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Primers Violins  
Pere Bardagí Freixas (concertino)
Geert Hendrik Krosenbrink
Inés Sanchis Carretero
Nausica Berni Martin
Anna Kovacevik
Joaquín Peláez Aldana
Eva Panyella Callao
Cati Santos Fulgencio
Marta Escoz i Balaguer
Joan Bosch Daniel

Segons Violins 
Laia Pujolasos Casadevall
Beatriz Lizarte Martin
Borja Peirón Martín
Sara Ruiz Guerrero
Elisenda Prats Bruguera
Meritxell Nicolau Teixidó
Morelba Eduardo Muñoz
Lutz Mittermüller
Meritxell Tiana Alsina

Violes  
Albert Flores Freixanet
Cristina Romaní Quinto
Lluis Martinez Martinez
Victor Mateo Nebot
Santiago Burgos i Tarrida
Albert Madero Delgado

Violoncels 
Julià Borràs i Querol
Andrea Peiron Martin
Gemma Llorens Galbany
Sara Guri Casallachs
Albert Martin Flores
Mabel Sánchez Gutiérrez

Contrabaixos 
Artur Regada Matas
Miroslaw Szaradowski (Mirek)
R.Trent Hellerstein

Flautes
Mayte Santos Pérez
Paula Sirvent Raga

Oboes
Enric Tudela Pallerola
Núria Moreno Tella

Clarinets
Toni Rocosa Girbau
Josep Mira i Olcina

Fagots
Rosa Maria Cases
Carlos Martín Estevel

Trompes
Jorge Navarro Rodríguez
Sebastià Rio Serracarabasa

Trompetes 
Marc Solanelles Campà
Josep Juan i Pomes

Trombons 
Enric Mestre Gras
Igor Kossenkov
David Calvet Amaro

Percussió
Eric Sánchez Hurtado
David Montoya Lasala
Ismael Azidane Chenlo

de l’orquestra
Els músics

Director titular, Josep Ferré



Programa

intermedi

Ralph Vaughan Williams 
Down Ampney 1872 - Hanover Terrace 1958
Scherzo alla marcia

David Bozzo  
Sant Cugat del Vallès 1980
Légende - Estrena 

Ludwig van Beethoven  
Bonn 1770 - Viena 1827
Triple concert en Do major, op. 56 

Solistes: Oscar Vilaprinyó, violí  
 Marta Pons, violoncel 
 Jordi Vilaprinyó, piano

Allegro   
Largo (attacca) 
Rondo alla polacca 

Edward Elgar  
Broadheath 1857 - Worcester 1934
Introducció i allegro per a corda, op. 47 

Solistes: Pere Bardagí, violí 
 Laia Pujolassos, violí 
 Albert Flores, viola 
  Julià Borràs, violoncel

4’

9’

37’

16’



Les obres
per David Puertas Esteve

A l’època del Barroc es van posar de moda les obres 
per a instrument solista i orquestra: va ser la gran ex-
plosió dels concerts de Corelli i Vivaldi que van sentar 
les bases per a les obres de lluïment. Va ser una època 
on no eren estranys els concerts amb dos solistes, o 
tres o fins i tot quatre. Però aquest model va anar de-
caient i finalment es va imposar l’obra per fer destacar 
un sol instrument mentre l’orquestra l’acompanya. 
La història de la música, però, ens ha deixat alguns 
exemples d’obres ben especials, com el Concert 
Triple de Beethoven o l’obra d’Elgar que s’interpreta 
en aquest mateix programa: obres úniques que fan 
destacar un grup d’instruments amb tècniques ben 
diferents de les que s’empraven al segle XVIII.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) va saber trobar diferents 
mecenes que li van arreglar la seva sempre precària situació 
econòmica. L’amic de més alt llinatge era l’arxiduc Rodolf, a 
qui l’any 1814 Beethoven dedicaria el famós Trio “Arxiduc”. 
Aquest personatge va ser l’encarregat d’interpretar la part 
de piano en l’estrena (1808) del Triple concert, una obra que 
conté l’esperit dels antics concerts barrocs (concerti grossi) en 
els que un grup d’instruments dialogava amb el tutti orques-
tral. El concepte del llenguatge simfònic de Beethoven (que 
acabava d’enllestir la Simfonia núm. 3 “Heroïca”) el va dur més 
cap a la forma de la simfonia concertant.

Triple concert en Do major, op. 56 

Museu Casa Natal d’Elgar 
Bajar Broadheath, Worcestershire, Regne Unit



Encara que el propi Beethoven mai no va fer massa cas 
d’aquesta obra, el Triple concert té un encant molt especial, 
sigui per la seva condició d’obra única en el repertori simfò-
nic, sigui per l’extraordinari paper assignat al violoncel (gens 
habitual per l’època en que el cello feia bàsicament paper 
d’acompanyament) o sigui per la lleugeresa i perfecció del 
darrer moviment (“Rondo alla polaca”), aclucada d’ullet cap al 
dedicatari de l’obra, el príncep polonès Lobkowitz. 

Edward Elgar (1857-1934) va començar a ser un compositor 
reconegut a partir dels 40 anys amb obres com les Variacions 
Enigma (1898-99), l’oratori El somni de Geronci (1900), les cinc 
marxes de Pompa i Circumstància (1901, 1905, 1907 i 1930), les 
dues simfonies (1908 i 1911), el Concert per a violí (1910) i el 
Concert per a violoncel (1919). Després de la mort de la seva 
esposa Alice (1920) pràcticament va deixar de compondre, 
convençut que els temps havien canviat i que la seva música 
romàntica ja no s’adeia amb la modernitat del segle XX. 
La Introducció i allegro, per a quartet de corda i orquestra de 
corda, és una obra única, molt especial, pel fet de comptar amb 
un quartet de corda com a formació solista (com si es tractés 
d’un concerto grosso barroc) i una orquestra de corda acompa- 
nyant. Elgar la va escriure “amb la idea de mostrar el virtuosisme 
dels intèrprets” i la dificultat de la seva interpretació és extrema.  
Va ser estrenada el 1905 per l’aleshores recent creada London 
Symphony. 

Introducció i allegro per a corda, op. 47 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) va ser honorat amb el 
suport incondicional del públic britànic i va formar part del 
pòker d’asos de l’anomenat “renaixement anglès”, un grup 
de compositors en el que també s’hi compten Edward Elgar, 
William Walton i Benjamin Britten. La seva música potser és 
fins i tot més “anglesa” que la dels altres pel fet d’estar inspi-
rada en bona mesura en el folclore anglès. Els seus himnes i 
cançons són molt populars a Anglaterra (un d’ells va sonar en 
la cerimònia de coronació de la reina Isabel II). Va ser un dels 
primers músics en recopilar música popular i tradicional brità-
nica —va catalogar més de 800 cançons— i va incorporar-ne 
els ritmes, escales i esquemes melòdics a les seves compo-
sicions.
Scherzo alla marcia és el segon moviment de la seva Simfonia 
núm. 8, una obra estrenada el 1956. De les nou simfonies que 
va escriure, aquesta és la més breu (dura una mitja hora) i té 
la particularitat de que el segon moviment està escrit només 
per a instruments de vent i el tercer, només per a instruments 
de corda. Aquest Scherzo és una pàgina simpàtica, enèrgica, 
molt brillant i que, naturalment, permet el lluïment de la sec-
ció de vent de l’orquestra. 

Scherzo alla marcia 



Josep
Ferré

En la seva llarga trajectòria el 
mestre Josep Ferré ha dirigit 
diferents formacions com el 
Cor del Gran Teatre del Liceu, 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
l’Orquesta Provincial de Málaga, 
la Clark College Symphonic Or-
chestra (Vancouver - USA), l’Or-
questa Sinfónica de la Universi-
dad de Nuevo León (Monterrey 
- Mèxic), l’Orchestra Simfonica di 
Grosseto (Grosseto - Itàlia) o la 
Symphonic Orchestra of Pazar-
dzhik (Bulgària).
“La tasca que realitza l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat és admi-
rable. Cal destacar el nombrós 
públic que assisteix als concerts. 
L’Orquestra realitza un treball 
professional d’alt nivell artístic, 
ofereix programes atractius, 
dóna oportunitats als joves i 
col·labora amb tot tipus d’inicia-
tives de caràcter social i solidari”.
Segons el mestre Josep Ferré, 
aquest és el camí a seguir i la 
fórmula d’èxit de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat. 

Director titular  
OSSC
www.josepferre.cat



Nascut a Barcelona al si d’una 
família de músics, inicia els estu-
dis de violí i també de piano. Es 
forma al Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona on rep 
classes d’Iwona Burzyńska. Estu-
dia a l’ESMUC sota el tutel·latge 
de Youri Volguin. Posteriorment, 
cursa un Postgrau al Conservato-
ri de Den Haag, a Holanda amb 
la professora Theodora Geraets. 

En música de cambra treballa 
amb Charles Tunnell i els mem-

bres del Quartet Casals. En di-
ferents cursos i masterclasses 
ha rebut classes de prestigiosos 
violinistes i pedagogs, com ara 
Zakhar Bron, Hagai Shaham, 
Friedemann Breuninger i els 
membres del Mandelring Streich 
Quartett i del Trio Guarnerius. En 
el terreny orquestral, actualment 
col.labora regularment amb la 
Simfònica Sant Cugat, l’Orques-
tra del Gran Teatre del Liceu, la 
GIOrquestra i l’Orquestra Camera 
Musicae.

La violoncel·lista Marta Pons i 
Garcia començà els seus estudis 
musicals a l’edat de 6 anys. En-
tra al Conservatori Municipal de 
Música de Terrassa on acabarà 
el grau Professional de la mà de 
Lluís Heras i Fortuny, i on l’any 
2009 guanya el Premi d’Honor de 
Grau Professional. Estudia el Grau 
Superior de música, ampliant els 
seus coneixements musicals, al 
Conservatori Superior de Música 
del Liceu amb el professor Mark 
Friedhoff i posteriorment realitza 
el Màster en Interpretació a l’ES-
MUC amb els professors Cristo-
foro Pestalozzi i José Mor. 

Membre de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC), 

de la Jove Orquestra de les Co-
marques Gironines (JOCG) i de 
la Simfònica de Cobla i Corda de 
Catalunya (SCCC). Ha col·laborat 
amb l’OBC, l’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48 (OCT48), la Ca-
merata Eduard Toldrà i l’Orques-
tra Simfònica Sant Cugat, entre 
altres. Dins del món del jazz i la 
música moderna ha actuat amb 
cantants com Gloria Estefan, Mi-
chael Bublé i Rosario Flores. 

Ha actuat en diferents punts de 
la geografia catalana, individual-
ment, en formacions de cambra 
i orquestrals, com l’Auditori de 
Terrassa, l’Auditori de Barcelona, 
l’Auditori de Girona i el Gran Tea-
tre del Liceu entre d’altres.

Oscar 
Vilaprinyó 

Marta 
Pons 

Violí

Violoncel



Nascut a Barcelona, va cursar  els 
seus estudis musicals  al  Con-
servatori Superior   Municipal 
d’aquesta ciutat, on exerceix ac-
tualment la seva activitat docent 
com a professor de piano, així 
com al Conservatori Municipal de 
Cervera. Els seus mestres van ser 
Teresa Balcells i Sofia Puche, am-
pliant els seus coneixements més 
tard amb  Monique Deschaus-
sées, Albert Attenelle, Rosa Sa-
bater, Ramon Coll, Luiz de Moura 
i Josep Colom. També ha estat 
professor repertorista a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya.

Ha actuat com a solista de piano 
amb l’Orquestra Ciutat de Barce-
lona, amb la Banda Municipal de 
Barcelona, amb la Banda Sim-
fònica La Lira Ampostina, amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
i amb l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida, 
sota les batutes d’Albert Argu-
do, Franz-Paul Decker, Antoni 
Ros-Marbà, Joan Lluís Moraleda, 
Alfons Reverté, Octavi Ruiz, Sal-
vador Brotons i José Pascual Vi-
laplana.

Jordi 
Vilaprinyó
Piano



Nascut a Barcelona, va començar 
els estudis de música als quinze 
anys i els de violí als setze al Con-
servatori Superior Municipal de 
Música d’aquesta ciutat amb els 
mestres Pere Carbonell i Mariano 
Sainz de la Maza. Més endavant 
va estudiar amb Josep Mª Alpiste 
i Gerard Claret. Ha estat professor 
de moltes escoles com el Centre 
d’Estudis Musicals de Barcelona 
a Vallvidrera, l’Escola de Música 
de Barcelona, l’Escola de Música 
Luthier i el Conservatori de Bada-
lona. També ha impartit classes a 
diferents cursets i va ser professor 
durant dos cursos a la Jove Or-
questra Simfònica de Catalunya. 

Va ser concertino de l’Orques-
tra de Cambra del Palau de la 
Música Catalana, als seus inicis, 
actuant-hi també com a solista. 
Va actuar durant un temps com 
a concertino invitat a l’Orques-
ta Ciudad de Granada. Ha sigut 

concertino de l’Orquestra de 
Cambra Teatre Lliure durant deu 
anys. Amb aquesta formació 
ha fet concerts arreu de l’estat 
Espanyol i també a França, Por-
tugal, Anglaterra, Escòcia, Itàlia, 
Bulgària, Alemanya, Israel, etc. i 
ha gravat  més de deu CDs per 
al segell discogràfic Harmonia 
Mundi. 

Ha realitzat enregistraments per 
a ràdio i televisió i ha treballat 
com a músic d’estudi en enregis-
traments per a nombrosos artis-
tes. El seu interès vers tot tipus de 
música ha fet que es dediqués 
uns quants anys a tocar el violí 
barroc en grups especialitzats 
en aquest estil i també, des de 
sempre, actua en diverses forma-
cions jazzístiques. L’any 1999 va 
compondre l’obra per orquestra 
de corda Andorra Màgica estre-
nada per l’Orquestra Nacional de 
Cambra d’Andorra.

Pere 
Bardagí
Violí



Nascuda el 1986, inicia els seus 
estudis a Sant Cugat del Vallès 
i finalitza el Grau Mig al Conser-
vatori de Sabadell amb el mestre 
Josep Lluís Puig.
Accedeix a l’ESMUC on estudia 
amb Yuri Volguin i es llicencia 
amb la mestra Eva Graubin. 

Realitza el Màster en Gestió 
Cultural per la UOC alhora que 
segueix formant-se amb el vio-
linista de la London Symphony 
Orchestra, David Ballesteros. 
Durant tres anys ha estat con-
certino de la Jove Orquestra de 
Cerdanyola. Ha interpretat, com 
a solista, el Concert per a violí en 
Re menor de Mendelssohn amb 
l’Orquestra Simfònica de Fusió. 

De l’àmbit cambrístic en desta-
ca dues formacions: el Quàrtic 
String Quartet i el Duo Gal·la 
(amb la violinista Laura Gaya). En 

l’àmbit orquestral, ha estat mem-
bre de la Bruckner Academy 
München Orchester (Múnich), de 
la Netherlands Youth Orchestra 
(Holanda) i de l’Orquestra Came-
ra Musicae. Avui és concertino o 
cap de corda de l’Orquestra Sim-
fònica Sant Cugat, concertino i 
fundadora de l’Orquestra Simfò-
nica Victòria dels Àngels, cap de 
corda de l’Orquestra de Cambra 
de Vic, membre de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, de la GIOr-
questra, del Lleidart Ensemble 
i concertino de l’Orquestra de 
les Glòries Catalanes (TNC). Ha 
tocat arreu de l’estat espanyol, 
Holanda, Rússia, Dinamarca, Re-
pública Txeca, Suïssa, Alemanya 
i França. Ha estat dirigida per 
reconeguts directors de trajec-
tòria internacional com Salvador 
Brotons, Christopher Hogwood, 
Jordi Móra, Salvador Mas, Olivier 
Knussen, entre d’altres.

Laia 
Pujolassos
Violí



Nascut a Lleida al 1977. Cursa 
els seus estudis de violoncel al 
Conservatori Superior Municipal 
de Música de Barcelona amb 
els mestres Eulàlia Nosàs i Peter 
Thiemann. Posteriorment amplia 
la seva formació amb els violon-
cel·listes Cristoforo Pestalozzi i 
Damià Martinez. Realitza nom-
brosos cursos de perfecciona-
ment del violoncel amb  profes-
sors com Elias Arizkuren, Maarten 
Mostert i Leonid Gorokov.

És membre de l’Orquestra Sim-
fònica Sant Cugat des de l’any 
2000 i actualment n’és el cap de 

la secció de violoncels. Ha estat 
membre també de l’Orquestra 
de l’Acadèmia del Gran Teatre 
del Liceu i de la Interregionale-
sinfonieorchester (IRO). També 
col·labora amb les Orquestres de 
Cambra del Maresme i Terras-
sa48. Ha participat com a solista 
amb l’Orquestra de Guitarres de 
Barcelona.

Actualment desenvolupa una 
àmplia tasca pedagògica com a 
mestre de violoncel i orquestra a 
les Escoles Municipals de Música 
de Martorell i Abrera.

Nascut a Lleida al 1978, inicia els 
estudis de piano amb Mercè Font 
i de viola amb Eduard Boleda al 
conservatori de Lleida, on realitza 
els estudis de grau professional. 
Continua els estudis de viola al 
Conservatori Superior de Música 
del Liceu, on obtè el títol superior 
amb el professor Paul Cortese.  
Ha estat viola titular de la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya, 
l’Inter Regional Orchestra i l’Or-
questra de l’Acadèmia del Gran 
Teatre del Liceu.  

Actualment és cap de violes de 
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat i 
col·labora amb l’Orquestra Simfò-
nica del Vallés, l’Orquestra Nacio-
nal Clàssica d’Andorra i l’Orquestra 
de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya, entre d’altres. Combina la 
seva activitat concertística amb la 
docent, fent classes de viola i or-
questra a l’Escola Aula de Música 
7 de Barcelona.

Julià 
Borràs

Albert 
Flores

Violoncel

Viola



Patrocinadors principals

Entitats col·laboradores

Mitjans de comunicació col·laboradors

Empreses col·laboradores


