
L’Orquestra Camera Musicae (OCM) de Tarragona, 
fundada l’any 2006, va néixer en el marc de la 
companyia d’òpera del mateix nom, amb l’objectiu de 
participar en les seves representacions operístiques. El 
setembre de 2007 es va presentar al públic en solitari. 

D’ençà de la temporada 2008-09, l’OCM organitza 
la seva pròpia temporada de concerts, amb caràcter 
estable, on compagina el repertori clàssic amb la 
descoberta de noves obres i de nous compositors. 
L’Orquestra va iniciar la temporada 2009-10 el seu 
projecte de residència a l’Auditori de l’Escola Municipal 
de Música Pau Casals del Vendrell, vigent en l’actualitat. 
Des del seu inici, Tomàs Grau n’és el director titular i 
artístic, i des de la temporada 2014-15, Jordi Mora és el 
principal director convidat de la formació.

Amb la voluntat de presentar a la capital catalana 
una selecció dels seus millors programes, l’Orquestra 
Camera Musicae programa una nova temporada de 
concerts de producció pròpia al Palau de la Música 
Catalana, un espai de referència cultural a la ciutat i, per 
extensió, al país, i el millor dels escenaris per divulgar la 
tasca desplegada per la formació tarragonina.
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Per saber-ne més:
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l’Orquestra
Camera Musicae
al Palau de la
Música Catalana

gener - maig 2016

IV temporada
de concerts

Direcció artística
Tomàs Grau

Producció executiva
Rut Martínez

Preus localitats
Concerts núm. 1 i 4: 25€ · 20€
Concert núm. 3 (10è aniversari): 35€ · 25€
Concerts núm. 2, 5 i 6: 15€

Venda d’entrades
Taquilles del Palau de la Música Catalana
De dilluns a dissabte de 10:00h a 21:00h
902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Abonaments de 5 concerts
(excepte el Concert núm. 5 - extraordinari, 
fora d’abonament)
80€ / 66€ (30% de descompte)

Descomptes i promocions
30% de descompte per als socis del Club Tr3sC 
25% de descompte per a: estudiants, 
socis de Joventuts Musicals, Òmnium Cultural 
i Revista Musical Catalana, jubilats i aturats

Amb aquestes ratlles, i per quart any consecutiu, 
us volem presentar la temporada de concerts de 
l’Orquestra Camera Musicae al Palau de la Música 
Catalana. Una temporada emocionant i il·lusionant per 
molts motius. El principal: la celebració del nostre desè 
aniversari. 

La temporada que us presentem per a aquest 2016, 
desplegada des del mes de gener i fins al maig vinent, 
consta de sis programes prou diferents, i compagina 
propostes de tall volgudament clàssic amb d’altres 
més innovadores. Novament destaca de manera clara 
la inclusió d’obres de compositors catalans com Josep 
Vila i Casañas o Manel Gil-Inglada, però igualment 
es manté l’aposta per obres de repertori signades per 
compositors clau de la tradició universal com Haydn, 
Mozart, Schumann, Txaikovski o Fauré, entre d’altres.

Per últim, hi sumem l’atractiu dels nostres artistes 
convidats: molts d’ells, de renom internacional, com el 
violoncel·lista Asier Polo, els cantants Núria Rial i Àngel 
Òdena, el violinista i director Massimo Spadano i la 
col·laboració amb l’Orfeó Català.

Espero que, enguany, us feu més propera que mai tant 
l’Orquestra com els seus músics. Que cada trobada sigui 
un pretext per compartir un projecte que ens faci més 
feliços. 

Tomàs Grau
director titular i artístic 
de l’Orquestra Camera Musicae

Presentació 
de la temporada 
al Palau

mitjans col·laboradors

organitza col·labora

amb el suport de



L’Orquestra 
Camera Musicae 
i el violoncel 
d’Asier Polo

La mort
i la donzella

125è aniversari 
de l’Orfeó Català

Concert núm. 1

Concert núm. 2

Concert núm. 5 (extraordinari)*

dissabte 30 
de gener de 2016

20:30h

Sala de 
concerts

Sala de 
concerts

Sala de 
concerts

Sala de 
concerts

Petit 
Palau

Petit 
Palau

divendres 26 
de febrer de 2016

20:30h

diumenge 8 
de maig de 2016

18:00h

Concert per a violoncel i orquestra, op. 85

Simfonia núm. 3, op. 97 
“Renana”

La mort i la donzella, D 810

Divertimento, op. BB118

Te Deum

El mirador

Veni Creator Spiritus (estrena)

Edward Elgar

Robert Schumann

Franz Schubert 
(arr. Mahler)

Béla Bartók

Josep Vila i Casañas

Josep Vila i Casañas

Josep Vila i Casañas

Orquestra Camera Musicae
Asier Polo, violoncel 

Tomàs Grau, director
Orquestra Camera Musicae

Jordi Mora, director

Orfeó Català
Orquestra Camera Musicae

Marta Mathéu, Gemma Coma-Alabert,
Roger Padullés i José Antonio López, solistes

Josep Vila i Casañas, director

El Rèquiem de 
Fauré i la Quarta 
de Txaikovski
OCM 2006-2016:  10è aniversari

Concert núm. 3

diumenge 6 
de març de 2016

18:00h

Rèquiem, op. 48

Simfonia núm. 4, op. 36

Gabriel Fauré

Piotr Ilitx Txaikovski

Orquestra Camera Musicae
Cor Jove de l’Orfeó Català

Núria Rial, soprano
Àngel Òdena, baríton
Tomàs Grau, director

Concert núm. 4

divendres 15 
d’abril de 2016

20:30h

La Música aquàtica 
vista per 
Massimo Spadano

Orquestra Camera Musicae
Massimo Spadano, violí solista i director

Simfonia núm. 49 “La passione”

Concert per a violí 
i orquestra núm. 1, KV 207

Música aquàtica, HWV 348

Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart

Georg Friedrich Handel

divendres 20 
de maig de 2016

20:30h

La Nit dels Dips (estrena)

Concert per a clarinet i orquestra,  op. 57

Metamorphosen

Manel Gil-Inglada

Carl Nielsen

Richard Strauss

Orquestra Camera Musicae
Miquel Ramos, clarinet

José Rafael Pascual-Vilaplana, director

*fora d’abonament

L’emoció més enllà 
de les paraules

Un lied que ha seduït
generacions

La celebració d’un projecte 
harmonitzat en comú

Música exultant 
per a un convidat polièdric

Festeig d’un aniversari
de referència

Metamorfosis
Concert núm. 6

Construint 
des del no-res


