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Concerts de Clàssica
2018-2019

Orquestra Simfònica Sant Cugat
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Repertori

Begoña Alberdi, soprano
Georgina Reyner, mezzosoprano
Josep Ferré, director
Joan Berlanga, actor i Marta Uxan, actriu
Anna Calvo i Xavier Alfaras, producció multimèdia

Orquestra Simfònica Sant Cugat

FELIX
MENDELSSOHN#1

Simfonia núm. 4 en La major, op. 90 “Italiana”
      - Allegro vivace
      - Andante con moto
      - Con moto moderato
      - Saltarello: Presto 

Somni d’una nit d’estiu, op. 61
      - Obertura
      - Scherzo
      - Melodrama
      - Cançó amb cor
      - Melodrama
      - Intermezzo
      - Melodrama
      - Nocturn
      - Melodrama
      - Marxa nupcial 
      - Melodrama
      - Un ball de Rüpeln (Dansa dels comediants)
      - Melodrama
      - Final

intermedi

Teatre-Auditori Sant Cugat
18 d’octubre de 2018 - 21 h

Cor de noies:
Cristina Fernández
Joana Canalias
Júlia Pérez
Ana Sarmiento

Hamburg 1809 - Leipzig 1847

L’orquestra
Director titular, Josep Ferré

Primers Violins

Segons Violins 

Violes

Geert Hendrik Krosenbrink
Pere Bardagí Freixas
Nausica Berni Martin
Ana Kovacevic
Cati Santos Fulgencio
Joaquín Peláez Aldana
Marta  Escoz i Balaguer
Eva Panyella Callao
Oscar Vilaprinyó Martí
Elisenda Prats Bruguera
Joan Bosch Daniel

Laia Pujolasos Casadevall
Beatriz Lizarte Martin
Sara Ruiz Guerrero
Borja Peirón Martín
Morelba Eduardo Muñoz
Meritxell Nicolau Teixidó
Meritxell Tiana Alsina
Eloi Ortells Segarra
Beatriz Gutiérrez Castañón

Albert Flores Freixanet
Cristina Romaní Quinto
Lluis Martinez Martinez
Albert Serra i Oller

Victor Mateo Nebot
Santiago Burgos i Tarrida

Violoncels

Contrabaixos

Flautes

Oboès

Clarinets

Julià Borràs i Querol
Andrea Peiron Martin
Gemma Llorens Galbany
Mabel Sánchez Gutiérrez
Albert Martin Flores
Marta Pons Garcia

Artur Regada Matas
Trent Hellerstein
Monica Serra Roquet

Mayte Santos Pérez
Paula Sirvent Raga

Enric Tudela Pallerola
Almudena Jambrina Santacreu

Toni Rocosa Girbau
Josep Mira i Olcina

Fagots

Trompes

Trompetes

Trombons

Tuba

Percussió

Albert Medina Perales
Raúl Viciero Fernandez

Marina Romo Vivancos
Sebastià Rio Serracarabasa

Josep Juan i Pomes
Susana Marco Montero

David Calvet Amaro
Fco. Javier Banegas López 
Oriol Ferré i Puntos

Juan Rodriguez Poveda

Mario Markovich Trailovic

31’

55’



El primer viatge que va fer Mendelssohn va ser a Anglaterra (1829) 
i el segon (1830-31) a Itàlia, amb una llarga temporada a Roma. 
Segons va escriure ell mateix: “A Itàlia la música no l’he trobada en 
l’art en si, sinó en les runes, els paisatges i l’alegria de la natura.” 
L’esbós de la que seria la seva Simfonia Italiana data del 1830, 
però l’obra no va quedar enllestida fi ns el 1833. L’estrena es va fer 
el dia 13 de maig de 1833 a la Societat Filharmònica de Londres, 
entitat que li havia encarregat l’obra (la mateixa institució que 15 
anys abans havia encarregat la Novena a Beethoven). La Italiana 
va tenir un gran èxit des del dia de l’estrena. La seva popularitat es 
deu en gran part a la gràcia i la bellesa dels seus temes, comen-
çant pel que encapçala el primer moviment —àgil, alegre i enèr-
gic—, seguint per la dolça balada del segon moviment, i acabant 
amb el tema de la tarantel·la napolitana que clou l’obra. Cal aclarir 
que és la tercera simfonia que va compondre, encara que porti el 
número 4: cronològicament, la Simfonia núm. 3 “Escocesa” va ser 
composta amb posterioritat, però es va publicar primer.

Mendelssohn va néixer en una família rica i va aprofi tar-ho: 
als 14 anys ja era un bon pintor, un precoç amant dels clàssics 
grecs i llatins, un gran jugador d’escacs i un intèrpret brillant 
de piano, violí i violoncel. Però va viure massa depressa: va 
marxar als 38 anys deixant-nos una música intensa, viva, passi-
onal i plena d’optimisme.  

Mendelssohn va estrenar les seves primeres obres als 12 anys di-
rigint una orquestra de corda que el seu pare va contractar per a 
ell, per a que pogués assajar aquelles “simfonies” que el noi havia 
escrit. Quan ja en tenia 15, Felix li va demanar al seu pare una 
orquestra simfònica per poder estrenar la gran Simfonia núm. 1 
que acabava de compondre com a regal d’aniversari per a la seva 
germana. I als 17, va escriure l’Obertura per a El somni d’una nit 
d’estiu. Quinze anys més tard (1842), quan Mendelssohn ja era un 
músic madur i famós, el rei de Prusia Frederic-Guillem IV li va en-
carregar la composició de música per a tota la comèdia, amb el 
resultat de 13 números més, a part d’aquella obertura, entre els 
que hi ha la més coneguda de les seves obres: la Marxa nupcial. 
La música que Mendelssohn va repartir al llarg de l’obra és fresca, 
simpàtica i d’una gran bellesa. Té moments dolços, com el “Noc-
turn” amb les trompes que ens transporten al món màgic de les 
fades, o enèrgica, com la “Fanfara” que acompanya el banquet de 
l’últim acte, o ballable, com la “Dansa dels comediants” (on hi po-
dem sentir fi ns i tot el renill d’un ruc!), o el famós “Scherzo”, joganer 
i difi cilíssim d’interpretar amb notes curtes i rapidíssimes, o la sim-
pàtica “Marxa fúnebre” plena d’ironia i el meravellós “Intermezzo” 
una sèrie d’onades que venen i van imitant les corredisses de les 
fades entre les branques del bosc màgic. L’estrena es va celebrar el 
14 d’octubre de 1843 a Postdam.

La baralla d’Oberon i Titània per Joseph Noel Paton, 1849

Fòrum romà

 Simfonia núm. 4 en La major, op. 90 “Italiana” 
 El Somni d’una nit d’estiu, op. 61

Comentari
per David Puertas
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Xostakóvitx les va viure de tots colors: durant un temps va ser el compositor ofi cial del 
règim soviètic i, d’un dia per l’altre, va ser acusat de fer música contrària als postulats 
soviètics. Però ell va seguir fi del al seu estil, fent equilibris amb la censura, i creant 
un grapat d’obres indispensables del simfonisme rus del segle XX, com l’Obertura 
Festiva (dedicada a la victòria de la Revolució de 1917) o el Segon concert per a piano, 
dedicat al seu fi ll de 19 anys, virtuós del piano, que el va estrenar per la seva graduació 
al Conservatori de Moscou.

El programa inclou també l’estrena a Catalunya d’una de les obres més recents plena 
de ritme i color del compositor i director Miquel Ortega. Un concert amb dos convidats 
de prestigi internacional: solista i director. 

Nascuda a Sant Feliu de Guíxols. Llicenciada 
en fi losofi a per la UdG i professora de 
l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols i 
l’Escola del Casino de Llagostera. Comença a 
estudiar cant a Barcelona amb Maia Mayska 
i continua la seva formació amb diversos 
cantants i repertoristes com Nancy Argenta, 
Mark Padmore, Lynn Dawson, Ana Luisa 
Chova, Mitsuko Shirai, Ana Mª González, 
Jaume Aragall, Begoña Alberdi, Enrique 
Ricci, Francisco Poyato, Miquel Àngel Ortega, 
Ricardo Estrada o Rubén Fernàndez Aguirre, 
entre d’altres. Ha estat fi nalista en el Concurs 
per a joves intèrprets de l’AOS, Concurs 
de Cambra de Castellterçol, Concurs Joan 
Massià, i la Gala Lírica de Premià de Mar. 

Ha col·laborat amb el cor del Gran Teatre del 
Liceu sota la direcció de Renato Palumbo, 
Josep Pons i Conxita Garcia. Com a solista 
ha cantat sota la direcció de C. Curnyn, L. 
Coppola, A. Nesse, Xavier Puig, amb aquest 
últim interpretant el Rèquiem de Mozart 
al Palau de la Música Catalana. Té com a 
escenaris recurrents el festival L’Acústica i el 
Festival de música de Porta Ferrada.

També ha participat en produccions dels 
Amics de l’Òpera de Girona, Amics de 
l’Òpera de Sarrià i Amics de l’Òpera de 
Sabadell. Actualment continua col·laborant i 
creant diferents projectes artístics a l’entorn 
de la lírica.

Nascuda a Barcelona, va cursar els estudis 
musicals al Conservatori de Música del Liceu, 
obtenint premis d’honor en els graus elemental 
i mitjà i cum laude en la seva graduació.

El 1988 guanyà el Concurs Eugenio Marco 
a Sabadell, que li permeté debutar com a 
professional. Aquell mateix any guanyà el 
concurs Internacional de Canto Julián Gayarre 
de Pamplona amb la presència de Josep 
Carreras, Pedro Lavirgen i Giuseppe di Stefano. 

Guanyadora també del concurs de Toulouse, 
Montpazier, i guardonada tres vegades per 
l’associació de nous talents. També va ser 
benefi ciària d’una beca i dos premis al Concurs 
Francesc Viñas.

Després d’aquest meteòric inici, Begoña 
Alberdi va ser durant més de 20 anys convidada 
a les temporades del Gran Teatre del Liceu, 
interpretant òperes com Die Walküre, Manon 
Lescaut, La Fiamma, Boris Goudonof, Mabet, 
Peter Grimmes, Un viaggio a Reims, Beatrice di 
Tenda, La Vierge, Henrry VIII, Aida i un llarg etc.

Al Gran Teatre del Liceu ha participat en més 
de 270 funcions i en la resta de teatres del 
món, més de 1.200 sense comptar els concerts 
i col·laboracions en programes de TV.

Ha col·laborat amb directors com Ros 
Marbà, Collado, Mund, Schneider, Haider, 
De Billy, Delacôte, Kulka, Kremer o Bonynge, 
compartint escenari amb estrelles de la talla 
d’Eva Marton, Monserrat Caballé, Mirella Freni, 
Edita Gruberova, Giovanna Casolla, Plácido 
Domingo o Josep Carreras, entre d’altres.

MezzosopranoSoprano
Georgina Reyner SauríBegoña Alberdi

www.alberdi.cat

Obertura Festiva, op. 96

Concert per a piano i orquestra núm. 2, op.102
- Allegro
- Andante
- Allegro

Tito García González, piano

Suite de danzas Iberoamericanas de Miquel Ortega
- Introducció - Fanfarria
- Zamba (Argentina)
-  Cumbia (Colombia)
- Corrido (México)
- Choro (Brasil)
- Mambo (Cuba)

intermedi

Repertori

Tito García González, piano
Miquel Ortega, director convidat

Orquestra Simfònica Sant Cugat

DMITRI XOSTAKÓVITX#2 2 de novembre de 2018 - 21h

El proper concert




