
 

 

    

    



 

 

 
 

 
 
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, 
contrasten 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. 
Quatre emblemàtiques cançons que el malaguanyat i estimat Federico Garcia Lorca 
va recollir de la tradició de la seva estimada Andalusia i que ell va harmonitzar són 
la base que serveix a l’admirat Jean Marc Padovani per fer-ne unes versions 
colpidores que no poden deixar indiferents a ningú. El bon treball de reconstrucció i 
orquestració es veu correspost per la professionalitat d’una orquestra que sempre és 
oberta a propostes engrescadores i fins i tot revolucionaries 
 

                                                     Alguns membres de l’ OCE en el moment de la gravació del disc. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
LES CANÇONS POPULARS ANDALUSES 
 
Federico García Lorca, poeta granadí de la Generació del 27, sense ser gitano ni 
flamenc, va tenir i continua tenint una important presència en el món del flamenc. 
Molts artistes s’han apropat a la seva obra i han provat de recrear la força, la passió i 
la tragèdia dels seus versos. Però va ser Lorca qui entenia que l’art s’ha d’apropar al 
poble i per això ell es va acostar a la cançó popular andalusa.  
El 1931 va gravar cinc discos gramofònics amb 10 peces de la seva col·lecció de 
cançons populars antigues. El mateix Lorca tocava el piano acompanyat d’una 
cantant a qui anomenaven La Argentinita. 
Entre aquelles peces es comptaven les quatre que Jean Marc Padovani i el mestre 
Carles Coll han triat per fer-ne unes versions d’allò més interessants i innovadores 
que ballen entre el jazz, el flamenc i la música de cambra. 
 
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà sota la direcció del seu titular Carles Coll es 
dona la mà amb l´ acurat i delicat treball a les percussions de Pierre Dayraud, a la 
magnífica  i expressiva veu de Marie Cubaynes i especialment a les genials 
intervencions plenes de saviesa musical del gran saxofonista Jean Marc Padovani.  
 
Aquestes peces han estat enregistrades als estudis 44.1 d’ Aiguaviva entre els dies 3 i 
4 de Juny de 2009 per Toni París. 
 
 
 
 

 
 

Carles Coll dirigint l’ OCE en un moment de l’enregistrament del disc. 



 

 

 
 

 
 

JEAN-MARC 
PADOVANI 
Jean-Marc Padovani  va començar 
estudiant música clàssica però ben aviat 
s’inscriu al Conservatori de Marsella 
per rebre classes de jazz de Guy 
Longon. Des de 1975 participa en 
diferents formacions de jazz de la zona 
fins que 1981 s’ajunta a “l' 
Europamerica” de Jef Gilson al costat 
de Philippe Maté, André Jaume, 
Philippe Delettrez i participa en 
l'ensemble de jazz franco-alemanya 
llavors dirigida per Albert Mangelsdorf 
i J.L. Chautemps. En 1982, crea la seva 
pròpia formació amb Claude 
Barthélémy, Manuel Denizet i Philippe 
Delettrez i enregistra el seu primer 
àlbum « Demain Matin ». 
 
Compositor i arranjador, Jean-Marc Padovani treballa també pel teatre, el cine i la 
cançó. El seu gran primer èxit és a 1987, amb “Tres horas de sol” espectacle musical i 
literari, Flamenco-jazz que presenta arreu de França i a l’estranger durant tres anys.  
El seu disc “Nimeño “ gravat amb un septet, amb la presencia d’Enrico Rava, es 
considerat pel diari  “Libération” com el millor disc de jazz de 1991. 
 
Durant varis anys crea nombroses espectacles de teatre musical amb l’ autor i 
escriptor  Enzo Cormann i la companyia « la Grande Ritournelle » (Mingus, 
Cuernavaca, Double Quartet, Face au toro, Da Capo, Diverses Blessures).  
 
Amant de les fusions crea “Minotaure Jazz orchestra, brass-band” que versiona grans 
temes de la musica popular espanyola. És amb aquesta formació que ofereixen un 
espectacle  amb  peces de F.Garcia Lorca cantades per Carmen Linares. 
Té una altre gran passió que és tocar en quartets. Destaca la gira amb Paul Motian el 
1996 i la gravació del disc “Takiya ! Tokaya!”. 
 
 
 



 

 

 
s’instal·la a Assier (Lot) i  pren la direcció del festival « Assier dans tous ses états ». 
Allà crea el quartet “Chants du Monde” amb el qual fa una revisió de les músiques 
tradicionals del món i en especial del Sud de França; un àlbum enregistrat al 1998 i  
 

 
 
ara fa poc, el disc “De nulle part”  
testimonien aquest lligam amb les seves 
arrels meridionals. 
  
2001 treu el disc-llibre “Chorus by Jack 
Kerouac” (label Escotatz) sobre textos de 
l’autor americà recitats per Enzo 
Cormann. Al 2002 és l’artista invitat a 
l’abadia de Royaumont on prepara 
l’espectacle “Encuentros” amb la 
coneguda cantat flamenca   Espéranza 
Fernandez . 
En 2003 apareix “OUT, Tribute to Eric 
Dolphy”  peça per sextet de jazz que 
proposa una relectura del principals 
temes del gran músic de jazz. Segueix 
“Cantilènes” amb Monica Passos, Houria 
Aichi i Maja Pavlovska, “Canciones de 
Lorca” amb  l'Ensemble Instrumental de 
l'Ariège i “Le dit de la chute” amb Enzo 

Cormann i Jean Marie Machado. 
 
Un retrobament amb el guitarrista i compositor, Claude Barthélémy  porten al 2006,  
a la créació del  nou quartet “Distances” amb Olivier Sens i Pierre Dayraud. 
Paral·lelament continua el seu treball al voltant de la veu amb dos nous espectacles, 
“My  love songs” i recentment “Sketches”  amb la cantant Claudia Solal i el seu 
septet. 
Als començament de 2009, crea a Toulouse “Liqaa”  una subtil barreja de música  
àrab-andalusa i jazz amb Majid Bekkas, Ali Alaoui i el pianista Philippe Léogé. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

Orquestra de Cambra de l’ Empordà 
L’ Orquestra de Cambra de l’ Empordà (OCE) és una formació estable i professional fundada 
l’any 1989 a Figueres. Compta amb el suport de diverses institucions, com ara la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Girona, Consells Comarcals de l’ Alt i Baix Empordà i 
Ajuntament de Figueres. Alhora, disposa del patrocini de Fecsa 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 12 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 2200 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 interpretat 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 gràcies al suport de Metalquímia, durant els actes de 
Ciutat Pubilla de la Sardana 2006. 



 

 

 
 

 
 

 

CARLES COLL, Director 

 
Nascut a Figueres (Alt Empordà) el 14 d’abril de 1952. Va cursar els seus estudis al 
Conservatori Superior de Música del Liceu i al Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona. 
El 1985 creà la campanya El piano a l’abast, que va portar a més de 130 poblacions 
catalanes. 
És l’autor de les orquestracions de les obres dels compositors Josep Serra i Albert 
Cotó que configuren el tercer CD de l’ OCE, Valsos i Danses Vuitcentistes. 
També és creador de diverses obres per a orquestra de corda, entre les que destaca el 
conte musical L’ Estel Passerell amb lletra d’ Àngels Gardella i il·lustracions de Joan 
A. Poch, i de l’espectacle basat en la Balada del Sabater d’ Ordis, de Carles Fages de 
Climent. 
Ha estat convidat a dirigir l’ Ensemble Orchestral Perpignan Languedoc Rousillon, 
la Cappella Istropolitana de Bratislava, l’ Orquestra de Cambra de l’ Estat d’ 
Eslovàquia (Orquestra de Zilina), la Çukorova State Symphony de Turquia i l’ 
Orquestra Simfònica de Bucarest, l’ Orquestra Simfònica Nacional de Panamà, l’ 
Orquestra Simfònica de Cienfuegos (Cuba), la Knox - Galesburg Symphony de 
Estats Units i la Uralsk Philharmonic Orchestra de Kazakhstan. 
És l’ impulsor, fundador i director titular de l’ Orquestra de Cambra de l’ Empordà i 
de l’ Orquestra Filharmònica de Catalunya. 
 



 

 

 

 
 

MARIE CUBAYNES 
 
Nascuda a Toulouse, Maria Cubannes 
va entrar a l’edat de 6 anys al CNR de 
Toulouse on va estudiar piano i cant 
gregorià. Va seguir també cursos de 
teatre amb l’actriu  Mirès Vincent i 
treballà sota la direcció de Jérôme 
Savary (Carmen de Bizet al Festival de 
Bregenz, Austria), Jean-Paul Faure i 
Christian Alazard.  
 
Al 2004 s’instal·là a París per estudiar 
amb la soprano Michèle Command, al  
2006 entra a l’Ecole Normale de 
Musique Alfred Cortot de Paris on 
seguirà classes de teatre amb Jean-
Philippe Lafont i Mireille Larroche Al 
2008 obté el Diploma d’Estudis 
Musicals de Cant. 
 
Marie Cubaynes ha treballat tan a França com a l’estranger (Japó, Finlàndia, Itàlia), 
amb orquestres com  l’Orchestre de Chambre de Toulouse (dirigida per Gilles 
Colliard), l’Orchestre Baroque de Montauban Les Passions (dirigida per Jean-Marc 
Andrieu), La Camerata de France (dirigida per Daniel Tosi), l’Orchestre de Chambre 
La Tempesta d’Helsinki (dirigida per Yuri Nitta), l’Ensemble Orchestral Les Voyages 
Extraordinaires (dirigida per Joachim Jousse). També ha col·laborat amb l’artista de 
flamenc Vicente Pradal i el guitarrista Gilbert Clamens en varis espectacles de 
música popular espanyola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PIERRE DAYRAUD 
 Nascut el 1960, Pierre Dayraud inicia la seva carrera a París, durant els anys 80, 
com a guitarrista, i comparteix amb el pianista i percussionista Roberto da Silva un 
ampli aprenentatge que el portarà a practicar amb altres instruments (persussió, 
bateria, piano...). Ha col·laborat amb Joe Macca, Leslie Crawford, Airto Moreira o 
grups com Sacy Perere o Edja Kungali.  
Després de participar en diverses formacions i experiències musicals, als anys 90 
tornà a les seves arrels com a percussionista i bateria i s’ apassiona per la pedagogia i 
la transmissió oral, que alterna amb diversos viatges a l’ Àfrica i Nova York. Un 
bagatge artístic que el portarà a treballar com a coordinador pedagògic de la 
formació professional de l’ Escola FNEIJMA Music’halle de Toulouse i com a 
responsable de les classes de jazz i músiques improvisades  del Conservatori de 
Tarbes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓ OCE 
_ 
C / Anicet de Pagès, 11, 1r 
17600 Figueres (Girona) 
T / F: +34 972 67 07 90 
E-mail: info@fundaciooce.org 
www.fundaciooce.org 

_ 
AMB EL SUPORT I EL PATROCINI DE: 
 

 


