs.
-Ha optat per un mitjà de
transport lleuger i un instrument també lleuger.
-Lleuger de pes, però feixuc
d'aprendre: demana molta
constància i exigència!

-Vostè és nascut als Països
Baixos, oi?
-Sí, a Winterswijk, un poble
fronterer amb Alemanya.
-Què el va portar a venir a
Catalunya?
-La feina, l'amor i el clima,
per aquest ordre.

Propers espectacles del Teatre-Auditori

 21 de març: Petrushka, d'Igor Stravinsky. Orquestra Simfònica Sant
Cugat i Jove Orquestra Simfònica del Baix Llobregat. Peces de
Benjamin Britten, Giacomo Puccini, Aaron Copland i W.A. Mozart.
Teatre Joventut de L'Hospitalet.
 23 d'abril: Concert de Sant Jordi. Concert per a piano i orquestra
número 1 de Fryderik Chopin i Glossa de l'emigrant de Salvador
Brotons. Pianista solista: Daniel Ligorio. Teatre-Auditori Sant Cugat.
 2 de maig: Concert del Roser de maig. Concert per a piano i orquestra
número 1 de Fryderik Chopin i Glossa de l'emigrant de Salvador
Brotons. Pianista solista: Daniel Ligorio. Teatre L'Ateneu. Cerdanyola
del Vallès.

 21 de març: Un marit ideal, d'Oscar Wilde (teatre).
 26 de març: Sense fi / Conquassabit. Gelabert-Azzopardi Companyia
de Dansa (dansa).
 27 de març: Aviones, Pereza (música).
 28 de març: Limbus. 14è Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris
(espectacle familiar).
 9 d'abril: Boulevard, de Carol López (teatre).
 10 d'abril: El petit gran príncep. Grup de Teatre Espiral (espectacle
familiar).

SOCIS PROTECTORS:

AUX VYD-VSS
Avant Grup Autocars
Campmany Dona Home
Carnisseries Tubau
Carré Mobles
Cebado, de Carmen Martínez
Gràfiques Celler
Ofinova
Rotary Club Sant Cugat
Sacum
TMA

Edita: Fundació Privada Música Simfònica i de
Cambra.
Presidenta: Flora Puntos i Cabero.

Violinista de l'Orquestra

-Tots els instruments tenen
la seva dificultat...
-D'acord, però el violí es tar
da molt a saber tocar-lo bé.
Abans de dos o tres anys
d'estudi intens no comença
a sonar una mica bé. I des
prés cal mantenir el nivell,
si no es perd ràpidament.

Propers concerts de lOrquestra

Número 38.
Dipòsit legal: B-50580-2003.

Geert Krosenbrink

Membres de la Junta de l'Associació
Orquestra Sant Cugat i del Patronat de la
Fundació Privada Música Simfònica i de
Cambra: Josep Maria Ferré i Bofarull, Josep
Ferré i Rovira, Josep Jové i Sotorres, Lutz
Mittermüller, Francesc Puntos i Amorós, Flora
Puntos i Cabero, Joaquim Sans i Oliveró,
Ruffo Ventura i Aspas.
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Carrer dels Marges, 25, local.
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS.
Tel. 93 589 31 93
Fax. 93 589 32 54
music@simfonica.cat
www.simfonica.cat

-A més de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat, en
quines altres formacions
musicals toca el violí?
-Toco en grups de cambra al Duo degli Archi (violoncel
i violí), a l'orquesta de saló
La Bohème- i col·laboro
a algunes orquestres
simfòniques -l'Orquestra
Simfònica de Barcelona i Na
cional de Catalunya,
l'Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu...-; a
més, quatre músics de
l'Orquestra Simfònica Sant
Cugat estem muntant un
quartet encara no hem fet
cap concert.
-Té hobbies no musicals?
-Sí, a més de la bicicleta, la
literatura -espanyola, russa,
llatinoamericana...- i la cuina
mediterrània.
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Fotografia: Mané Espinosa.
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