
Concert #6
Divendres, 11 de febrer de 2022, 20 h

Ana Häsler 
amb la Simfònica
Simfònica Sant Cugat
Ana Häsler mezzosoprano
Marc Moncusí director convidat 
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#6 La Veu i lʼOrquestra

2

Primers Violins 
Laia Pujolassos Casadevall
Geert Hendrik Krosenbrink
Nausica Berni Martin
Inés Sanchís Carretero
Eduard Sobrado Vaos
Clara Núria JOan Marí
Marta Escoz Balaguer
Joaquin Peláez Aldana

Segons violins
Borja Peiron Martín
Beatriz Lizarte Martín
Albert Barbeta Martí
Cati Santos Fulgencio
Meritxell Nicolau Teixidó
Beatriz Gutiérrez Castañón
Morelba Eduardo Muñoz

Violes
Albert Flores  Freixanet
Cristina Romaní Quinto
Lluís Martínez Matínez
Albert Serra Oller
Laura Jover Miñarro

Violoncels
Sara Guri Casallachs
Mabel Sánchez Gutiérrez
Marta Pons Garcia
Massimo Mameli
Tamara Gómez Pozas

Contrabaixos
Cristina Membrive Azor
Xavier Castillo Martínez

Flautes
Mayte Santos Pérez
Paula Sirvent Raga

Oboes
Enric Tudela Pallerola
Núria Moreno Tella

Clarinets
Toni Rocosa Girbau
Pep Mira Olcina

Fagots
Ruben Muñoz Canto
Sabina Aran Clota

Trompes
Marina Romo Vivancos
Cati Terrassa Garau
Pau Riedweg Canturri

Trompetes
Josep Juan i Pomes
Marc Solanelles Campà

Trombons
Enric Mestre Gras
Xavier Banegas López
Oscar Emilio Dulanto Lara

Tuba
Olivia Casas Buendia

Percussió
Naia Membrillera Janeiro
Aitziber Olabarri Montoya

Arpa
Teresa Espuny Pujol

Els Músics de lʼOrquestra

Simfònica Sant Cugat
Ana Häsler mezzosoprano
Marc Moncusí director convidat 

El protagonisme d’aquest concert se’l reparteixen a parts iguals la Simfònica Sant 
Cugat i la veu de la mezzo-soprano Ana Häsler. La primera pot lluir amb obres 
indispensables de la música simfònica, com la Suite de Peer Gynt (amb moments tan 
populars com Al matí o la trepidant escena A la cova del Rei de la muntanya) o amb 
l’inspirat Intermezzo de Cavalleria rusticana. La segona, Ana Häsler, assumirà la part 
principal en les delicades àries d’òpera que ha seleccionat i la meravellosa Cançó de 
Solveig de Grieg.

Repertori
Edvard Grieg (1843-1907)
Peer Gynt. Suite    
Al matí
La mort d’Ase
La cançó de Solveig
Dansa d’Anitra
Cançó de bressol de Solveig  
A la cova del Rei de les Muntanyes

Giuseppe Verdi (1813-1901)
La forza del destino
Obertura  

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Un ballo in maschera
Re dell’abisso affrettati  

Pietro Mascagni (1863-1945)
Cavalleria rusticana
Intermezzo
Aria de Santuzza

Antonin Dvorák (1841-1904)
Rusalka 
Cançó de la lluna 



54

Sobre les obres

Diuen que a Edward Grieg no li agradava gens el teatre 
del seu compatriota Henrik Ibsen, però el fruit de la 
col·laboració que van dur a terme l’any 1876 amb l’obra 
Peer Gynt ha passat a la història com una de les partitures 
de música escènica més exitoses de tots els temps. 
L’obra explica la història d’un jove impulsiu, desvergonyit 
i aventurer que es creu l’amo del món, però que acaba 
perdut i enfonsat. La moralina és evident: no s’ha de 
remar a contracorrent i el millor és seguir les pautes que 
marca la societat. Justament Ibsen era l’exemple d’artista 
inconformista, mentre que Grieg responia a tots els 
tòpics de la burgesia tradicional. L’èxit de l’estrena va ser 
aclaparador, però amb el pas dels anys, s’ha imposat més 
la música que no pas l’obra teatral. Els diferents números 
de l’obra (originalment en va arribar a escriure 26) relaten 
els episodis de la història: quan es lleva el protagonista, la 
mort de la seva mare, la fugida a correcuita per alliberar-se 
d’uns trolls que l’encalcen, la dansa àrab, el segrest de la 
núvia o el retorn a casa.

Verdi és el compositor d’òperes més interpretat 
de tots els temps. Cada any les seves obres són 
al capdamunt del rànquing operístic amb títols 
com La Traviata, Aida, Nabucco o Rigoletto. 
Des de la primera que va compondre (Oberto, 
1839) fins l’última (Falstaff, 1893) en total en va 
estrenar vint-i-vuit. Avui escoltem dos fragments 
de dues òperes de maduresa: la que ocupa el lloc 
23 del seu catàleg (Un ballo in maschera, 1859) i 
la 24 (La forza del destino, 1862). Aquesta darrera 
es va estrenar a Sant Petersburg, ja que va ser 
un encàrrec de l’actual Teatre Mariinski, i està 
inspirada en l’obra Don Álvaro o la fuerza del sino 
de l’escriptor cordovès conegut com a Duque de 
Rivas. L’any següent es va interpretar a Madrid 
amb la presència del compositor i de l’escriptor, que ja tenia més de 70 anys. El ball 
de màscares es basa en la història de l’assassinat del rei de Suècia durant una festa, 
però la censura de l’època va obligar a canviar-ne noms, llocs i detalls de manera 
substancial. Es va estrenar a Roma i, dos anys després, ja s’interpretava al Liceu de 
Barcelona. Al primer acte, una bruixa fetillera invoca el rei de l’abisme per tal de predir 
el futur dels seus clients: el primer que predirà serà la mort d’un d’ells.

Mascagni ha passat a la història de l’òpera 
per una sola obra (Cavalleria rusticana, 1890) 
malgrat que va arribar a compondre’n disset. 
És una òpera breu (dura poc més d’una hora) 
i és el millor model del verisme: un corrent 
estètic que proposava mostrar la cruesa 
de la realitat social dalt de l’escenari, amb 
arguments extrets de la vida dels més senzills 
i no pas de reis i nobles com era habitual en 
el món de l’òpera. El fragment instrumental 
anomenat Intermezzo s’interpreta mentre 
tots els protagonistes de l’obra entren a 
l’església per celebrar la Pasqua. Just després 
s’interpreta l’Ària de Santuzza, una de les més 
destacades de l’obra: la noia es lamenta de 
la seva dissort, ja que semblava que Turiddu 
estava enamorat d’ella, però en realitat ha 
descobert que ell segueix enamorat de la seva 
antiga amant.

Dvorak va compondre deu òperes, però va ser 
també popular per la seva música simfònica 
i de cambra. La seva sèrie de setze danses 
eslaves segueix sent un dels referents de 
l’anomenada música nacionalista txeca.  
Rusalka va ser la seva òpera més popular 
(encara ho és ara a terres txeques) i es va 
estrenar a Praga el 1901. El títol fa referència 
a un esperit de l’aigua propi de la mitologia 
eslava que viu en rius i llacs. L’ària de la lluna 
és una de les més famoses del repertori 
internacional i en ella la dona d’aigua li 
pregunta a la Lluna on és el seu amor.

Per David Puertas
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La cantant lírica Ana Häsler pertany 
a una reconeguda família d’artistes 
d’origen suïsso-cubà i resident a Sant 
Cugat del Vallès.

El 1999 és seleccionada per Teresa 
Berganza entre més de dos-cents 
joves cantants de tot el món per formar 
part de les seves Primeres Aules 
de Cant a Santander i de la Càtedra 
de Cant Alfredo Kraus de l’Escola 
Superior de Música Reina Sofia de 
Madrid. Després d’aquesta formació 
la mezzosoprano va donar inici a 
una brillant carrera internacional 
com a solista amb un ampli repertori 
que abasta des del barroc fins a la 
música contemporània en l’àmbit 
de l’òpera, la música simfònica, el 
lied i la cançó espanyola, catalana i 
hispanoamericana de concert.

La flexibilitat de la seva veu li permet 
abordar amb gran èxit rols de 
soprano i de mezzosoprano, i ha estat 
dedicatària de nombroses obres de 
compositors contemporanis com 
Antón García Abril, Pedro Halffter, 
Claudio Prieto, Juan Manuel Marrero, 
Miquel Ortega i Juan José Falcón 
Sanabria, que han escrit per a la seva 
veu cicles de cançons, alguns d’ells 
sobre versos del seu germà, el poeta 
Rodolfo Häsler.

El 2020, crea El Argar Musical, 
un circuit de música clàssica i 
arqueologia que té com a objectius 
la promoció i la difusió de tots dos 
Patrimonis en els enclavaments i 
jaciments de la cultura prehistòrica 
de l’Argar, a Almeria.

Nascut a Valls, Marc Moncusí va estudiar al 
Conservatori Superior de Música del Liceu, 
al Reial Conservatori Superior de Música de 
Madrid i a la Universitat Carnegie Mellon de 
Pittsburgh. Posteriorment va ampliar la seva 
formació amb Jesús López Cobos a l’Orquestra 
Simfònica de Cincinnati (2000-2001) i a la 
Deutsche Staatsoper de Berlín, convidat per 
Daniel Barenboim (2001-2004).

Moncusí va ser director assistent de Julius Rudel 
a Pittsburgh el 2001 en la primera producció 
mundial en anglès de l’òpera Die Bürgschaft, 
de Kurt Weill; el 2011 va ser director assistent al 
Teatro de La Zarzuela de Madrid i al Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona en l’estrena mundial 
de l’òpera Jo, Dalí de Xavier Benguerel, sota la 
direcció de Miquel Ortega. Ha dirigit l’Orquestra 
de la Volksoper de Viena i ha estat a la Simfònica 
de Munic com a assistent de David Giménez 
en el Belcanto Concert Tour 2015, amb Diana 
Damrau i Nicolas Testé. En el camp operístic 
ha dirigit Madama Butterly (Gran Teatro de La 
Habana, 2012), El Barbero de Sevilla (Medellín, 
2014), Doña Francisquita (Medellín, 2016), i ha 
enregistrat les òperes de cambra El Paradís de 
les muntanyes i URBS de Jesús Rodríguez Picó 
amb el Barcelona Modern Project.

Com a director convidat ha estat al capdavant 
de més d’una vintena d’orquestres, entre les 
quals la Simfònica de Beijing, la Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Orquestra 
Filharmònica de la Ciutat de Mèxic i la Simfònica 
de l’Estat de Mèxic, l’Orquestra Filharmònica 
de Denver o l’Orquestra Simfònica Nacional de 
Xile.

Marc Moncusí és, des de la temporada 2005-
06, director artístic de l’Associació de Concerts 
de Reus, i des del 2018 professor convidat del 
Conservatori Nacional de Música de Mèxic.
Més informació: www.marcmoncusi.com

Ana Häsler Marc Moncusí
mezzosoprano director convidat

El proper  
Concert #7
Divendres, 11 de març, 20h

#7 La segona de Txaikovski
Simfònica Sant Cugat,
Salvador Brotons director convidat
Patrícia de No flauta 

Elisenda Fàbregas (1955): Accents catalans

Cécile Chaminade (1857-1944): Concertino per a flauta i orquestra, Op. 107

Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893): Simfonia núm.  2  “La petita Rússia”       
Andante sostenuto
Andantino marziale, quasi moderato
Scherzo. Allegro molto vivace
Finale. Moderato assai 

  

Les compositores alcen la veu per fer sentir la seva música en aquest concert 
protagonitzat per Patricia de No, una flautista santcugatenca de prestigi 
internacional. La primera obra és de la terrassenca fincada als Estats Units 
Elisenda Fàbregas, i la segona una obra brillant i lírica de la compositora 
parisenca Cécile Chaminade. Txaikovsky va compondre la Simfonia núm. 2 sense 
cap ànim d’apropar el seu llenguatge a l’anomenat “nacionalisme rus”, però li 
va sortir una obra tan radicalment russa que Rimsky-Korsakov, Moussorgsky 
i la resta de compositors “nacionalistes” el van adoptar com a fill predilecte 
gràcies a aquesta obra fresca, lluminosa i plena de vitalitat inspirada en la 
música popular de Rússia.
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