
 

      

 



 

      

Presentació 
 
Amb el concert El cant de les estrelles finalitzem les activitats dedicades a Enric 
Granados que hem programat durant els dos anys d’aniversaris del seu naixement 
(1867) i de la seva mort (1916). Han estat dos anys en què hem tingut ocasió de 
reconèixer la figura d’un dels compositors catalans més notables de la nostra 
història de la música. Granados va ser també pianista i pedagog. Podem dir que va 
crear escola partint de els seves inquietuds i a través dels seus deixebles, en la 
línia que heretarien Frank Marshall i Alícia de Larrocha. Va internacionalitzar la 
cultura catalana amb la seva obra i amb les relacions amb músics importants del 
seu moment, al temps que participava en la introducció del cabal de la música 
europea al nostre país, amb la influència d’autors francesos i alemanys. Granados 
va tenir una estreta amistat amb el jove Pau Casals, amb qui va mantenir una 
relació directa i epistolar fins a la prematura mort del pianista.  
 
La música de Granados és molt coneguda especialment per les seves Danses 
espanyoles per  piano i per les Goyescas, peces que anuncien una concepció 
madura de la composició pianística que, lamentablement, queda truncada per la 
seva mort. La seva obra, però, és molt més extensa i conté molta música per a 
piano, veu, cor, orquestra i música de cambra, d’un estil marcadament romàntic 
barrejat amb una gran influència popular. En el concert que tenim el plaer de 
presentar, podrem gaudir d’un tast de tres Danses espanyoles i dues obres molt 
més complexes: la Suite Elisenda, per a piano i orquestra, i El cant de les estrelles, 
per a cor, piano i orquestra. A més, sentirem quatre nadales harmonitzades per 
Manel Oltra, Ernest Cervera i Pau Casals. 
 
Les tres Danses espanyoles, Oriental, Villanesca i Andalusa, originals per a piano 
sol, han estat transcrites per a piano i orquestra pel mestre Pedro Pardo, director 
de l’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles. 
 
La Suite Elisenda va ser escrita el 1910 sobre uns poemes d’Apel·les Mestres. Va 
ser estrenada el 1912 a la Sala Granados. La seva instrumentació original era per a 
rapsoda, grup de vent (flauta, oboè, clarinet) quintet de corda, arpa i piano. Aquest 
darrer instrument juga un paper important en el conjunt instrumental. 
La tradició d’harmonitzar nadales i cançons populars data de molt antic. A 
Catalunya, des de finals del segle XIX, ha estat una forma de recuperar les arrels 
culturals i de renovar el llenguatge musical i aproximar-lo al poble. El moviment 
coral ha estat un dels principals portadors d’aquesta elevació de la cultura popular. 
Molts compositors, com Manel Oltra (1922-2015), Ernest Cervera (1896-1972) o el 
propi Pau Casals (1876-1973) van fer la seva aportació a aquest repertori. El famós 
Cant dels ocells serveix per tancar el cercle Granados-Casals en aquest concert. 
 
El cant de les estrelles data de 1911. És una obra molt ambiciosa que es donava 
per perduda, ja que es va estrenar el mateix any de la composició però no es va 
editar, i ha estat recuperada darrerament. La versió original és per a piano, orgue i 
cors. La seva singularitat resideix en aquesta instrumentació i en el fet que quasi es 
tracta un concert per a piano, en la línia de la Fantasia per a piano, cor i orquestra 
Op. 80 de Beethoven. La versió que sentirem ha estat orquestrada per Pedro 
Pardo. 
  



 

      

 

Concert Teatre-Auditori de Sant Cugat 
 

Dissabte 23 de desembre de 2017 a les 12h 
 

Concert de Nadal per a la gent gran 
 

 “El cant de les estrelles” 
 

 

 Els àngels de la glòria                                       Harmonització. Manuel Oltra                                                                           
Coral del Conservatori i Cor Albada                                                                            
Director: Raimon Romaní  

 

 El noi de la mare                                                             Har. Ernest Cervera                                                                                 
Coral del Conservatori  i Cor Albada                                                                           
Director: Esteve Costa 
 

 El rabadà                                                                              Har. Manuel Oltra                                                                                            
Coral del Conservatori i Cor Albada                                                                            
Director: Esteve Costa 
 

 El cant dels ocells                                                                         Har. Pau Casals  
Coral del Conservatori  i Cor Albada   
Solista: Paula Torres                                                                            
Director: Raimon Romaní  
                                 
 

 

 “El Cant de les Estrelles”                                                    Enric Granados                                                                    

Arranjament per orquestra: Pedro Pardo                                                                     

 

Orquestra del Conservatori de Sant Cugat i membres de la Orquesta 

Sinfónica Victoria de los Ángeles  

Piano solista: Emili Brugalla                                                                                                             

Coral Conservatori i Cor Albada                                                                                               

Director: Raimon Romaní 

 
 
 
 

 



 

      

 
 

 
Concert Teatre-Auditori de Sant Cugat 

 
Dissabte 23 de desembre de 2017 a les 19h 

 
Concert de Nadal  

 

 “El cant de les estrelles” 
 
 
 

1ª part 
 
 

 “3 Danses españoles”                                                           Enric Granados                 

Arranjament : P.Pardo                                                                                                         

Oriental, Villanesca i Andaluza          

                                           

Orquestra del Conservatori de Sant Cugat i membres de la Orquesta 

Sinfónica Victoria de los Ángeles                                         

Piano: Ada Munté, Gerard Abad i Albert Mañosa 

 

 “Suite Elisenda”                                                                    Enric Granados 

 

Suite per a piano solista i orquestra 

 

Orquestra del Conservatori de Sant Cugat i membres de la Orquesta 

Sinfónica Victoria de los Ángeles       

Piano solista: Kayla Portugal 

Rapsode: Clara del Ruste                                   

 

 

 



 

      

 

 

2ª part 

 

 

 

 Els àngels de la glòria                                       Harmonització. Manuel Oltra                                                                           
Coral del Conservatori i Cor Albada                                                                            
Director: Raimon Romaní  

 

 El noi de la mare                                                             Har. Ernest Cervera                                                                                 
Coral del Conservatori  i Cor Albada                                                                           
Director: Esteve Costa 
 

 El rabadà                                                                              Har. Manuel Oltra                                                                                            
Coral del Conservatori i Cor Albada                                                                            
Director: Esteve Costa 
 

 El cant dels ocells                                                                         Har. Pau Casals  
Coral del Conservatori  i Cor Albada   
Solista: Paula Torres                                                                            
Director: Raimon Romaní  
 
 
 
 

 

 
                                 
 

 

 “El cant de les estrelles”                                                    Enric Granados                                                                    

Arranjament per orquestra: Pedro Pardo                                                                     

 

Orquestra del Conservatori de Sant Cugat i membres de la Orquesta 

Sinfónica Victoria de los Ángeles 

Piano solista: Emili Brugalla                                                                                                             

Coral Conservatori i Cor Albada                                                                                               

Director: Raimon Romaní 

 



 

      

 
Participants  

 

 

 
 
 

Orquestra del Conservatori de Sant Cugat 
 
 És el conjunt d’especialitat format per tots el estudiants de les especialitat de corda 
fregada de l’Escola i Conservatori.  

 

Sergi Claret i Santi Burgos, professors 
  
 

 
 

Coral del Conservatori de Sant Cugat 
 
És un grup de joves d'entre 16 i 24 anys d'edat, la majoria estudiants d'aquest 
Conservatori. La coral es va fundar amb aquest nom el 2011, coincidint amb l'any 
d'inauguració del Conservatori Professional de Sant Cugat, i suposava també la 
continuació del cant coral que es feia -i se segueix fent- a l'Escola Municipal de 
Música Victòria dels Àngels. El seu repertori és variat i combina diferents estils, 
perquè l'objectiu principal del cor és formar musicalment els joves a través de la 
pràctica coral. L'abril d'aquest any va obtenir el primer premi en la categoria juvenil 
del 45è Certamen Coral d'Ejea de los Caballeros. L'any anterior, en el mateix 
concurs i categoria, hi havia obtingut el segon premi. 
 
 
Raimon Romaní, director 

 

És titulat en Composició i en Direcció d’Orquestra. És professor d’harmonia, anàlisi 
musical, conjunts de vent, cant coral i trompa a l’Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat. Actualment dirigeix la Coral 
Nova Ègara, el Cor Jove Fusió, la Coral del Conservatori de Sant Cugat i la Coral 
Juvenil de l'EMMVA. Com a compositor, destaquen les següents obres corals: La 
llegenda de Sant Jordi, Cançons de Ciutat, l'himne Veni, creator spiritus, la cantata 
de Nadal Pastors a Betlem i la cantata sacra Vacuum monumentum. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

      

Cor Albada 
 
El cor Albada és una secció de l' Agrupació Cor Madrigal. Va cantar per primera  
vegada en públic el 17 de desembre de 1967. Actualment , el cor el formen uns 35  
joves entre 16 i 25 anys. Des del seu inici ha tingut com a directors Jordi Climent, 
Ramón Tomàs, Maria Drets, Lucho Talisa, Joan Cabero, Margarida Barbal, Eulàlia 
Valls, Xavier Nogué, Manuel Cabero, Esteve Nabona, Pablo Larraz i Josep M. 
Mindán. Des del curs 2016-2017 Esteve Costa n' assumeix la direcció. El Cor 
Albada ha realitzat concerts arreu dels Països Catalans i tota la Península i un gran 
nombre de països europeus, França, Alemània, Itàlia, república Txeca, etc.. 
 
Ha col.laborat amb diverses orquestres com la Orquestra Simfònica de Barcelona y 
Nacional de Catalunya (OBC), la JONC, l'orquestra de cambra de Terrassa 48, la  
Philharmonia de Lorraine , l' Orquestra Barroca entre d'altres. 
 
 
 
 
Esteve Costa i Ventura, director 
 
Nascut a Castellar del Vallès. Ha realitzat els seus estudis musicals al conservatori 
de Sabadell, especialitat cant amb Elisenda Cabero. És llicenciat el filologia 
francesa a la UAB.  S' inicia en el camp de la direcció als cursos de la FCEC  
ampliant la seva formació posteriorment amb classes magistrals de directors com 
Pablo Heras-Casado, Josep Vila, Harry Christophers, Gary Graden, Martin 
Schmidt, entre d' altres. 
Com a director ha treballat de manera estable amb diversos cors com la Coral 
Belles Arts de Sabadell , l' escolania -Coral Sant agustí de Sabadell i Quòdlibet 
Grup Coral Molins de Rei. Actualment , a banda del Cor Albada, dirigeix el Cor 
Exaudio d' Igualada i el cor PAX- Cor de Cambra de Sabadell, del qual n' és 
fundador també. 
 
 

Orquestra Sinfònica Victoria de los Ángeles 
 
L’Orquesta Simfònica Victoria de los Ángeles (OSVA) neix a iniciativa de la 
Fundació que porta el nom de la soprano per omplir el buit existent en orquestres 
especialitzades en obres per a veu i orquestra. Des de l'inici de la formació s'aposta 
per la qualitat artística i per donar oportunitat a joves valors de la música a entrar al 
món professional. L’OSVA ha gravat la banda sonora de la pel·lícula 13 dies 
d'octubre i ha realitzat un projecte en homenatge a Granados amb motiu del 
centenari de la mort del compositor. El seu debut oficial va ser al Teatre Nacional 
de Catalunya amb la soprano Ofelia Sala el passat gener i després d’interpretar 
el Rèquiem de Fauré a l’auditori Enric Granados, ha fet el seu debut al Festival 
Internacional de Música Castell de Peralada amb la soprano Ainhoa Arteta. 
 
 
Pedro Pardo, director 

 

Compositor, director d'orquestra i de cor i pianista, va nèixer a Lleida el 19 4 on va 
començar els seus estudis musicals. Al  onservatori Superior de Música de 



 

      

 arcelona obté el  ítol Professional de  omposició i Instrumentació i els  ítols 
Superiors de Solfeig, Piano, Direcció  oral i Direcció d’Orquestra. Va ampliar els 
seus estudis de direcció als Meisterkurse de Viena amb el mestre Salvador Mas. 
Ha rebut nombrosos premis tant en el camp de la composició com en el de la 
direcció, destacant el Premi d Honor de Direcció d Orquestra del Conservatori 
Superior de Barcelona, el Premi  Ateneu Popular de Ponent  de composició per 
l’obra simfònic-coral  Visc en una ciutat   o el Premi de  omposició de la Fundació 
Orfeó Manresà per l’obra coral   ançó a Mahalta  amb lletra de Màrius  orres.En el 
camp de la direcció el seu repertori abarca grans obres clàssiques com el  èquiem 
de Mozart, la Simfonia núm. 5 de  eethoven, la Missa núm. 2 de Schubert, el 
Glòria de Vivaldi, el  èquiem de Fauré i altres estrenes de compositors 
contemporanis.Ha estat el director i fundador de la Jove Orquestra de Cerdanyola i 
és el director del cor i de l Orquestra Aulos de l Escola Municipal de Música de 
Cerdanyola, on combina la seva faceta concertística amb tasques 
pedagògiques.Sempre implicat en projectes pedagògics, ha participat en 
espectacles com Bim-bom, nadons al Palau i Zigzag, passets al Palau sent el 
compositor, arranjador i pianista.  ambé ha estat el compositor en exclusiva de 
l'acte central dels concerts familiars del centenari del Palau de la Música  atalana, 
amb la cantata  Sent  ent  per a cors, piano i percussió.Ha compostnomboses 
obres per a cor, orquestra i diversos instruments, així com musicals i òperes de les 
que en destaca   etrato de Soledad  amb llibret del guardonat Jordi Sierra i Fabra. 
A la temporada 14 15 es representà, al  eatre del  aval, el seu musical La 
Monyosamb lletres de l’Albert López Vivancos, del qual en va ser el compositor i 
director musical.Des del 2005 és el director del  or de l Orfeó Lleidatà. Aquesta 
tasca l’ha dut a realitzar concerts arreu del territori i també li ha permés estrenar 
obres com el Concert per a piano i cor amb l Orfeó  atalà al Palau de la Música. 
Darrerament, amb el  or de l Orfeó Lleidatà ha estat nominat als Premis Enderrock 
pel seu darrer disc  H IS MAS. A  amb versions pròpies de nadales de tota la 
vida. Actualment és el director titular de l’Orquestra Simfònica Victoria de los 
Ángeles, amb la qual ha debutat al Teatre Nacional de Catalunya amb èxit de 
crítiques i on va estrenar la seva obra Essència en homenatge a la Fundació que 
porta el nom de la gran soprano catalana. És també amb l’OSVA que ha estrenat 
dues cançons amb lletra de la pròpia Victòria dels  ngels dirigint la soprano 
basca Ainhoa Arteta en el marc del seu debut alFestival Internacional de Música 
Castell de Peralada amb gran èxit de crítica i públic. Músic inquiet, innovador i 
eclèctic, darrerament ha estat conegut com a jurat del concurs de TV3 OH HAPPY 
DAY! on ha donat a conèixer les virtuts del cant coral i les seves col.laboracions als 
mitjans s’han fet habituals. La darrera temporada ha presentat la secció  En clau de 
Pardo  al programa DIVEND ES de  V3, col.labora amb el Suplement de 
 atalunya  àdio i té el seu programa propi amb l’Albert Galceran a  atalunya 
Música:  Els homes clàssics .  

 

 

Emili Brugalla, piano 
 

Es diploma en els graus superiors de Piano i Música de Cambra en el Conservatori 
Superior de Música del Liceu. El treball posterior amb Eulàlia Solé i la trobada amb 
personalitats com Bruno Canino i Maria Curcio l´orienten definitivament cap al 
piano. El 1982 rep el primer premi del   oncurs de Joves Intèrprets  que atorga 
Joventuts Musicals de Catalunya.  



 

      

Com a solista o formant part de grups de cambra, ha actuat a les sales més 
importants d´Espanya en el marc de festivals tan prestigiosos com el Festival 
Internacional de Música de Granada, Festival de Peralada, Festival Internacional de 
Torroella de Montgrí, Festival Internacional de Santander, etc. Així mateix la seva 
actuació ha estat sol·licitada a països tan diversos com Itàlia, França, Bèlgica, 
Alemanya, Brasil, Centre Amèrica i Orient Mitjà, Xina i Japó. 
Es membre fundador del Trio Kandinsky, amb qui du a terme una activitat de 
concerts arreu del món des de l’any 1999. 
Ha col·laborat com a solista amb les orquestres Ciutat de Barcelona (OBC), 
Orquestra de  ambra d’Andorra i Orquestra Simfònica del Vallès amb qui ha 
enregistrat les Varacions per a piano i orquestra de Joaquim Serra(inèdites) per el 
segell NAXOS. 
La seva discografia inclou també obres del repertori català del segle XX per a piano 
sol (Etnos) diversos CD's amb el trio Kandinsky (Columna Música), la integral de 
Danzas Españolas i altres obres d´Enric Granados per al segell la Ma de Guido 
amb qui acaba             d' enregistrar un nou CD  "Musica Callada" de Frederic 
Mompou . 
Des de l´any 1983 és professor de piano i de música de cambra en el Conservatori 
Professional Victoria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès i en el Conservatori 
Superior del Liceu. 
 

 
Kayla-Joy Portugal, piano 

 
Es gradua el curs 2015-2016 en l’especialitat de piano al Conservatori de Sant 
Cugat acompanyada a mans del professor Joan Josep Gutiérrez  Actualment està 
estudiant el grau superior a l’Escola Superior de Música de Catalunya.  

 

 
Clara del Ruste, rapsode 

 
Vinculada al món de la música, he intentat establir ponts entre les diferents arts 
escèniques i participar en projectes educatius com a professora de teatre per 
infants, joves i adults i professora de tècniques per parlar en públic, comunicació i 
expressió per a diversos col·lectius. Exerceixo actualment de professora de 
llenguatge corporal per a músics i cantants al Conservatori de Sant Cugat i de 
conferenciant per a les Aules Universitàries de la Gent Gran de Barcelona. So 
creadora i directora del projecte STIMULART i de TEATREi+ . La meva trajectòria 
professional en el món de teatre arrenca com a actriu en la companyia de Els 
Joglars, participant en tres dels seus espectacles: Teledeum, Virtuosos de 
Fontainebleau, Bye Bye Beethoven i en la sèrie SOM 6 milions realitzant amb tots 
ells gires extenses per Espanya i Europa. Al mateix temps la meva formació com a 
cantant em permet treballar amb la companyia DagollDagom en tres espectacles: 
Flor de Nit, Pirates i Boscos Endins , així com formar part del Cor del Gran Teatre 
del Liceu, en el registre de Mezzosoprano. He creat i he actuat en els contes 
musicals per públic familiar com La Lluna i La Bruna, Les amigues de la Rosa, 
Historietes de la Veu i altres com MiMoMÚSICA per encàrrec del Museu de la 
Música de Barcelona. Actualment he estrenat un nou conte vinculat a la música 
clàssica: Granados i l'espurna de la felicitat ,que formen part del projecte: el NEN 
INFINIT ; clàssica i clown; títols propis com: la nena no amb Bizet, un món de 
nassos -Poulenc, un home sense nas –Satie amb el pianista Emili Brugalla. La 



 

      

meva experiència com a ajudant de direcció queda reflectida en els dos 
espectacles de Comediants: El Gran i Petit Secret i Skribo, entre d'altres . Actriu 
també en: Políticament Incorrecte al Teatre Condal i Utopia al Teatre Nacional, en 
Hop!era de Jordi Puntí i Toni Albà (també com a autora de la idea original), El 
Coronel Ocell, en la companyia Teatre la Bohèmia, El Drac D'or realitzant dues 
temporades a Barcelona , he format part de la companyia Tetrateatre estrenant 
diverses produccions. He estrenat altres obres de teatre que m'han permès 
experimentar diversos registres interpretatius: EsticViva, Les papallones no viuen al 
camp, Sons de dones, entre d'altres com d'actriu en la companyia de dansa : 
Factoria Mascaró amb el nou espectacle ."l'estrella que volia tenir cua" Autora i 
actriu en Porcanonata, Sentiments, Cabaret Particular, El Nen Infinit, Cartes de 
Brasil, Sargantana, LiteraturaDibuixada, Acherontia i les bèsties de la condició 
humana, La mare que ens va parir.. Entre d'altres En ràdio:He treballat en 
l'emissora Catalunya Cultura en el programa Patimpatampatum ; en diversos 
programes com a dramaturga i locució a Catalunya música (Montserrat un símbol, 
Dies de Ràdio) i a Catalunya Ràdio en el programa d'humor Versió Original. A la 
Televisió he actuat com a actriu en diverses sèries, destacant: Laberint d'ombres, 
Porca misèria i Sagrada Família i en el programa d'humor Societat Imitada (TV3) 
En cinema: Sauna de A. Martin, La educación de las hadas de José Luis Cuerda, 
entre d'altres. Direcció i dramatúrgia en propostes com Cantania a l'Auditori de 
Barcelona i les Cantates de Sant Cugat. També a CANTEM ÀFRICA amb el cor 
Belles Arts sota la direcció d'en Jordi Lluch. Direcció d’escena del  or de Veus 
Blanques dirigides per Montse Meneses del Conservatori del Vendrell. Actualment 
creadora artística del projecte CÚPULA..espectacle multidisciplinari realitzat a 
l’interior d’una cúpula: En la recerca de l’espurna de la vida.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


