


20 Anys amb l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà celebra 
enguany el 20e aniversari de la seva fundació, i ho 

fa amb un repertori de les peces més emblemàtiques 
que ens han acompanyat aquest anys.

Orquestra de Cambra de l’ Empordà (OCE) és una formació estable i professional fundada l’any 1989 a Figue-
res. Compta amb el suport de diverses institucions, com ara la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Giro-
na, Consells Comarcals de l’ Alt i Baix Empordà i Ajuntament de Figueres. Alhora, disposa del patrocini de Fec-
sa Endesa, Fundació de Caixa Penedès, Garatge Plana-Mercedes Benz, Laboratoris INIBSA, Fundació Privada 
Miquel i Cercle Sport. En el seu repertori, que abraça des de la música barroca a la contemporània, presta una 
especial atenció a les obres de compositors catalans, que se solen programar a tots els concerts. Ha enregistrat 
14 discos compactes amb obres de Mozart, Vivaldi, Toldrà, Serra, Montsalvatge... A més a més, ha realitzat 
enregistraments per a RNE, Catalunya Ràdio, Catalunya Música i per a TV3. D’ençà de la seva presentació ha 
actuat als principals festivals de música i ha dut a terme diverses gires per l’estranger que l’han portat a actuar 
a 42 països dels cinc continents i a realitzar més de 2500 concerts.
L’ Orquestra ha col•laborat amb solistes de gran renom tant nacionals com internacionals. Ha estat dirigida per 
prestigiosos directors, Daniel Tosi, Lazlo Heltay i Bruce Polay entre d’altres. El seu director titular és, des de 
la seva fundació, Carles Coll. 
En col•laboració amb l’ Orfeó Català, la Coral Cantiga, l’ Orfeó Manresà i la Polifònica de Puig-reig, ha interpre-
tat el Magnificat de J.S. Bach, la Missa de la Coronació de W.A. Mozart, el Messies de G.F., la Missa de la Trinitat 
de W.A. Mozart, el Glòria d’A. Vivaldi, el Rèquiem de W.A. Mozart...
L’ Orquestra ha actuat a la seu del Parlament Europeu d’ Estrasburg, on va ésser nomenada membre d’ Honor 
del Consell Internacional del Moviment Europeu.
Importants compositors catalans han dedicat obres a l’orquestra, que formen part del seu repertori habitual.
L’any 1992 la Generalitat de Catalunya li va concedir el Premi Nacional de Música en la categoria de música 
clàssica.
Cal destacar el Premi a Enregistraments Discogràfics que amb data 23 d’abril de l’any 2006, li va concedir el 
Consell Directiu de l’ Obra del Ballet Popular per la gravació del CD “Sardanes de Corda” editat l’any 2005 grà-
cies al suport de Metalquímia, durant els actes de Ciutat Pubilla de la Sardana 
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200 Aniversari del naixement 
de CHOPIN

CONCERT Nº1 DE FRÉDÉRIC CHOPIN

El concert més conegut de la producció chopiniana 
ens serveix per retre homenatge al gran virtuós i 

més destecat compositor del romanticisme musical 
per a piano.

El concert es complementa amb versions orquestrades per a 
corda de les obres emblemàtiques de Chopin així com dos obres 

característiques del romanticisme català
 (Granados i Albéniz).

DANIEL LIGORIO

Considerat per la crítica i el públic com un del sçjoves pianistes espanyols de major projecció del panorama 
musical, ha estat premiat a diferents concursos nacionals com Juventuts Musicals, Infanta Cristina i la Funda-
ció Yamaha i extranjers com per exemple Kendall Taylor Beethoven Piano Prize, Quilter Piano Competition Pri-
ze, Hopkinson Gold Metal. Ha donat recitals com  a solista i ha tocat amb orquestres amb directors com Robert 
King, Marcello Viotti i Josep Pons. Va protagonitzar l’estrena del Concert per dos pianos i orquestra “Joventuts” 
d’Anton García Abril. Membre del LOM Paino Trio, ha tocat també amb els Quartets Brodsky i Gewandhaus 
de Leipzig. Dins les seves gravacions destaca l’integral de l’obra pianística de Manuel de Falla i dins els seus 
projectes amb Naxos hi figura la gravació del Trios amb piano de Joaquín Turina i Tomás Breton, així com del 
Quintet i el Trio d’Enric Granados. Podeu consultar també la seva pàgina web www.danielligorio.com



Cançons populars andaluses amb el 
saxofonista Jean Marc Padovani 

L’ Orquestra de Cambra de l’ Empordà i Jean-Marc Padovani han unit esforços per dur al públic una selecció 
d’algunes de les cançons més especials del cançoner popular de Federico Garcia Lorca. La força, la rebel•lió del 
jazz que desprenen les notes del saxo de Jean-Marc Padovani, de vegades ferotge i de vegades suau, contras-
ten alhora que encaixen a la perfecció amb el so de les cordes de l’ Orquestra de Cambra de l’ Empordà, que 
envolten amb la dolçor que caracteritza la música de cambra, unes cançons plenes de sentiment.  La màgia 
del jazz, la cerimònia de l’ Orquestra de Cambra i el ‘duende’, que guarden dins seu aquestes cançons, fan 
d’aquest un espectacle d’allò més innovador i irrepetible. Acompanyen l’espectacle la gran veu de la mezzo 
Marie Cubaynes i el percussionista Pierre Dayraud.

JEAN MARC PADOVANI

Saxofonista, compositor i arreglista, és una de les figures omnipresents des de fa anys dins el món del jazz 
Europeu. Com a solista juntament amb Louis Sclavis (“Tres hores de sol”), Paul Motian (“Takiya! Tocaya!”), 
David Liebmann o JM Machado, o més recent com el quintet de Claude Barthélémy o en el Teatre con Enzo 
Cormann. JM Padovani i les seves formacions reinterpreten tradicions musicals de tot el mon adaptades al jazz. 
Les seves formacions (“Chants du Monde”, “Cantilènes”, “My love songs”) són un símbol de la migració de la 
música, situdes entre l’Orient i l’Occident, entre modalitat i tonalitat, entre escriptura i improvització- en les de 
fractura s’inventa la música del matí.

Jean Marc Padovani i l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà fusionen la música de corda i les 
improvitzacions d’un saxo de jazz en noves 

versions del cançoner popular andalús que havia 
recollit i harmonitzat Federico García Lorca.



La simfònica de cobla i corda 
de catalunya

“Inoblidables en concert”

La SCCC, formació que aplega la Cobla La Principal 
de la Bisbal i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, 
presenta el seu segón disc, amb un nou repertori 

amb obres que abarquen des de “L’Hereu Riera fins 
a “Boig per tu”.

PROGRAMA DEL CONCERT

Homenatge a la Nova Cançó (Paraules d’amor-l’Estaca- Al vent) Orquestració de Manel Camp

Sirenes d’Albert Guinovart

Cants de nostra terra (Cançons populars catalanes) Orquestració de Ricard Miralles

Arquivoltes de Carles Cases

Centenari de la Costa Brava de Jaume Cristau

Girona aimada de Viçens Bou. Orquestració de Marc Timón

Medley de Rock Català (Boig per tu- L’Empordà - Bon dia) Orquestracions de Marc Timón

Cançó i dansa nº7 de Frederic Monpou. Orquestració de Francesc Cassú

Bona festa de Josep Vicens “Avi Xaxu”. Orquestracions de Marc Timón.

L’emigrant i el Cant de la Senyera. Orquestració de Valentí Miserachs.

La Balada del Sabater d’Ordis de Carles Coll

L’Empordà de Enric Morera. Orquestració de Carles Coll



Concert Sinatra 

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà
la Selva Big Bang i la veu de Xavier Piqué 
interpreten les peçes més conegudes de 

Frank Sinatra.

No és fàcil trobar dins el món de l’espectacle una figura que desperti la consideració unànime entre els seus 
companys de professió. Frank Sinatra va aconseguir el reconeixement de l’ampli públic i també el respecte i 
l’admiració des de tots els àmbits musicals, gràcies al seu magnetisme, a la seva gran musicalitat i a un estil 
molt personal.
És dins aquest ampli consens que l’Orquestra de Cambra de l’Empordà (OCE) i la Selva Big Band acompanyats  
de l’entrenyable cantant Xavier Piqué, que volen dedicar aquest concert a recuperar les seves millors interpre-
tacions i a recordar el que és considerat per a molts el millor cantant sorgit a partir dels anys 40.

PROGRAMA DEL CONCERT

Medley Instrumental (Francesc Gener)

Come fly with me (S. Cahn - V. Hensen)

I get a kick out of you (C. Porter)

Come rain come shine (J. Mercer - H. Arlen)

Fly me to the moon (B. Howard)

Let me try again (Caravelli - Anka - Cahn)

Angel Eyes (M. Dennis)

My Kind of town (Chicago is) (S. Cahn - V. Hensen)

Moon River (H. Mancini)

The lady is a tramp (R. Rodgers)

Smile (J. Turner - C. Chaplin)

I’ve got you under my skin (C. Porter)

My way (P. Anka - G. Thibault - C. François)

For once in my life (O. Murder - R. Miller)

Strangers in the night (B. Kaempfert)

New York New York (F. Ebb - J. Kander)



Songs of Time Square

En els anys 20 la comèdia musical americana, hereva de la música de Nova Orleans, dels espirituals negres, 
de l’opereta i el music hall, ja tenia ressons internacionals. Però serà a partir de la dècada dels 40 a Broadway 
que Cole Porter, Rodgers i Hart, Gershwin, Hammerstein, Loesser i molts d’altres van crear melodies inobli-
dables que s’estrenaven als teatres de Times Square i del Carrer 42. 
La proposta de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i Mediterraneum Ensemble  no és tan sols una recu-
peració d’un grapat de bones cançons. Nous arranjaments i una diferent orquestració aproximen aquests 
estàndards a l’actual música contemporània, amb un repertori que inclou temes de Kurt Weill, Cole Porter, 
Gershwin, Bernstein...

PROGRAMA DEL CONCERT

Cute (N. Hefti)

All that Jazz (J. Kender - F. Ebb)

Something’s coming (L. Bernstein)

Secret Love (S. Fain - P. F. Webster)

Youkali (K. Weill - R. Fernay)

Whatever Lola wants (J. Styne)

Lady be good (G. Gershwin)

Don’t rain on my parade (J. Styne)

Fascinating Rhythm (G. Gershwin)

Johnny one note (R. Rodgers - Hart)

Speak love (K. Weill)

Berlin in licht-song (K. Weil)

Crime me a river (Arthur)

Night and day (C. Porter)

Els standars del Jazz en català. 
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà

Mediterraneum Ensemble 
I les cantants Adel Alimama i Susana del Saz



Pep Sala & L’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà

Us presentem un treball intens, recercant nous sons que fusionen les grans possibilitats que té una orquestra 
de corda amb l’experiència de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà (OCE) i la d’en Pep Sala i el seu grup.

Les orquestracions són, d’una part, refetes del treball « Una nit amb orquestra » i de l’altre, les noves 
orquestrades pel magnífic músic Marc Timón. 

L’espectacle té una escenografia moderna i creada per l’ocasió, amb canvis de ritme i farcides de gags. Tot 
plegat ens dóna una unió nova i diàfana  del camí que tant en Pep Sala i l’OCE, dirigida per Carles Coll, han 
anat fent els darrers anys i que ens apropa a un nou so, ple de complicitats estilístiques que sorprendrà per 
la seva originalitat i que crearà escola.

Un concert nou, engrescador es el que ens proposem els osonencs i els empordanesos que ben conjuntats 
ens faran passar una estona inoblidable en companyia de ritmes i melodies que conformen el moment actual 
de la nostra societat. 

Estrena el 17 de gener al Teatre Jardí de Figueres.

PROGRAMA DEL CONCERT
Percentatges

Petjades en la sorra
Si no fos per tu

Poema de set versos
La Taverna d’ Old John

Gloria
Un trosset de cançó

Cercles
Amor rovellat

Tothom vol el que no té
Ballarina

Jo no se ballar
Carpe Diem

Ironies de la vida
Pertànyer a algun lloc

La Balada de la Banda del bar
La màquina del temps

Tren de Mitjanit
Boig per tu



Com quan obrim la finestra, en un dia de tramuntana fresc i clar. Així, es va sentir la Montserrat un dia, tot 
d’una, buscant un nou projecte, escoltant aquelles melodies que formaven part  del seu bagatge musical.
Somnis d’infantesa veient-se cantant la música “D’un Americano en Paris”, essent la protagonista del “Mag 
d’Oz”, ”My Fair Lady”,  “West Side Story”... La música que, Gershwin, Kern, Loewe, Porter, Bernstein,... van 
portar als teatres de Broadway i que ara us oferim, renovats i en català, amb la mateixa llum i frescor d’un 
dia de tramuntana a l’Empordà.

Tocats per Broadway...
i altres vents

Els musicals de Broadway interpretats 
per la soprano Montserrat Cristau.

PROGRAMA DEL CONCERT

I feel Pretty. “West Side Story” (Bernstein & Sondheim)
I coul’d have dace all night.  “My fair Lady” (Lerner & Loewe)

Summertime. “Porgy and Bess”. (G. Gershwin)
Somewhere over the rainbow “El Mag d’Oz” (Arlen & Harburg)

Smoke gets in your eyes.  “Roberta” (J. Kern)
Someone to watch over me.  “Oh, Kay” (G. Gershwin)

Night and Day “Gay Divorce” (C. Porter)
By Strauss “The show is On” (G. Gershwin)
Embraceable you “Girl Crazy” (G. Gershwin)

Love is here to stay “The Goldwyn Follies” (G. Gershwin)
Love walked in “The Goldwyn Follies” (G. Gershwin)



Polifònica de Puigreig 

MESSIES de F. G. HAENDEL
RÉQUIEM en Rm KV.626 DE W. A. MOZART

MUSICALS DE BROADWAY

POLIFÒNICA DE PUIGREIG

Aquesta entitat va ser fundada l’any 1968 amb el nom de Coral Joventut Sardanista, en el si de la colla 
sardanista del mateix nom.  El 1987 va adoptar el nom actual. Des de 1969 n’és el director Ramon Noguera. 
Desenvolupa una intensa activitat a Catalunya, havent actual també a diversos indrets de l’Estat Espanyol, a 
la majoria de països europeus i també a Israel, Mèxic,  Filipines, Veneçuela, Estats Units, Canadà, Singapur, 
Malàisia, Colòmbia, Ecuador. A Argentina i Xile acompanyant al President de la Generalitat de Catalunya en 
viatge oficial. El seu repertori  ampli i variat inclou totes les èpoques i estils. Cal destacar obres com El Messias 
de G.F.Haendel, La Creació de Joseph Haydn, El Requiem i la Missa de la Coronació de W.A.Mozart, Novena 
Simfonia “Coral” de L.V.Beethoven, El Pessebre de Pau Casals, La Cantata de la Terra de J.A.Amargós amb 
text de J.Puig , 8ª Simfonia de G, Mahler i les parts corals de les òperes Tosca de Puccini, Aida de G.Verdi, 
Cristóbal Colón de Leonard Balada,  Fidelio de L.V. Beethoven i Tasarba d’Enric Morera. L’any 1993 amb motiu 
del seu 25è. aniversari, li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
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