Ludwig van Beethoven

Concert #3

Divendres, 26 de novembre de 2021, 20 h

La Cinquena de Beethoven
Simfònica Sant Cugat
Roit Feldenkreis directora
Ionas Mercadal clarinet
Juanjo Mercadal clarinet

Partitura de la simfonia núm. 5, Op. 67, pàgina 1 (piano).

Els Músics de lʼOrquestra
Primers Violins

Laia Pujolasos Casadevall
(concertino)
Geert Hendrik Krosenbrink
Inés Sanchis Carretero
Nausica Berni Martin
Ana Kovacevic
Marta Escoz i Balaguer

Segons violins

Beatriz Lizarte Martin
Borja Peirón Martín
Albert Barbeta Martí
Meritxell Tiana Alsina
Meritxell Nicolau Teixidó
Eva Panyella Callao

Violes

Albert Flores Freixanet
Cristina Romaní Quinto
Lluis Martinez Martinez
Albert Serra i Oller
Victor Mateo Nebot

Violoncels

Julià Borràs i Querol
Andrea Peiron Martin
Sara Guri Casallachs
Marta Pons Garcia
Albert Martin Flores

Contrabaixos

Cristina Membrive Azor
Mónica Serra Roquet
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Flautes

Mayte Santos Pérez
Paula Sirvent Raga

Oboes

#3 La Cinquena de Beethoven
Simfònica Sant Cugat
Roit Feldenkreis directora
Ionas Mercadal clarinet
Juanjo Mercadal clarinet

Enric Tudela Pallerola
Núria Moreno Tella

Repertori

Clarinets

Gioachino Rossini (1792-1868)

Juan Pardo Fernández
Josep Mira i Olcina

Il barbiere di Siviglia
Obertura

Fagots

Franz Krommer (1759-1831)

Trompes

Allegro
Adagio
Alla polaca

Rosa Maria Cases
Laura Guasteví Olives
Marina Romo Vivancos
Sebastià Rio Serracarabasa

Trompetes

Josep Juan i Pomes
Marc Solanelles Campà

Trombons

David Calvet Amaro
Igor Kossenkov
Francisco Javier Banegas López

Timpani

Naia Membrillera Janeiro

Solistes

Ionas Mercadal, clarinet
Juanjo Mercadal, clarinet

Concert per a dos clarinets i orquestra Op. 91

Ionas Mercadal clarinet
Juanjo Mercadal clarinet
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Simfonia núm. 5 Op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo
Allegro

Un concert amb la música clàssica per excel·lència, la música de la segona meitat
del segle XVIII i principis del XIX. El concert per a dos clarinets i orquestra de
Krommer és una obra brillant i virtuosa dʼun autor contemporani de Beethoven.
La Cinquena de Beethoven és la simfonia més famosa de la història. La Simfònica
Sant Cugat, dirigida per Roit Feldenkreis ens ofereix lʼoportunitat de viure en
directe aquesta obra cabdal i de descobrir que és molt més que lʼinoblidable
ta-ta-ta-txan de lʼinici.
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Les Obres

Per David Puertas

Beethoven: Simfonia núm. 5 Op. 67

#3 La Cinquena de Beethoven
En el món de la música és molt habitual que hi hagi nissagues familiars en les
que tothom, d’una o altra manera, es dedica a l’art dels sons. La vivència de la
música és tant intensa que sovint la passió es transmet de pares a fills amb
tota naturalitat. El cas més notable és el de Bach, que ja venia de pares, avis
i besavis músics i va ser per la seva banda pare, avi i besavi de músics. Però,
sense ànim de ser exhaustiu, hi ha molts altres exemples: Mozart va tenir un
pare, una germana i un fill músics; Purcell també va formar part d’una nissaga
musical; la dona de Schumann, Clara Wiek, tenia un pare professor de piano
de gran prestigi; la família Strauss (pare i fills) van copar el món del vals a
Viena; o els Couperin, que durant 200 anys van ocupar el càrrec d’organista de
l’església de Saint-Gervais de París. Tot això sense comptar altres exemples
més moderns en què pares i fills han compartit escenaris i aventures
musicals: Stravinsky, Xostakóvitx, Barenboim, Sanderling, Brendel… o a casa
nostra exemples de pares i fills com Josep Serra i Joaquim Serra, els Lamote
de Grignon (Joan i Ricard), els germans Casals (Pau i Enric). Avui en tenim un
exemple en directe: pare i fill, Juanjo i Ionas Mercadal, clarinetistes tots dos,
compartint amb nosaltres la seva passió per la música.

Quan la sordesa va començar a ser una evidència, Beethoven va tenir una crisi profunda
que, un cop superada, li va permetre afrontar la composició musical sense prejudicis
ni apriorismes. Ell era un artista i no es devia a ningú. Escriuria com li vingués de gust,
sense tenir en compte les modes ni els gustos de la societat. Si ara considerem que va
trencar motlles i va ser un innovador, ell no ho veia així: simplement seguia el camí que li
dictava la seva consciència d’artista. Justament aquesta consciència d’artista va ser el que
diferencia Beethoven de tots els músics anteriors. Fins a aquell moment, el músic era un
artesà, o fins i tot un tècnic: s’escrivia música al servei d’alguna utilitat, però mai pel gust
d’escriure, mai pel gust de fer “art”. Beethoven va ser el primer músic genial conscient del
seu geni, tal com li va etzibar al seu mecenes, el príncep Lichnovsky: “Vostè és príncep per
atzar, per naixement. Jo soc el que soc per mi mateix. Prínceps n’hi ha milers i n’hi haurà,
però de Beethoven només n’hi ha un”.
Amb la Simfonia núm. 5 ho va tenir clar: trencaria amb la separació dels quatre moviments
d’una simfonia i proposaria una estructura gairebé cíclica, en la que l’obra es pogués
desenvolupar com una unitat expressiva, no com quatre segments separats amb principi
i final. Així, el motiu inicial, les quatre notes més famoses de la història, va apareixent al
llarg de l’obra, crea temes als quals dona continuïtat d’un moviment a un altre, presenta
el tercer i quart moviment sense aturada entre ells i inclús la repetició de l’Scherzo la fa
dintre del darrer moviment i no quan li toca segons els esquemes clàssics. Cal destacar
també que en aquest darrer moviment utilitza tres trombons, un contrafagot i un flautí que
fins al moment estaven muts. La Simfonia núm. 5 va ser estrenada el dia 22 de desembre
de 1808 en un concert on també es van interpretar la Simfonia núm. 6, el Concert per a
piano i orquestra núm. 4, la Fantasia coral per a piano, orquestra, cor i solistes vocals,
fragments de la Missa en Do i algunes obres més.

Krommer: Concert per a dos clarinets i orquestra Op. 91
Franz Krommer va ser un compositor txec de l’època del
Classicisme, contemporani de Mozart i de Beethoven, autors
amb els que va compartir popularitat. Va estudiar violí i orgue
amb el seu oncle i bona part de la seva vida la va passar
a Viena, on va arribar a ser director de ballets de la cort.
Va compondre més de 200 obres i els seus quartets de
corda van ser molt populars. És autor d’una trentena de
concerts de lluïment per a diversos instruments (violí,
flauta, clarinet, oboè…) com aquest per a dos clarinets
que escoltem avui. Es tracta d’una obra molt novedosa
per l’època: recordem que el clarinet era un instrument
que encara no s’havia consolidat del tot en l’orquestra,
que havia rebut un impuls important gràcies a Mozart
i que amb obres com aquesta de Krommer va poder
mostrar tot el seu potencial com a instrument concertant,
virtuós i solista. L’obra transita per diferents caràcters, des
del marcial de l’inici fins als focs artificials del final passant
per passatges de repòs i esperit galant.
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Roit Feldenkreis
Directora convidada

Roit Feldenkreis va començar al camp de la
música clàssica de la manera “clàssica”. De
jove es va formar a Israel i als Estats Units
per convertir-se en soprano amb tot el que
això comporta: pràctica, disciplina i treball
dur davant del repte.
Llicenciada a la Universitat de Tel Aviv,
Roit és màster en Direcció d’Orquestra per
l’Escola de Música Buchman-Mehta de la
Universitat, on va estudiar amb Yoav Talmi
i Mandy Rodan. Altres directors amb els
quals ha estudiat inclouen Noam Sheriff,
Zsolt Nagy, Achim Holub, Avi Ostrovski, Ze’ev
Dorman, Helmut Riling, Manfred Honneck i
Julian Raichlin, per citar-ne alguns.
Guanyadora de premis al London Classical
Soloists Conductioning Competition (2014),
Roit ha exercit durant 8 anys com a
fundadora i directora musical de l’Israel
Moshavot
Chamber
Orchestra,
una
orquestra líder al nord d’Israel (2011-2019)
situat al prestigiós Elma Arts Hall. Sota el
lideratge de Roit, l’orquestra s’ha dedicat
a interpretar composicions innovadores
d’estrena mundial de compositors vius
d’Israel i d’arreu del món, així com a realitzar
regularment cicles de concerts orientats a
la família per promoure la música clàssica a
joves desfavorits i concerts benèfics anuals
amb joves solistes amb talent.
El 2019 Roit es traslladà a Barcelona amb
la seva família. Actualment és directora
associada de l’Orquestra de Cambra Catalana de
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Barcelona i directora convidada que col·labora
amb nombroses orquestres d’Espanya i
Europa.
A nivell internacional, Roit ha dirigit l’Orquestra
Filharmònica de Montevideo amb la soprano
Sivan Rotem i la violoncel·lista Virginia Aldado,
l’Orquestra Filharmònica Zacatecas (Mèxic)
amb el pianista Tiffany Poon, l’Orquestra
Filharmònica Campana de Nàpols amb la
soprano Luana Lombardi, la London City
Orchestra amb el pianista Jayson Gillham,
l’Orquestra Simfònica del Congrés Nacional
del Paraguai amb la flautista Adriana Aquino
Navarro, l’Orquestra de Cambra de Bombay
amb el violinista Hadar Rimon, entre d’altres.
Aquesta temporada, Roit està convidada a
dirigir concerts a Mèxic, Xipre i altres paisos.
Roit dirigeix amb regularitat les següents
orquestres Israelianes:
- Orquestra Israel NK
- Orquestra Simfònica Ra’anana
- Orquestra Simfònica Ramat Ha’sharon
- Orquestra Simfònica de Carter
- Orquestra de Cambra d’Israel
Començà la seva carrera musical com a
soprano, Roit Feldenkreis ha actuat com a
solista amb el Cor Filharmònic d’Israel i el
Cor d’Opera d’Israel, entre d’altres. També ha
dirigit el Cor Filharmònic de la producció del
mestre Daniel Oren de “Madama Butterfly”
de Puccini amb l’Orquestra Filharmònica
d’Israel.

Ionas Mercadal

Clarinet

Ionas Mercadal Euler, nascut en 2003
a Sant Cugat del Vallès en el sí d’una
família de llarga tradició musical. Als
6 anys començà a tocar el clarinet
amb el seu pare, ben aviat ingressà
a l’escola de música Fusió de Sant
Cugat, i el curs 2014-2015 inicia els
estudis professionals al Conservatori
de Sant Cugat amb la professora
Clara Font.
Com alumne del col·legi alemany de
Barcelona, des de l’any 2010 participa
regularment en el concurs “Jugend
musiziert” obtenint primers premis
a nivell nacional (Espanya/Portugal)
tant com a solista com en duo (clarinet
i piano). L’any 2018 obté també un
premi a la fase final a Alemanya en
clarinet solo (2. Bundespreisträger
Jugend musiziert).
Ionas ha participat regularment en
cursos internacionals a Alemanya
amb professors com Harald Harrer i
Norbert Kaiser, a Portugal amb Antònio
Saiote i a Solsona amb Dmitry RasulKareyev.
Es considerat un talent excepcional
no només pel seu nivell tècnic sinó
també per la seva maduresa musical.

Juanjo Mercadal

Clarinet

Solista de clarinet a l’Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona des de 1984.
Ha col·laborat amb diverses formacions orquestrals
i instrumentals: Orquestra Simfònica de Balears,
Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Mediterrània,
Banda Municipal de Barcelona... i ha participat en
nombrosos enregistraments, discogràfics i per
ràdio i televisió. Ha complementat la seva activitat
artística formant part de diversos grups de cambra
i amb la realització de concerts com a solista amb
l’Orquestra de cambra de l’Empordà, Vancouver
Symphony Orchestra, Camerata Sa Nostra, Orquestra
de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu, Orquesta
Sinfónica de la Radio Nacional de Bulgaria...
Com a professor de clarinet, també ha fet classes
entre d’altres al Conservatori Professional de Música
de Balears, a l’Estudi Teresa Maria de Premià de Mar,
a l’Escola de música “Fusió” de Sant Cugat del Vallès,
Fundación Barenboim-Said (Palestina), i ha impartit
nombrosos cursos de perfeccionament de clarinet,
entre els quals destacaria els “Cursos Internacionals
de Música d’Estiu” a Menorca, pel fet d’haver format
part de l’equip promotor i organitzador dels mateixos,
“Academia Ibero-Americana do Clarinete (Castelo de
Paiva - Portugal)”..
També ha estat professor de clarinet i música de
cambra de l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del
Liceu, membre de la Comissió Artística de l’esmentat
projecte i coordinador dels professors de vent.
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El proper Concert #4
Dilluns, 27 de desembre, 20 h

Valsos i danses
Simfònica Sant Cugat
Josep Ferré director
Pau Elias “aquafonia”

Gioachino Rossini (1792-1868): La gazza ladra. Obertura
Amilcare Ponchielli (1834-1886): La Gioconda. Dansa de les hores
Josef Strauss (1827-1870): Música de les esferes
Johann Strauss II (1825-1899): Pizzicato polca
Salvador Brotons (1959): Nadales catalanes
Johannes Brahms (1833-1897): Dansa hongaresa núm. 5
Johann Strauss II: Fledermaus. Polca francesa
Johann Strauss II: Galop dels bandits
Johann Strauss II: El bell Danubi blau

Josep Ferré

Fundador i Director titular de lʼOSSC

Una tradició de les festes de Nadal és el concert de “Valsos i Danses”. Aquest any
lʼOrquestra presenta un programa amb lʼànim renovat, amb un esperit lluminós
i amb bon humor. La música alegre de Rossini, música catalana i la música més
característica de la família Strauss. Un concert per gaudir en família i la companyia
dels músics de lʼOrquestra Simfònica Sant Cugat.
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Patrocinadors principals

Entitats col�laboradores

Pànxing

Socis Protectors Coorporatius:

SIMFONICA.CAT
T. 935 893 193 · music@simfonica.cat

