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- L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM) celebra el seu 15è aniversari presentant la que serà 
la seva 9a temporada de concerts al Palau de la Música Catalana 2020-21, sense dubte la millor 
temporada simfònica de la formació.

- 9 concerts protagonitzats per reconeguts artistes internacionals com els pianistes Maria João Pires 
i Ivo Pogorelich, el violoncel·lista Mischa Maisky, la violinista Midori i els directors Andrea Marcon i 
Simon Halsey.

- També destaquem els directors Virginia Martínez i Salvador Mas, l’Orfeó Català i el Cor Francesc 
Valls.

- Entre els programes, articulats pel director titular i artístic de l’OCM, Tomàs Grau, es troben la 
Novena de Beethoven, la Tràgica de Schubert, la Consagració de la Primavera i el Requiem de Mozart, 
entre d’altres.

- CONCERT EXTRAORDINARI: Els Solistes de la Berliner Philharmoniker i l’OCM conformaran les 
dues orquestres de la Passió segons sant Mateu, un projecte extraordinari per a celebrar el centenari 
de la seva estrena a l’estat espanyol.

Aquest proper mes de setembre s’inicia a Barcelona una de les temporades musicals més esperades, la 
de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae. Estem frisosos per gaudir plegats de la màgia de la música en 
directe i dels grans programes que hem preparat, coincidint amb el nostre 15è aniversari.

La nostra és una història encaminada cap a l’excel·lència gràcies a les empremtes significatives deixades 
per tots els artistes que ens han acompanyat i esperonat des del primer dia. És gràcies a tots ells que som 
qui som i toquem amb entusiasme, actitud i compromís.

Ens acompanyaran grans artistes de reconegut prestigi internacional, com els pianistes Ivo Pogorelich i 
Maria João Pires, el violoncel·lista Mischa Maisky, la  violinista Midori, els directors Andrea Marcon i Simon 
Halsey i l’Orfeó Català, entre d’altres.

Un viatge articulat amb obres de compositors imprescindibles de la història de la música, des de Bach 
fins a John Williams passant per Mozart, Schubert, Brahms, Dvorák, Stravinsky... i, com no, Beethoven, 
continuant amb les celebracions del 250è aniversari del seu naixement.

Benvinguts a la temporada simfònica més apassionant del moment!

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae
celebra el seu 15è aniversari convidant a 

Maria João Pires, Ivo Pogorelich, Mischa Maisky 
i Midori al Palau de la Música
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CALENDARI

A partir del 17 d’abril de 2020
Renovació i venda  de nous 
abonaments.

A partir del 27 d’abril de 2020
Venda d’entrades individuals.

COVID-19

Totes les entrades adquirides per 
a la temporada 2020-21 es podran 
acollir a la devolució o bescanvi, 
sense justificació prèvia, en cas 
de no poder assistir a algun dels 
concerts.

PREUS

De 18€ a 56€ per a tots els concerts, 
exceptuant el concert Star Wars 
que té un preu únic de 39€ i els 
dos concerts extraordinaris: 
Maria João Pires & Mozart i Passió 
segons sant Mateu de Bach. 

PROGRAMACIÓ

Tomàs Grau serà l’encarregat d’inaugurar la temporada 2020-21 el proper dilluns dia 21 de setembre 
dirigint la monumental Novena Simfonia de Beethoven amb l’Orfeó Català, finalitzant així la interpretació 
de la integral de les simfonies de Beethoven que l’OCM ha ofert dins la seva programació les darreres 
temporades.

El reconegut pianista servi Ivo Pogorelich serà el convidat d’honor el diumenge dia 25 d’octubre per 
interpretar el Segon Concert per a piano i orquestra de Rakhmàninov, juntament amb la Simfonia núm. 4 
de Brahms dirigida per Tomàs Grau.

El diumenge dia 29 de novembre el mestre italià Andrea Marcon dirigirà el Triple Concert de Beethoven, 
seguit per la Simfonia núm. 4 ‘Tràgica’ de Schubert.

Com a concert extraordinari fora d’abonament, el dimarts dia 22 de desembre l’OCM convida la reconeguda 
pianista Maria João Pires per interpretar el meravellós Concert per a piano i orquestra núm. 20 de Mozart, 
en un programa que es completarà amb la Simfonia ‘Júpiter’ del mateix compositor sota la direcció de 
Tomàs Grau.

Com ja ve sent tradició, el dissabte dia 9 de gener de 2021 s’interpretarà un programa basat en les millors 
bandes sonores del compositor americà John Williams; Virginia Martínez dirigirà, entre d’altres, les BSO 
d’Star Wars, Jurassic Park, E.T. i Shindler’s List.

El violoncel·lista d’origen letó Mischa Maisky ens delectarà el diumenge dia 31 de gener de 2021 amb el 
Concert per a violoncel i orquestra de Dvorák, seguit per la Suite núm. 2 de Daphnis et Chloé i el Bolero de 
Ravel, tot dirigit per Tomàs Grau.

Com a concert extraordinari, i per a celebrar el centenari de la seva estrena a l’estat espanyol, els Solistes de 
la Berliner Philharmoniker juntament amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae conformaran les dues 
orquestres que interpretaran la Passió segons sant Mateu de Bach, el diumenge dia 28 de febrer de 2021, 
acompanyant l’Orfeó Català i el Cor Infantil de l’Orfeó Català, i dirigits per Simon Halsey.

El dilluns dia 26 d’abril de 2021 serà el torn de la violinista d’origen japonès Midori, que interpretarà el 
Concert per a violí i orquestra de Brahms, seguit per la espectacular Consagració de la Primavera d’Stravisky 
dirigida per Tomàs Grau.

Per cloure la celebració del 15è aniversari de l’OCM, el diumenge 23 de maig de 2021 Salvador Mas dirigirà 
el Requiem de Mozart amb el Cor Francesc Valls i quatre solistes catalans.
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L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), fundada l’any 
2006, ha gaudit d’una gran rebuda per part del públic per la seva 
tasca de divulgació de la música clàssica en sectors molt diversos, 
prestant especial atenció al públic melòman i jove. Ha actuat 
en sales com el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del 
Liceu, l’Auditori de Barcelona, l’Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, l’Auditorio de Saragossa, el Palacio Euskalduna de Bilbao, 
el Palau de les Arts de València i l’Auditorio Víctor Villegas de 
Múrcia, entre d’altres. L’OCM desplega les seves temporades de 
concerts de producció pròpia a Barcelona, Tarragona i Lleida.

Des del seus inicis, Tomàs Grau n’és el director titular i artístic, 
i des de la temporada 2017-18 el mestre Salvador Mas n’és el 
principal director convidat, rol que abans van exercir Jordi Mora 
i José Rafael Pascual Vilaplana. L’OCM va iniciar la temporada 
2009-10 el seu projecte de residència a l’Auditori del Tívoli del 
Vendrell, vigent en l’actualitat.

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha col·laborat amb 
directors com Antoni Ros Marbà, Edmon Colomer, Rinaldo 
Alessandrini, Gábor Takács-Nagy, Marzio Conti, John Rutter, 
Josep Caballé Domenech, Virginia Martínez, Salvador Brotons, 
Diego Martin-Etxebarria i Massimo Spadano; i solistes com 
Stephen Kovacevich, Sabine Meyer, Steven Isserlis, Patricia 
Kopatchinskaja, Roberto Alagna, Gautier Capuçon, Mark 
Padmore, Alexander Melnikov, Seong-Jin Cho, Alice Sara Ott, 
Sayaka Shoji, Albrecht Mayer, Clara-Jumi Kang, Ainhoa Arteta, 
Asier Polo, Leticia Moreno, Pablo Ferrández, Judith Jáuregui, 
Albert Guinovart o Rafael Aguirre, entre d’altres. 

Tot i realitzar la seva activitat principalment a Catalunya, l’OCM 
també actua de manera periòdica arreu de l’estat espanyol i ha 
realitzat gires de concerts a Alemanya, Suïssa i la República Txeca. 
Ha enregistrat, entre d’altres, els discs Die Romantische Seele, 
Alba Eterna, Tempesta esvaïda, Un conte de Nadal i Mediterráneo.

www.orquestracameramusicae.com

ORQUESTRA SIMFÒNICA 
CAMERA MUSICAE
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Nascut a Barcelona l’any 1979, realitza els estudis musicals al 
Conservatori Superior Municipal de Música de la mateixa ciutat, on 
obté el títol de Professor Superior en Direcció de Cors, guardonat amb 
el Premi d’Honor, l’any 2003. Prossegueix els seus estudis de direcció a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, on obté el Títol Superior de 
Direcció d’Orquestra, assolint les màximes qualificacions, l’any 2007. 
Complementa la seva formació en els Wiener Meisterkurse 2006 i 
2007, en l’especialitat de Direcció d’Orquestra.

Ha dirigit, entre d’altres, solistes de talla nacional i internacional 
com Patricia Kopatchinskaja, Gautier Capuçon, Sabine Meyer, Steven 
Isserlis, Alexander Melnikov, Seong-Jin Cho, Mark Padmore, Stephen 
Kovacevich, Alice Sara Ott, Sayaka Shoji, Albrecht Mayer, Clara-Jumi 
Kang, Asier Polo, Ainhoa Arteta, Leticia Moreno, Judith Jáuregui, 
Jesús Reina, Josu de Solaun i Albert Guinovart a les principals sales de 
concerts de Catalunya i l’estat espanyol.

Actualment és el director titular i artístic de l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae, i el conviden regularment a dirigir d’altres 
formacions, com la Stuttgarter Kammerorchester, Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de Burgos, 
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, Jove Orquestra Simfònica de 
Barcelona, Orquesta Sinfónica Vigo 430, Orquesta Clásica Santa 
Cecilia, Camerata Internacional de Barcelona, Orquesta Academia 
Galamian i Camerata Eduard Toldrà, entre d’altres.

Entre els seus compromisos més immediats destaca dirigir solistes 
com Ivo Pogorelich, Maria João Pires, Mischa Maisky, Midori i Alexei 
Volodin.

www.tomasgrau.com

TOMÀS GRAU
DIRECTOR
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És un dels cors amateurs de referència del país. Amb més de 125 anys 
d’història, va ser fundat l’any 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives 
per difondre el repertori coral català i universal amb la màxima 
excel·lència artística. Al llarg de la seva història, el cor ha estat dirigit 
per Lluís Millet i Pagès (1891-1941), Francesc Pujol i Pons (1941-1945), 
Lluís Maria Millet i Millet (1945-1977), Lluís Millet i Loras (1977-1981), 
Simon Johnson (1981-1983 i 1985-1988), Salvador Mas (1983-1985), Jordi 
Casas Bayer (1988-1998), Josep Vila i Casañas (1998-2015) i Simon 
Halsey (2015). Actualment, Simon Halsey n’és el director artístic, Pablo 
Larraz el director principal i Pau Casan el pianista. Té la seu al Palau de 
la Música Catalana, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. 

L’Orfeó Català ha interpretat les obres més representatives del 
repertori coral i ha protagonitzant primeres audicions al nostre país 
d’obres importants, com la Missa en Si menor de Bach o Les estacions 
de Haydn. Ha estat dirigit per primeres batutes internacionals: R. 
Strauss, C. Saint-Saëns, P. Casals, Z. Mehta, F. Brüggen, M. Rostropóvitx, 
Ch. Dutoit, L. Maazel, D. Barenboim, S. Rattle i G. Dudamel, entre 
d’altres. Els darrers anys ha debutat a la Konzerthaus de Viena i a 
la Sala Gulbenkian de Lisboa, ha protagonitzat una gira per Itàlia 
amb la Mahler Chamber Orchestra, dirigits per D. Gatti, i ha actuat 
a Londres en dues ocasions, el 2015 al Royal Festival Hall i el 2017 al 
Royal Albert Hall debutant als Proms.

www.orfeocatala.cat

ORFEÓ CATALÀ
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Ivo Pogorelich va néixer a Belgrad l’any 1958. Als set anys va rebre la 
seva primera classe de piano i amb dotze es va traslladar a Moscou 
per estudiar piano a l’Escola Central de Música i posteriorment al 
Conservatori Txaikovski. El 1976 va iniciar estudis intensius amb la 
cèlebre pianista i professora Aliza Kezeradze, amb la qual es va casar 
el 1980 i va estar casat fins a la seva mort prematura l’any 1996. El 1978 
Ivo Pogorelich va guanyar el Concurs Internacional de Casagrande a 
Terni (Itàlia) i el 1980 el concurs Internacional de Música de Montreal. 
No obstant això, va ser el premi que no va guanyar el que el va fer 
mundialment famós. El 1980 es va presentar al Concurs Internacional 
Chopin de Varsòvia, on la seva eliminació a la tercera volta va 
desfermar una ferotge controvèrsia i va atreure l’atenció de tot el món 
musical cap al pianista.

Des del seu recital de debut al Carnegie Hall de Nova York el 1981, 
les actuacions d’Ivo Pogorelich han causat sensació en totes les 
grans sales de concerts del món: als Estats Units, Canadà, Europa, 
Japó, Amèrica del Sud i Israel. Ha estat convidat per tocar amb 
nombroses grans orquestres com l’Orquestra Filharmònica de Berlín 
i l’Orquestra Filharmònica de Viena, totes les orquestres de Londres, 
l’Orquestra Simfònica de Chicago, l’Orquestra Simfònica de Boston, la 
Filharmònica de Nova York i l’Orquestra de París. Allà on toca, les seves 
magnífiques interpretacions de la música confirmen l’originalitat del 
seu talent i intel·lecte.

El 1988 va ser nomenat per la UNESCO “Ambaixador de Bona Voluntat”.

www.ivopogorelich.com

IVO POGORELICH
PIANO
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Nascut a Treviso (Itàlia) l’any 1963, Andrea Marcon va iniciar els 
seus estudis musicals amb Vanni Ussardi, diplomant en òrgue i 
clavicèmbal. El 1983 es trasllada a Basilea, on obté el diploma en 
Música Antiga. El 1985 guanya el Concurs Internacional de Bruges, el 
Concurs d’òrgan Paul Hofhaimer a Innsbruck a l’any següent i el 1991 
el Concurs de Clavicèmbal de Bolonya. Des de llavors, desenvolupa 
una intensa activitat concertística en els més prestigiosos auditoris i 
festivals europeus, com a director i com a solista d’òrgue i clave.

El 1997 va fundar l’Orchestra Barocca di Venezia, amb la qual ha actuat 
en els Proms de Royal Albert Hall i al Barbican Centre de Londres, 
Konzerthaus de Berlin, Concertgebouw d’Amsterdam, Théâtre des 
Champs Élysées i Théâtre Châtelet de París, Konzerthaus i Musikverein 
de Viena, Tonhalle de Zuric, Opera City Hall i Kyoi Hall de Tòquio, Izumi 
Hall d’Osaka, Carnegie Hall i Alice Tully Hall-Lincoln Center de Nova 
York, Kennedy Terrace de Washington, etc. 

En qualitat de director convidat ha estat alccapdavant d’importants 
formacions: les orquestres filharmòniques de Berlín, Bremen i Essen, 
les simfòniques de Lucerna i Montecarlo, les orquestres de la ràdio de 
Colònia, Frankfurt, Hannover, Berlín i Holandesa, Kammerakademie 
Potsdam, Ensemble Oriol Berlin, Orchestre de Chambre de Genève, 
Mahler Chamber Orchestra, així com les orquestres dels teatres 
d’òpera de Frankfurt, los Angeles i Basilea, i les principals orquestres 
espanyoles, entre moltes altres. 

Andrea Marcon compagina tota aquesta activitat amb l’Orquesta 
Ciudad de Granada, de la qual és Director Artístic i Titular a l’actualitat.

www.musiespana.com/andrea-marcon

ANDREA MARCON
DIRECTOR
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Nascuda el 23 de juliol de 1944 a Lisboa, Maria João Pires va oferir el seu 
primer concert públic a l’edat de 4 anys; va començar els seus estudis 
de música i piano amb Camps Coelho i Francine Benoît, continuant-
los més tard a Alemanya amb Rosl Schmid i Karl Engel. A més dels 
seus concerts, ha realitzat enregistraments per a la discogràfica Erato 
durant quinze anys i Deutsche Grammophon durant vint.

Des de la dècada de 1970, Pires s’ha dedicat a reflectir la influència 
de l’art en la vida, la comunitat i l’educació, tractant de descobrir 
noves maneres d’establir aquesta forma de pensar en societat. Busca 
noves vies, respectant el desenvolupament d’individus i cultures, per 
fomentar l’intercanvi d’idees.

El 1999 va crear a Portugal el Belgais Centre, dedicat a l’estudi de les 
arts, on Maria João Pires ofereix regularment tallers interdisciplinaris 
per músics professionals i amants de la música. A la sala de concerts de 
Belgais es realitzen amb freqüència concerts i enregistraments; en el 
futur, aquestes es compartiran amb la comunitat digital internacional.

Fa sis anys, la pianista va iniciar dos projectes complementaris a 
Bèlgica: els Cors Partitura, un projecte que crea i desenvolupa cors 
per a nens d’entorns desafavorits i els Tallers Partitura. Tots aquests 
projectes tenen com a objectiu crear una dinàmica altruista entre 
artistes de diferents generacions, proposant una alternativa a un món 
massa centrat en la competitivitat. Aquests projectes, tallers i filosofia 
ja s’estan difonent per tot arreu.

www.agenciacamera.com/es/artista/maria-joao-pires

MARIA JOÃO PIRES
PIANO
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Virginia Martínez és llicenciada en piano i harmonia pel Conservatorio 
Superior de Música de Murcia i, tenint com a professors a Pilar i Pedro 
Valero, el 1999 és becada per la Fundación Séneca de Murcia per 
continuar els seus estudis a l’estranger.

A partir d’aquest any comença a estudiar la carrera de Direcció 
d’Orquestra al Conservatori de la Ciutat de Viena, tenint com a 
professors a Reinhard Schwarz i Georg Mark, finalitzant aquests 
estudis el mes de juny de 2003 i obtenint la qualificació de “Matrícula 
d’Honor amb menció especial “.

Ha dirigit amb gran èxit a les Orquestres Nacional de Montpeller, 
Orquestra Nacional de Singapore, Wiener Kammerorchester, Orquestra 
Simfònica de Biel (Suïssa), Orquestra Simfònica de Graz (Àustria), 
Orquestra de Conservatori de Viena, Orquesta Nacional de Espanya, 
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta 
Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, 
Orquesta Sinfónica de Navarra i Orquestra de València, entre d’altres.

Ha treballat amb solistes com Javier Perianes, Judith Jauregi, Fazil Say, 
Maria Espada, Jose Antonio López, Gustavo Peña, José Ferrero, Cristina 
Faus, María Bayo, Pablo Ferrández, Christian Poltera, Jesús Reina o 
Joaquín Riquelme, entre d’altres.

Actualment és la Directora Titular i Artística de l’Orquesta Sinfónica 
de la Región de Murcia i Directora Titular de l’Orquesta de Jóvenes de la 
Región de Murcia.

www.virginiamartinez.eu

VIRGINIA MARTÍNEZ
DIRECTORA
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Mischa Maisky té la distinció de ser l’únic violoncel·lista del món 
que ha estudiat tant amb Mstislav Rostropovich com amb Gregor 
Piatigorsky. Nascut a Letònia, educat a Rússia, després de la seva 
repatriació a Israel, Mischa Maisky ha estat rebut amb entusiasme a 
Londres, París, Berlín, Viena, Nova York i Tòquio.

Com a artista exclusiu de la Deutsche Grammophon durant més 
de 30 anys, ha realitzat més de 35 enregistraments amb orquestres 
com Viena, Israel i la Filharmònica de Berlín, la London Symphony, 
l’Orchester de París, l’Orpheus und Chamber Orchestra of Europe i 
d’altres.

Els enregistraments de Maisky han tingut un gran èxit de crítica a tot 
el món i han estat premiats cinc vegades pel prestigiós premi Record 
Academy a Tòquio, tres vegades Echo Deutscher Schallplattenpreis, 
Grand Prix du Disque a París i Diapason d’Or de l’Any, així com les 
cobejades nominacions al Grammy.

Veritablement un músic de fama mundial i convidat habitual a 
la majoria dels grans festivals internacionals, ha col·laborat amb 
directors com Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Vladimir Ashkenazy, 
Daniel Barenboim, James Levine, Charles Dutoit, Yuri Temirkanov, 
Mariss Jansons, Valery Gergiev i Gustavo Dudamel, i les seves 
col·laboracions han inclòs artistes com Martha Argerich, Radu Lupu, 
Nelson Freire, Evgeny Kissin, Itzhak Perlman, Lang Lang, Peter Serkin, 
Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, Joshua 
Bell, Julian Rachlin i Janine Jansen.

www.intermusica.co.uk/artist/Mischa-Maisky

MISCHA MAISKY
VIOLONCEL
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Fundada l’any 1882 com a entitat autònoma, des de fa molt temps 
està considerada una de les millors orquestres del món. El seu actual 
director titular és Kirill Petrenko.

L’any 2007 va celebrar el 125è aniversari amb una gran quantitat 
d’activitats. Hans von Bülow, Arthur Nikisch i Wilhelm Furtwängler en 
van ser directors titulars i van deixar-hi una empremta característica 
en les primeres dècades. El 1955 Herbert von Karajan es va convertir en 
el director titular i durant els següents anys va treballar amb els músics 
per desenvolupar una qualitat sonora única i un estil d’interpretació 
que la va fer famosa a tot el món. 

Claudio Abbado, director titular del 1989 al 2002, va dur a terme un 
enfocament que contrastava amb els programes tradicionals, amb 
un èmfasi més gran en les obres contemporànies, un cicle de recitals 
de cambra i sessions d’òpera en concert. Quan Sir Simon Rattle va 
prendre el relleu el setembre de 2002, l’orquestra va introduir un 
programa educatiu que garanteix que l’Orquestra Filharmònica de 
Berlín ampliï el seu camp d’influència i s’apropi a un públic cada 
vegada més extens, i sobretot més jove. En reconeixement a aquest 
compromís, el novembre de 2007 l’Orquestra i Sir Simon Rattle van ser 
nomenats Ambaixadors de Bona Voluntat de l’UNICEF, una distinció 
atorgada per primera vegada a un conjunt artístic. 

La Fundació Berliner Philharmoniker rep el suport del seu principal 
patrocinador, Deutsche Bank. Aquest compromís va permetre, el 
gener de 2009, el llançament innovador del Digital Concert Hall, que 
emet en directe els concerts de l’orquestra per internet.

www.berliner-philharmoniker.de/en/orchestra

SOLISTES DE LA BERLINER 
PHILHARMONIKER
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El Cor Infantil de l’Orfeó Català està integrat per cantaires d’onze 
a setze anys. Des de la seva fundació fins al 2008 va ser dirigit per 
Elisenda Carrasco; actualment Glòria Coma i Pedrals n’és la directora 
i Paul Perera el pianista. Ha actuat a Barcelona, Tàrrega, Pamplona, 
Sant Sebastià, Montpeller (França) i Pisa (Itàlia). Ha col·laborat amb 
orquestres i cors de prestigi i ha treballat amb els directors E. Pohjola, 
P. Hyökki, M. Janowski, S. Bychkov, Z. Mehta, V. P. Pérez, I. Fischer i J. E. 
Gardiner, entre d’altres. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu i ha treballat 
amb Comediants i amb Dani Coma en diverses ocasions.
 
L’estiu del 2018 va actuar a l’òpera El monstre al laberint de Jonathan 
Dove amb tots els cors de l’Orfeó Català i la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya, dirigits per Simon Halsey, al Festival Grec 2018. 

El març del 2019 va interpretar la Tercera Simfonia de Mahler, 
juntament amb el Cor de Noies de l’Orfeó Català i la Gustav Mahler 
Jugendorchester, dirigits per Jonathan Nott, i recentment ha interpretat 
la mateixa simfonia amb l’Orquestra Filharmònica d’Israel, sota la 
direcció de Zubin Mehta.

El Cor Infantil forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i rep el 
mecenatge de la Fundación Banco Santander.

www.orfeocatala.cat/ca/el-cor_425336

COR INFANTIL
DE L’ORFEÓ CATALÀ
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Simon Halsey ocupa una posició única al món de la música clàssica. És 
assessor de confiança en matèria de cant coral dels directors, orquestres 
i cors més importants del món, a més d’ésser una font d’inspiració 
com a professor i ambaixador del cant coral per a aficionats de totes 
les edats, nivells i procedències. Simon Halsey ha situat el cant com 
un element central a les institucions de nivell mundial amb les quals 
col·labora i ha tingut un paper clau a l’hora de canviar el nivell del cant 
simfònic arreu d’Europa.

Ocupa diversos càrrecs al Regne Unit i a Europa: és director coral de 
l’Orquestra i el Cor Simfònics de Londres, director coral del Cor de 
l’Orquestra Simfònica de la Ciutat de Birmingham, director artístic 
dels cors de l’Orfeó Català i assessor artístic del Palau de la Música 
de Barcelona, director artístic del programa de coral juvenil de la 
Filharmònica de Berlin, director creatiu de música i projectes corals 
del cor WDR Rundfunkchor, director del cor juvenil BBC Proms, assessor 
artístic coral del Festival de Música de Schleswig-Holstein, director 
honorífic del cor Rundfunkchor Berlin i professor i director d’activitats 
corals a la Universitat de Birmingham.

Nascut a Londres, va estudiar direcció al Royal College of Music de 
Londres. L’any 1987, juntament amb Graham Vick, fundà la City of 
Birmingham Touring Opera. Fou director titular del cor Netherlands 
Radio Choir entre 1997 i 2008, així com director titular del programa 
coral Northern Sinfonia del 2004 al 2012. Entre el 2001 i el 2015, va 
dirigir el cor Rundfunkchor Berlin, del que ara n’és director honorífic. 

www.intermusica.co.uk/artist/Simon-Halsey

SIMON HALSEY
DIRECTOR
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Midori és un artista, activista i educadora visionaria la trajectòria 
única de la qual ha traspassat els límits tradicionals a través del seu 
impuls implacable per explorar i construir connexions entre la música 
i l’experiència humana. Mai en repòs, Midori aporta la mateixa 
innovació dinàmica i una visió expressiva que l’ha convertit en una 
destacada violinista de concerts als altres papers com a reconegut 
ambaixador cultural mundial i un educador musical dedicat.

Ha actuat amb, entre moltes altres, les orquestres simfòniques de 
Londres, Chicago, Boston i San Francisco, les filharmòniques de 
Berlín, Viena, Nova York, Los Angeles, Sant Petersburg i Txeca, la 
Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks i l’orquestra de cambra 
Mahler . Ha col·laborat amb músics tan destacats com Claudio Abbado, 
Leonard Bernstein, Emanuel Ax, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Christoph 
Eschenbach, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Antonello Manacorda, 
Constantinos Carydis, Yo-Yo Ma, Susanna Mälkki i Menahem Pressler.

Midori va néixer a Osaka, Japó el 1971 i va començar els seus estudis 
de violí amb la seva mare, Setsu Goto, després de mostrar una forta 
aptitud per a la música a una edat primerenca. El 1982, el director Zubin 
Mehta va convidar el Midori d’11 anys a actuar amb la Filarmònica de 
Nova York al concert anual de la vigília de Cap d’Any de l’orquestra. 
L’ovació permanent que va seguir al seu debut va provocar que Midori 
continués una carrera musical important al més alt nivell.

Midori toca un “ex-Huberman” Guarnerius del Gesù del 1734. Fa servir 
quatre arcs: dos de Dominique Peccatte, un de François Peccatte i un 
de Paul Siefried.

www.gotomidori.com

MIDORI
VIOLÍ
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Va ser fundat el novembre del 2003 per tal de participar de forma 
regular en les misses conventuals a la Catedral de Barcelona, oferint 
setmanalment un extens repertori de motets i cants polifònics en 
funció dels textos propis de cada dia litúrgic. Des del gener de 2015 
Pere Lluís Biosca n’és el director titular. 

El treball del Cor de Cambra Francesc Valls combina tant la interpretació 
de la polifonia religiosa de tots els temps com de les obres inèdites 
dels antics mestres de capella de la Catedral de Barcelona. L’exemple 
més rellevant d’aquest procés de recuperació el trobem en el Cant 
de la Sibil·la, on s’ha reconstituït la litúrgia i el vestuari del segle XVI, 
conservada als arxius capitulars. Anualment s’encarrega un cant final 
a un compositor de prestigi.

D’entre la seva activitat en concerts i actes públics destaquen la 
interpretació de l’Òpera Hangman, Hangman al Gran Teatre del 
Liceu 2007, la participació anual a la missa de Sant Jordi al Palau de 
la Generalitat, el concert de Quaresma 2013 a Montserrat, el Festival 
de Pasqua de Cervera 2014, la interpretació escenificada del Cant de 
la Sibil·la al Duomo de Milà, el juny de 2015, i el Messies de Handel a la 
Sagrada Família, el desembre de 2015.

El 2017 ha participat en l’espectacle Cants i Danses del Llibre Vermell de 
Montserrat al Festival de Música Antiga dels Pirineus i ha interpretat 
l’òpera de Purcell Dido & Aeneas amb l’Orquestra Illa de Menorca a 
Maó.

www.corfrancescvalls.org

COR FRANCESC VALLS



17

Nascut a Barcelona, Salvador Mas es va formar musicalment a 
l’Escolania de Montserrat i al Conservatori Superior de Música de 
Barcelona. Becat per la Fundació Juan March i el Ministeri de Ciència 
i Recerca austríac, va cursar direcció orquestral i coral amb Hans 
Swarowsky i Günther Theuring, respectivament, a l’Escola Superior 
de Música i Art Dramàtic de Viena. Va ser becat en dues ocasions, per 
estudiar a Salzburg amb Bruno Maderna i a Siena amb Franco Ferrara.
 
Salvador Mas ha estat guardonat per la Fundació Espanyola de la 
Vocació i pel Ministeri de Ciència i Recerca austríac, així com en el II 
Concurs Internacional Hans Swarowsky de Directors d’Orquestra.
 
Va iniciar la seva carrera professional a l’Òpera de Magúncia, i va ser 
nomenat director de l’Orquestra Ciutat de Barcelona, posteriorment 
principal director convidat d’aquesta formació i, finalment director de 
l’Orfeó Català.
 
A més de dirigir les principals orquestres espanyoles, Mas és invitat 
sovint a Àustria, Bèlgica, Canadà, Israel, Itàlia, Japó, Mèxic, Polònia, 
Romania i, de manera periòdica, a les orquestres de la Ràdio de Berlín, 
Leipzig i Saarbrücken, i a l’Orquestra Filharmònica de Munic.
 
Ha estat director titular de l’Orquestra Filharmònica del Würtemberg 
(Alemanya), de l’Orquestra Simfònica del Limburg de Maastricht 
(Països Baixos), de l’Orquestra Simfònica i del Cor del Musikverein de 
Düsseldorf .

SALVADOR MAS
DIRECTOR
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Per a sol·licitar entrevistes i materials específics (fotografies dels 
artistes en alta resolució, vídeos de l’Orquestra en HD i àudios de 
recurs) adreceu-vos al nostre equip. 

CONTACTES DE PREMSA

Francesc Xavier Sànchez · Premsa OCM 
fxsanchez@lamosca.com 
T. 649 418 682

Guillem Mora · Màrqueting i Comunicació OCM 
guillemmora@orquestracameramusicae.com 
T. 637 515 874 

SALA DE PREMSA

www.orquestracameramusicae.com/sala-de-premsa/

WEB OFICIAL
 
www.orquestracameramusicae.com 
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PALAU 
DE LA MÚSICA 

CATALANA
TEMPORADA 2020-21

{ Tocant l’Excel·lència }

ABONAMENTS I VENDA D’ENTRADES
WWW.ORQUESTRACAMERAMUSICAE.COM

STAR WARS 
I ALTRES BSO
DE JOHN WILLIAMS

09.GEN.21 · 20 H

MISCHA
MAISKY 
& CONCERT 
PER A VIOLONCEL 
DE DVORÁK

MARIA JOÃO 
PIRES
& MOZART

PASSIÓ SEGONS 
SANT MATEU 
DE BACH

31.GEN.21 · 17.30 H22.DES.20 · 20 H

28.FEB.21 · 11 H

MIDORI 
& CONCERT PER A 
VIOLÍ DE BRAHMS

EL REQUIEM 
DE MOZART

26.ABR.21 · 20 H 23.MAI.21 · 17.30 H

LA TRÀGICA DE 
SCHUBERT
& TRIPLE BEETHOVEN

29.NOV.20 · 17.30 H

LA NOVENA 
DE BEETHOVEN

IVO 
POGORELICH
& RAKHMÀNINOV 2

21.SET.20 · 20 H 25.OCT.20 · 17.30 H

COL·LABOREN:

MITJÀ OFICIAL: :
MITJANS

COL·LABORADORS


