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Programa

intermedi

Franz von Suppé  
Split 1819 - Viena 1895
Cavalleria lleugera. Obertura 7’

Felix Mendelssohn  
Hamburg 1809 - Leipzig 1847
Concert per a flauta i orquestra, op. 64

Elisabet Franch, f lauta

Allegro molto appassionato 
Andante 
Allegretto non troppo - Allegro molto vivace 

27’

Antonín Dvořák  
Nelahozeves, Txèquia 1841 - Praga 1904
Simfonia núm 9 “Del nou món”

Adagio – Allegro molto  
Largo 
Scherzo: Molto Vivace - Poco sostenuto 
Allegro con fuoco 

42’

Salvador Brotons, director convidat
Elisabet Franch, flauta

Simfònica Sant Cugat



Les obres
per David Puertas Esteve

Aquí tenim un concert simfònic canònic:  una obertu-
ra, un concert per a solista (mitja part per descansar) 
i una simfonia. Aquesta estructura, que sembla que 
“sempre” ha estat així, no es va anar imposant als 
concerts simfònics de casa nostra fins l’últim terç del 
segle XX. A l’època de l’Orquestra Pau Casals (anys 20 
i 30) i a l’època d’Eduard Toldrà (anys 50 i 60) els con-
certs simfònics eren molt més llargs: a vegades fins 
i tot tenien tres parts. Però poc a poc ens vam anar 
europeitzant i vam anar consolidant aquesta pauta. 
El d’avui, a part de presentar aquesta estructura “tra-
dicional”, inclou tres obres de referència. 

Franz von Suppé (1819-1895) va guanyar-se molt bé la vida 
com a compositor d’operetes i de “música lleugera”. Va néixer 
a Croàcia, que aleshores formava part de l’imperi austrohon-
garès, va estudiar flauta i cant i va arribar a actuar sota les or-
dres de Donizetti. Als 25 anys ja estrenava les seves pròpies 
obres als teatres de Viena i va arribar a signar més de 200 
obres escèniques, entre operetes, ballets, farses i demés en-
tremesos. Avui dia només s’interpreten algunes de les seves 
obertures, però es tracta d’obres que s’han consolidat total-
ment en el repertori simfònic per la seva vitalitat, gràcia i es-
pontaneïtat. La seva opereta Cavalleria lleugera (1866) incloïa 
temes musicals d’orígen hongarès i va tenir un gran èxit.

Cavalleria lleugera. Obertura

Tomba d’Antonín Dvořák - Praga, República Txeca



Felix Mendelssohn (1809-1847) va ser un nen prodigi. Als 15 
anys ja destacava com a pianista i compositor i fins i tot abans, 
amb només 13 anys, ja havia escrit un Concert per a violí, una 
obra fresca molt influïda per la música de Bach. Vint-i-dos 
anys després, ja en plena maduresa, en va escriure un altre, el 
que escoltem avui, i que, juntament amb els de Beethoven, 
Brahms i Txaikovsky, conforma el pòker d’asos dels concerts 
romàntics. L’autor va rebre consells d’un dels grans violinistes 
del moment, Ferdinand David, que va ser l’encarregat d’estre-
nar-lo a Leipzig el 13 de març de 1845.
Es tracta d’una obra capdal del repertori simfònic de tots els 
temps: brillant, enèrgica, virtuosística i molt popular. Conté 
alguns elements que eren novetats per l’època, com donar 
entrada a l’instrument solista des del primer compàs, escriu-
re fragments “d’acompanyament” al solista a base d’arpegis 
mentre l’orquestra fa la melodia principal o enllaçar els tres 
moviments per evitar que el públic aplaudís: entre el primer i 
el segon hi ha un solo de fagot, i entre el segon i el tercer un 
interludi per a cordes que dóna pas a una fanfara de metalls. 
La particularitat de la interpretació d’avui és que la part de 
solista no l’assumeix un violí sinó una flauta travessera, una 
versió molt popular que explota els recursos propis de l’ins-
trument de vent.

Concert per a flauta i orquestra, op. 64

Antonín Dvořák  (1841-1904) va escriure la Simfonia del Nou 
Món als Estats Units l’any 1893 i en ella hi apareixen temes 
que, si bé no són populars americans, sí que hi estan inspirats. 
Moltes de les melodies s’han popularitzat gràcies a les dife-
rents versions que se n’han fet o a la seva utilització en pel·lí-
cules o anuncis. Com deia l’autor: “Jo solament he escrit els 
temes amotllant-los a les particularitats de la música negra 
o dels pèl-roges i usant aquests temes com a subjecte els he 
desenvolupat per mitjà dels recursos del ritme, de l’harmonia, 
del contrapunt i dels colors de l’orquestra moderna”. Dvořák, 
el compositor bohemi més destacat de la història, va passar la 
major part de la seva vida a Praga i va ser allà on va començar 
a escriure obres inicialment inspirades en el folklore txec, però 
poc a poc deutores d’un àmbit molt més ampli que abarca tot 
l’eslavisme: Moravia, Polònia, Eslovenia, Rússia...
Aquest interès per la música tradicional dels diferents pobles 
que va conèixer també el va acompanyar als Estats Units on, 
a finals de la seva vida, va viure-hi tres anys. Allà va tenir oca-
sió de conèixer els cants, les danses i altres manifestacions 
artístiques d’alguns pobles nord-americans, com els indis de 
l’estat d’Iowa o les comunitats de negres alliberats de l’escla-
vatge des de feia poques dècades. Totes aquestes músiques, 
passades per la reflexió i l’ofici de Dvořák, van anar a parar a la 
Simfonia del Nou Món.

Simfonia núm 9 “Del nou món”



Salvador 
Brotons

Nasqué a Barcelona en el si 
d’una família de músics. Estudià 
flauta amb el seu pare, i realitzà 
els estudis musicals al Conser-
vatori de Música de Barcelona 
aconseguint els títols de flauta, 
composició i direcció d’orques-
tra. L’any 1985 aconseguí una 
beca Fullbright i es traslladà als 
Estats Units on assolí el docto-
rat en música a la “Florida State 
University”. 

Com a compositor ha escrit més 
de 145 obres majoritàriament 
orquestrals i de cambra i ha 
guanyat importants premis de 
composició, entre ells el “Premio 
Orquesta Nacional de España” 
(1977) per les seves Quatre Pe-
ces per a Cordes; el premi “Jove 
d’Or” (1980); el “Premi Ciutat de 
Barcelona” (l’any 1983 per la seva 
Primera Simfonia, i l’any 1986 per 
l’obra Absències per a narra-
dor i orquestra); “Southeastern 
Composers League Award” per 
la seva Sinfonietta da Camera 
(1986); “The Madison University 
Flute Choir Composition Award” 
(1987) per la seva Suite de Flautes 
i el “Premi Reina Sofia de Com-
posició (1991) per la seva obra 
Virtus. També ha rebut nombro-
sos encàrrecs de composició.

Un bon nombre de les seves 
obres han estat editades i tam-
bé enregistrades en diversos 
CDs tant a Europa com als EEUU 

amb segells com Naxos, EMI, 
Auvidis, Albany Records, Claves, 
Harmonia Mundi, RNE, Centaur 
Records....

Al nostre país ha estat director 
titular de l´Orquestra Simfò-
nica de Balears “Ciutat de Pal-
ma” (1997-2001, 2009-2013) i de 
l´Orquestra Simfònica del Vallès 
(1997-2002), i la Banda Municipal 
de Barcelona (2008-2018). Des 
de l´any 1991 és el director titu-
lar de la Vancouver Symphony 
(Estat de Washington), al capda-
vant de la qual ha estat distingit 
amb el premi Arts Council ator-
gat pel Clark County i la Ciutat 
de Vancouver, i el Kiwanis Rose 
Award (2005). 

Ha dirigit, com a director convi-
dat, importants orquestres arreu 
del món en països com EEUU, 
Israel, França, Alemanya, Xina, 
Polònia, Corea del Sud, Mèxic, 
Uruguai, Colòmbia, Azerbaidjan... 
i les orquestres més prestigioses 
de l’Estat Espanyol.  

Actualment compagina una 
intensa agenda com a director 
d’orquestra amb la composició 
d’un bon nombre d´encàrrecs 
d’obres de tot gènere. Des del 
2001 és professor de composi-
ció i de Direcció d’orquestra de 
l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). 

Director convidat
www.brotonsmercadal.com



Elisabet 
Franch
Flauta

Elisabet Franch (Sant Cugat, 1983).  
El 2008 va entrar a l’Orquestra de l’Aca-
dèmia del Gran Teatre del Liceu i al 2010 
a l’Orchestra dell’Accademia dal Teatro 
Alla Scala (Milano)  treballant amb Gus-
tavo Dudamel, Fabio Luisi, Gianandrea 
Noseda, David Coleman i actuant al 
Teatro Alla Scala de Milà, Teatro Luciano 
Pavarotti de Mòdena, Teatre Bolshoi de 
Moscou, la Filharmonia de Sant Peters-
burg i la Royal Opera House d’Oman.

Reconeguda en diversos concursos 
internacionals, entre els quals 1r premi 
i distinció del jurat a l’American Protegé 
International Competition 2016, que la 
va dur a debutar al mític Carnegie Hall 
de Nova York, 1r premi al Domenico 
Cimarosa International Flute Compe-
tition (Itàlia), guanyadora del Vienna 
New Year’s Concert International Mu-
sic Competition 2018, Golden Classi-
cal Music Awards New York 2018, 2n 
premi Anton Rubinstein International 
Flute Competition 2019 (Berlin), Gol-
den Classical Music Awards New York 
2018, 1r premi IMKA International Music 
Competition (Sarajevo, 2017), Vienna 
Musikverein Interna-tional Music Com-
petition 2019, Concours International 
du Jeune Flûtiste (Paris), Sony Classical 
Talent Scout (Itàlia), 1r premi del públic 
i premi de la discogràfica al Concurs 
Internacional de Música de Les Corts.
El 2013 guanya el prestigiós “Rising Star” 
Award donat pel llegendari flautista Sir 
James Galway. Sant Cugat, li atorga el 
Premi Ciutat de Sant Cugat “per dur 
el nom de Sant Cugat arreu del món, 
associat al talent i l’excel·lència”.

Amb el seu primer treball discogràfic, 
Gypsy Airs (Solfa Recordings, 2015) 
guanya dues medalles d’or (Album 
i Artista Emergent) als Global Music 
Awards de Califòrnia i Best Classical 
Album als Akademia Music Awards de 
Los Angeles. 

Ha actuat amb orquestres com el Gran 
Teatre del Liceu,  l’OBC, GIOrquestra, 
Haifa Symphony Orchestra of Israel i 
Suzhou Symphony Orchestra (Xina). 

Crítiques de Pizzicatto Magazine, The 
Flute View, Revista Musical Catalana, 
Ritmo i Platea Magazine destaquen la 
maduresa, l’elegància, la tècnica de la 
intèrpret i la descriuen com una pro-
mesa musical. El 2018, els Global Music 
Awards la nomena Jutgessa Cèlebre.

El maig 2018 és presentada per primera 
vegada en concert al costat de Sir Ja-
mes i Lady Galway com una de les se-
ves deixebles més destacades, actuant 
a la Basílica de Santa Maria delle Grazie 
a Milan i es converteix en Flauta Solista 
de la Tianjin Symphony Orchestra of 
China, sota la direcció musical del pres-
tigiós Muhai Tang. El Juliol 2019 guanya 
el Grand Prix de la 27th World Music 
Competition organitzada per Vienna 
International.

Les properes activitats internacionals 
de l’Elisabet inclouen formar part del 
Jurat del Domenico Cimarosa Interna-
tional Flute Competition (desembre 
2019, Itàlia) i debutar a l’Auditori Nacio-
nal de Taipei (Taiwan) el maig 2020. 
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