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Música i poesia
Durant el concert, la rapsoda Maria Rosa Oliveras
llegirà poemes del poeta.

PROGRAMA:
· Et recordem
· Serenata
· Bella bocca
· Maria
· El dia que me quieras
· Por una cabeza
· Libertango
· Suite per a Piano
Es recitaran els poemes de Miquel Martí i Pol:
- Dóna´m la mà
- El poema és la Nit
- Solstici
- Exil.li
- Ens sentim tan orfes

Lluis Albert
Franz Schubert
Émile Waldteufel
Camil Isern
Carlos Gardel
Carlos Gardel
Astor Piazzola
Carles Coll

· La Cinquantena
Gean Gabriel-Marie
· Caricies
Josep Vicens-Avi Xaxu
· Vals nº 2
Dmitri Xostakóvitx
· Fantasia sobre motius de Les Noces de Figaro
W. Amadeus Mozart

Carles Coll Costa
Músic nascut a Figueres el 14 d’abril de 1952.
Fundador i director titular durant 28 anys de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà.
Compositor de diverses obres entre les que destaquen les dues
versions lliures que va fer de “Balada del Sabater d’Ordis” de
Carles Fages de Climent, la primera l’any 2002 i l’altra l’any 2018,
en motiu de la commemoració dels cinquanta anys de la mort
del poeta.
Com a pianista ha actuat en diverses formacions de cambra,
com el Quintet de Cambra de Catalunya, i com a solista, en
diverses orquestres, com ara Solistes de Catalunya, Orquestra

Carles Coll Costa en un moment d’assaig abans d’un recital.

de Cambra del Sud-est d’Alemanya de Phorzheim o Orquestra
Simfònica de Münster.
Com a director ha estat convidat a dirigir orquestres a
Eslovàquia, França, Anglaterra, Portugal, Índia, Panamà, EEUU,
Romania, Bulgària, Cuba i Turquia.
L’any 2009 l’escriptor Josep Valls li va publicar el llibre biogràfic
“Carles Coll. El músic que mou fronteres”.
El 19 d’abril de 2011 li fou lliurada la Medalla d’Or del Mèrit
Europeu de la “Fondation du Mérite Européen” de Luxemburg,
de la mà de Jacques Santer.

Carles Coll Bardes
Músic intèrpret de violoncel nascut a Figueres el 19 de juliol de
1975.
Va iniciar els seus estudis a l’Escola de Casino Menestral de
Figueres, filial del Conservatori Superior de Música del Liceu de
Barcelona, amb Jaume Cristau i Josep Bassal.
Els va continuar amb el violoncel·lista polonès Adam Glubinsky
a Barcelona. Tot seguit va cursar estudis a Viena.
Membre fundador de la Jove Orquestra de Figueres i de la Jove
Orquestra de Cambra de l’Empordà. Amb l’Orquestra Euràsia va

Carles Coll BARDES en un moment d’assaig abans d’un recital.

fer una gira per la Xina i Portugal.
Des de l’any 2000 és violoncel·lista titular de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà, amb la qual ha actuat als cinc continents.
També de l’Orquestra Filharmònica de Catalunya, amb la que ha
fet els Concerts de Cap d’Any de TV3 i ha enregistrat diversos CD
i DVD.
L’any 2018 va actuar de solista a l’estrena de l’espectacle musical
“Balada del Sabater d’Ordis”, basada en l’obra homònima de
Carles Fages de Climent, i amb versió lliure del compositor
Carles Coll Costa.
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Us presentem un concert que
pretén ésser un viatge musical
amb sortida a l’Empordà i
arribada a Salzburg.
Visitarem diferents indrets que,
creiem, seran ben singulars i així
es farà un trajecte que esperem
sigui d’allò més atractiu.
La música, aquest llenguatge
universal, ens obrirà un ventall
de paisatges que desitgem us
agradin.
Aquesta és la nostra intenció.
Que passeu una molt bona
estona amb el duet Carles Coll.

