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L'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville 
Marriner, estrena avui la 'Simfonia núm. 1' de 
Ferran Sor  
SÒNIA BALCELLS

 

Simfonies inèdites de Sor
MARTA PORTER

Jaume Cabré el va elevar a personatge principal en la seva 
novel·la Senyoria; Ernest Lluch, en la seva faceta de musicòleg, 
en va descobrir la partitura de l'òpera Il telemaco e l'isola de... 
remenant arxius, que es va reestrenar al Festival de Torroella de 
Montgrí (1997); després, tant l'OBC com altres orquestres n'han 
interpretat peces i se l'ha reivindicat com un dels compositors 
catalans més importants, a escala internacional, del tombant del 
segle XVIII al XIX.

Ara és l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner, la 
que ha decidit estrenar dues de les seves simfonies inèdites, 
prèviament editades per Tritó. Són la 1 i la 2. "La tercera simfonia 
ja està enregistrada -explica Llorenç Caballero, director artístic de 
la formació-, però ara Tritó ha editat les partitures d'aquestes 
dues i aprofitarem els concerts per enregistrar a l'Auditori de 
Saragossa un disc amb les tres simfonies i l'obertura del ballet 
Hercule et Omphale". 

És per això que la formació empordanesa ofereix avui a l'Auditori 
de Girona el seu primer concert d'una minigira que aquest cap de 
setmana la portarà a Saragossa i Pamplona. El programa inclou la Simfonia núm. 1 de Ferran Sor, la Simfonia concertant per 
a flauta i clarinet de Danzi i la sisena de Beethoven. La resta de simfonies de Sor queden per als concerts de Saragossa i 
Pamplona -han preparat quatre programes diferents- i per al disc, que sortirà l'any que ve, ja que es vol complementar amb 
altres obres d'aquest compositor català.

Orquestra resident

D'ençà que, encara no fa un any, es va inaugurar l'Auditori de Girona, l'Orquestra de Cadaqués ha trobat un nou espai on 
presentar els seus projectes. Enguany n'és l'orquestra resident, cosa que comporta no tan sols oferir concerts sinó també fer-
se càrrec d'un projecte pedagògic i obrir-se als concerts familiars.

Caballero explica que la formació té un doble vessant, "el suport a les recuperacions històriques -com és el cas de Ferran Sor- 
i la difusió de la música contemporània, com ara amb Joan Guinjoan i Jesús Rueda, compositors residents".

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 48. Divendres, 2 de març del 2007
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