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PRESENTACIÓ DEL CONCERT

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 volen dedicar aquest concert a recuperar les seves millors 
interpretacions i a recordar el que és  considerat per  a molts el millor cantant 
sorgit a partir dels  anys 40.



PRESENTACIÓ DEL CONCERT PROGRAMA DEL CONCERT
Fly me to the moon 

 (B. Howard)

I’ve got you under my skin                                                          
 (Cole Porter)

You make me feel so young                                                   
(Myrow - Gordon)

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

Come fl y whith me                                                        
  (S. Cahn - V. Hensen)

Bad Bad Leroy Brown                                                                     
(Jim Croce)

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

Let me try again                                                       
  (Caravelli – Anka - Cahn)

My kind of town                                                              
(S. Cahn - V. Hensen)

The Lady is a tramp                                                                  
   (R. Rodgers)

Mack the knife                                                                               
  (K. Weill)

They can’t take that away from me                                
(George - Ira Gershwin)

Strangers in the night
(Charles Singleton - Bert Kaempfert - Eddie Snyder)

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

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



F O R M A C I Ó 

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ

4 violins primers                                            
4 violins segons

2 violes                                                           
2 violoncels
Contrabaix

LA SELVA BIG BANG

2 trompetes                                                     
2 trombons
Saxofon alt                                                     

Saxofon tenor
Saxofon baríton                                             

Piano
Bateria                                                            



VEU: XAVIER PIQUÉ

Nascut a Mollerussa, l’any 1986 s’incorpora al grup Mar Endins, enregistrant 5 LP’s i realitzant més de 
600 actuacions. Col·labora en la pel·lícula “A Man of Passion”, amb Anthony Quinn, dirigida per José 
Antonio De la Loma. En aquest període destacar el primer concert d’havaneres en el Palau de la Música 
Catalana. 
En 1991 forma el grup Altamar, un quartet de veus d’un alt nivell, interpretant cançons amb 
arranjaments del mestre Lleó Borrell. En el Festival de Getxo el grup va ésser admirat per la conjunció 
de les seves veus així com dels arranjaments musicals, procedents del món del jazz. 
En aquest mateix any enregistra el seu primer disc en solitari “Canto cançons” amb temes d’estandars 
americans en català, amb arranjaments d’en Lleó Borrell i adaptacions de les lletres d’en Josep Mª 
Andreu, sota el segell de Picap. Les cançons  “Com he fet sempre” (My way), “Deixa’m tornar a 
començar” (Let me try again), i altres clàssics estan incloses en aquest disc. 
Ha col·laborat en programes de ràdio, presentat esdeveniments i desfi lades de moda, protagonista en 
la pel·lícula “Sucio complot” amb Beatriz Segura, Miguel Cazorla, Núria Monclús, Lili Linuesa. Actor de 
doblatge en sèries de TV, cinema, documentals, anuncis publicitaris. 
En 1997 Xavier Piqué i la Selva Big Band, es troben per aconseguir un objectiu comú  : fer concerts en 
homenatge a Frank Sinatra. Els arranjaments originals i una gran interpretació donen una qualitat al 
concert que sens dubte es pot qualifi car d’únic.. El 9 de Juny de 1999 presenta aquest concert en el 
Auditori de Barcelona davant de més de 2.000 persones, enregistrant en directe i fent posteriorment 
un CD. Fins ara, han estat moltes les poblacions de Catalunya, així com de fora, que han acollit aquest 
concert. 



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 Magnifi cat 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 Discogràfi cs 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. 

ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ



 Director: CARLES COLL

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 confi guren 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 Simfonia 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.



LA SELVA BIG BANG

Fundada l’any 1989 pel seu director Ramon Alsina, va néixer degut a l’interès mostrats pels músics 
fundadors d’interpretar la música de tipus orquestral de l’època anomenada dins la història de la 
música Era del Swing.  En un primer moment  el repertori el formen temes estàndars de músics i 
compositors ja clàssics dins d’aquest gènere, com Duke Ellington, Count Basie, Quincy Jones ...  
El repertori del grup ha anat evolucionant i ampliant-se a d’altres gèneres i autors més actuals, com 
ara Thad Jones, Bob Mintzer, Jaco Pastorius ..., confi gurant un repertori sufi cientment ampli per a 
refl ectir totes les tendències que conformen la música anomenada jazz des dels seus inicis fi ns a 
l’època actual.
Entre les més de cinc-centes actuacions realitzades per la Selva Big Band durants els 18 anys de la 
seva existència, destaquen: octubre de 1996, Festival Internacional de Jazz de Tortosa; octubre de 
1997, Out Festival del Festival Internacional de Jazz de Barcelona; maig de 1998, Cuba; concerts 
al Teatro Principal de Camagüey i al Teatro Sauto de Matanzas; juliol de 1998, Parc de la Mar de 
Palma de Mallorca; juny de 1999, Auditori de Barcelona; juliol de 2000, Festival de Música de la 
Bisbal d’Empordà; juny de 2001, XXVII Festival de Sant Pol de Mar; juliol de 2001, Castell de Roses; 
octubre de 2002, Auditori de la Mercé de Girona; agost de 2003, Nits de Música  a Pals; setembre de 
2004, Festa Major de Tarragona; setembre de 2004, Festival de Jazz de Calella de la Costa; juliol de 
2005, Festival de Blues de Roses; agost de 2005, Festival de Jazz a Platja d’Aro; setembre de 2005, 
Setmana Catalana a l’Alguer, etc. 



Director: RAMON ALSINA

Saxofonista i arranjador nascut a Girona l’any 1960.
Director de l’Escola de Música Moderna de Girona.
Cursa estudis de saxofon, fl auta i oboè al Conservatori Superior Municipal de Barcelona. 
Amplia estudis d’harmonia, arranjaments i saxofon a l’Aula de Musica Moderna de Barcelona. 
Va estudiar amb el saxofonista Hector Bingert a Estocolm.
Professor de la Universitat de Girona al Centre de Formació Contínua de l’assignatura 
“Introducció al Llenguatge del Jazz”.
Fundador i director de la Selva Big Band. Director i saxofonista de l’Adel Lee Davis blues 
band.



FUNDACIÓ OCE
INFORMACIÓ:

C/ Anicet de Pagès, 11, 1r

17600 – Figueres (Girona)

Tel. / Fax: +34 972 67 07 90

E - mail : info@fundaciooce.org

Web: www.fundaciooce.org


