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Pàgina de l’Orquestra Fusió Sant Cugat

Fusió al Claustre

Membres Orquestra Fusió Sant Cugat. #cedida

Dissabte passat ,
l’Orquestra Fusió Sant
Cugat va realitzar la
cloenda del cicle de
Concerts “ Nits al
Claustre”
Inicialment va actuar l’Orquestra Simfònica Fusió , dirigida per Xavier Pagès,
interpretant amb bon estil i seguretat
els darrers moviments de la Sinfonia
London de Haydn, després el públic
es va sorprendre amb l’actuació del
clarinetista Guillem Pol interpretant
un virtuosístic concert per a clarinet i
orquestra de Rosinni . La darrera peça
musical que va fer aquesta formació
va ser la Banda Sonora Simfònica de
la pel·lícula Pirates del Carib, executada amb gran exuberància sonora per
part de les diferents seccions.
L’Orquestra Moderna Fusió, dirigida per Enric Mestre, va ser l’encarregada de finalitzar aquest concert amb
6 temes: el primer “ Little Brown Jug”
arranjat per Sammy Nestico va transportar al públic a l’època de Glenn
Miller, després va interpretar amb molt
swing dos temes molt famosos amb
la cantant Laura Brasó “I’m Beguinning to See the Light “ i la coneguda

balada “Over the Rainbow” . Els darrers temes, “The Maids of Cadiz” ,” Sing,
sing, sing” i “ Spain “ composat per
Chick Corea & J. Rodrigo van impressionar al públic per la intervenció de
improvisacions de solistes de totes les
seccions , per la força, la dinàmica i la
cohesió que mostra aquesta experimentada formació moderna.
L’ Orquestra Fusió Sant Cugat es
una formació especialment singular
en els cercles musicals doncs els seus
membres reben i interpreten a la vegada dos estils musicals molt diferenciats, repertori clàssic simfònic com
Haydn o Beethoven i alhora la música
del s. XX i XXI com D. Ellington o Chick
Corea. Els membres d’aquesta orquestra mostren una gran versatilitat interpretativa , que unit a que la majoria
son universitaris ( de medicina, enginyeria, arquitectura, tecnologia, geologia, ...) que dediquen un considerable temps a la música només per
il·lusió , fa que mereixin un gran reconeixement .
El projecte d’aquest nou curs es
molt important, Concert al Auditori de Sant Cugat aquest desembre per
part de l’Orquestra Moderna, per a
Aula d’Extensió Universitària de Gent
Gran , Concert de La Creació de Hadyn
al Auditori al mes de març per part de
l’Orquestra Simfònica entre d’altres.//

