
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
    
CARLES COLLCARLES COLLCARLES COLLCARLES COLL    
 
La imatge que jo tinc d' en Pep Sala no és la d' actuar amb el seu grup Sau al qual jo mai vaig 
escoltar en directe, sinó el de la presentació de la música composta per ell de la campanya 
electoral d' un partit polític català. Aquella música va sonar molt i molt, va ajudar a l' èxit d' 
unes idees que ell i  jo sentim molt properes. 
També m' agradaria recordar el dinar de Cistella........ Un àpat esplèndid amb un final de 
pel·lícula de 'lladres i serenos'. Tot anava la mar de bé fins que sortim a la plaça i mentre la 
petar, l' amo de l' hostal on havíem dinat tanca 'la barraca' i marxa. Passen cinc, deu minuts, i 
anem per fer via cap a Figueres, quant jo m' adono que les claus del cotxe havien quedat dins 
el restaurant. Tot tancat i barrat. L' amo sembla que viu a Lladó però no hi és... És a Figueres 
il·localitzable. Contat i debatut tot un 'show' de ca l' ample! 
Fins que no varem tenir les claus i després d' anar amunt i avall amb el citroën del cafeter del 
poble se’ns hi va fer quasi fosc. 
En Pep havia d' ésser  a Barcelona a tal hora (no hi va ésser). Jo tenia un periodista de Girona 
que em volia fe runa entrevista a Figueres, que va tenir una paciència infinita. En fi, al final 
ens ho varem agafar rient perquè sinó hauríem plorat... de tant riure. 
Són aquestes vivències i d' altres les que creen una vinculació personal més enllà del fet 
musical. Creen complicitats que s' esdevenen melodies i unes harmonies molt més que 
musicals. 
 
 
PEP SALAPEP SALAPEP SALAPEP SALA 
 
Fa uns mesos vaig conèixer en Carles Coll director de L’ OCE i em va impressionar el seu 
talent i la seva gran humanitat. Juntament amb en Joan Costa ( cap de l’ Àrea de Programació 
) de la orquestra després de parlar sobre música va sortir la idea de fer una gira conjunta amb 
ells. 
 La possibilitat de fer música amb gent amb tant talent com en Carles Coll i els músics de l’ 
ÓCE  i el fantàstic record que tinc de la meva experiència durant la gira i l’enregistrament del 
disc “Una nit amb orquestra” que vaig tenir la sort de fer amb l’ Orquestra de Cambra 
Terrassa 48, van fer que m’hi tirés de cap. 
A aquesta aventura s’hi va afegir en Marc Timón que ens ajudat amb els arranjaments i 
sobretot la complicitat de la meva banda i la seva complicitat. 
Després de tot això només faltava triar les cançons, fer els arranjaments, fer els assaigs amb la 
banda i l’orquestra, dissenyar un nou espectable amb els tècnics de so i llums.  
Ha estat uns mesos de preparació i treball  però crec que ha valgut la pena. 
 
Espero que us ho passeu tan bé com nosaltres. 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA 
El programa del concert consistirà en una selecció d’ aquesteEl programa del concert consistirà en una selecció d’ aquesteEl programa del concert consistirà en una selecció d’ aquesteEl programa del concert consistirà en una selecció d’ aquestes obres que formen part s obres que formen part s obres que formen part s obres que formen part 
del repertodel repertodel repertodel repertori de Pep Sala.ri de Pep Sala.ri de Pep Sala.ri de Pep Sala.    
    

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 OK 
 
La màquina del temps 
Tren de Mitjanit             
Boig per tu   
   

 
 
 



 

 

 
 

 

PEP SALA 
Pep Sala neix a Vic a principis dels 60.  Es forma musicalment a Anglaterra on treballa 
com a compositor de bandes sonores per la Warner Bros i forma part dels grups 
escocesos Midnite Hour i Eclipse. A mitjans dels 80 torna a Vic i estableix una escola de 
música on coneix a Carles Sabater i decideixen formar el grup Sau. 
L’any 1988 surt al carrer el primer disc de Sau, “No puc deixar de fumar”(1987). L’èxit 
del tema “Sense estil” projecta Sau a la popularitat, editant 9 treballs discogràfics més: 
"Per la porta del servei"(1989), "Quina nit"(1990), "El més gran dels pecadors"(1991), 
"Concert de mitjanit"(1992), "Junts de nou per primer cop"(1994), "Cançons perdudes, 
rareses i remescles"(1995), "Set"(1995), "Bàsic"(1996) i "Amb la lluna a l'esquena"(1998), 
treballs que els porten de gira per tot Catalunya i per nombrosos països europeus. 
Paral•lelament a Sau en Pep emprèn el projecte “Pep Sala i la Banda del Bar”, i treu al 
mercat dos treballs discogràfics: "Fins que calgui" (1993) i el doble cd “Paranys de la 
memòria” (2007). 
A finals del 1999  i després de la desaparició de Sau, Pep Sala continua la seva carrera en 
solitari amb la sortida al mercat de 10 treballs discogràfics “Nascuts en la boira” (2000) 
“Carpe Diem” (2001), “Crítica de la raó pura” (2004) “Concert de la raó pura” (2005), 
“Cants de Pau” (2006) i “Un petit momente de dubte” (2006), treballs que ha presentat 
arreu del territori català. Actualment en Pep està presentant el vintè treball discogràfic 
de la seva carrera musical, “Manual teòric i pràctic sobre el pas del temps”, un 
recopilatori amb alguns dels millors temes i que es presenten en forma d’un doble cd, un 
disc en directe i un altre d’estudi. 
A banda de la seva carrera musical Pep Sala és un home polifacètic. Ha composat i 
produït bandes sonores per a pel•lícules, composa música per a teatre, sintonia de 
programes de ràdio i televisió, ha composat i dirigit espectacles com la suite “Cants de 
Pau” emmarcada en els actes del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. O 
recentment “Escultura de l’aigua” en motiu dels actes celebrats per la Diada de 
Catalunya a l’Expo de Saragossa el 2008. 
 



 

 

 
 

 
 

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  
’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 Metalquimia, 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. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Marc Timón 
Nascut a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà) el 1980, el 2002 es llicencia 
en Periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Després 
d’exercir com a redactor al 
Departament d’ Esports de TV3, obté 
una plaça per estudiar Composició a l’ 
Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), llicenciatura que 
assoleix l’any 2006 amb la qualificació 
de Matrícula d’ Honor en el darrer 
any de carrera, havent estudiat amb 
compositors destacats com Albert 
Guinovart o Manel Camp. 
Com a creador, les seves marques 
d’identitat parteixen de l’eclecticisme 
i la polivalència. La seva producció va 

des de la música simfònica al pop, passant per les bandes sonores i els musicals, la composició 
per a cobla, el jazz, el latin i la música electrònica. 
L’abril de 2006 estrena el ballet simfònic “Havanera”, enregistrat a Ucraïna per l’Orquestra 
Filharmònica de Rivne i per un combo de latin-jazz amb músics catalans. Aquesta obra va 
obtenir, l’estiu de 2007, el Premi Internacional “Jerry Goldsmith Award 2007” en la categoria 
de creacions audiovisuals lliures. 
És rellevant el musical “Músiques que enamoren”, estrenat a la Sala Simfònica de l’Auditori 
de Barcelona el juny de 2005, o l’obra “Cançó de bressol per fer adormir la guerra”, estrenada 
per l’ Orquestra Simfònica de l’ Acadèmia del Gran Teatre del Liceu el maig de 2009. Ha 
escrit nombroses peces per a veu i orquestra, com “Essència de Marta” o “Olor de pluja”, 
estrenada al Teatre Victòria de Barcelona per l’orquestra del musical “Mar i Cel”, de Dagoll 
Dagom. 
A banda d’aquestes obres, li han estrenat peces a diversos festivals tant nacionals com 
internacionals, com el GREC (Barcelona) –Concert per a piano n.1- o el “Fuego del Caribe” 
(Cuba); també s’han interpretat obres de Timón a Ucraïna i Finlàndia. 
Compta amb una trentena de premis en certàmens musicals: a banda de l’ esmentat Jerry 
Goldsmith Award, en el terreny de la cobla destaquen dos Premis Accèssits consecutius 
(2005 i 2006) al concurs SGAE de sardanes, el Primer Premi en el concurs de composició 
organitzat a Mataró per escollir la sardana del seu pubillatge 2009, el Primer Premi i Premi 
Popular al Certamen Ceret-Banyoles 2003, el Primer Premi en les edicions de 2005 i 2007 del 
Francesc Basil, el 3r Premi del Memorial Fèlix Martínez i Comín, el 1r i el 3r Premi del 
Concurs Ciutat de Badalona 2007 i un Premi Accèssit en l’edició del concurs “Concerts 
Verds” per a orquestra de corda, entre d’altres, a més d’haver guanyat la majoria d’edicions 
del Concurs per a Joves Compositors de Blanes. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
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: 
 
 

 


