
 
CAMERATA DE L’OCAB 

concert al Centre Cívic Riera Blanca 
(c. de Riera Blanca, núm. 1-3 – Barcelona) 

16 de novembre de 2014 a les 18.00h 

Aquesta formació acordionística està integrada per Jesús Otero, Sandra Hernández, 
Irina Vilasís i Rosa Carme Martínez (acordions), Susana Tapia (acordió baix) i 
Ricard Vives (percussió), tots ells membres de l’Orquestra de Cambra d’Acordions de 
Barcelona (OCAB). En l’actuació d’avui compten amb l’extraordinària col·laboració de 
la solista de castanyoles Consol Grau, també membre de l’OCAB. 

Allò que una vegada fou una idea fruit de la inquietud i la dedicació a la música de tots 
els seus membres, avui dia és tota una realitat. Des de la seva fundació l’any 2004, 
han actuat a nombroses poblacions de Catalunya, Espanya i França donant mostra de 
tot el què és pot fer amb l’acordió i rebent l’afecte i entusiasme del públic. 

Pel que fa al seu repertori, comprèn un ampli ventall d’èpoques i estils que inclou des 
d’obres de caire popular o temes de jazz fins a les obres dels grans compositors 
clàssics. 

Com a membres de l’OCAB han realitzat nombrosos concerts arreu de Catalunya, 
Espanya i l’estranger (Alemanya, França, Rússia i un llarg etc.) i han enregistrat 
diversos CD. 

 
PROGRAMA: De J.S. Bach a G. Miller 

 
 

Ària de la “Suite en Re” BWV 1068 ............................................................. J.S. Bach (1) 
Els Sirgadors del Volga ........................................................................ Popular russa (2) 
O sole mio ............................................................................................... E. di Capua (1) 
Somni (sardana) ..................................................................... M. Saderra i Puigferrer (3) 
La Calesera (pasacalle de los chisperos y guardias de corps) .................... F. Alonso (3)  
Dansa espanyola núm. 1 de “La vida breve” ........................................... M. de Falla (3,a) 

(solista de castanyoles: Consol Grau) 
 

(petita pausa) 
 
The West Side Story ............................................................................... L. Bernstein (4) 

Adiós Nonino ........................................................................................... A. Piazzolla (3) 

Oblivion.................................................................................................... A. Piazzolla (3) 

Por una cabeza (tango) .............................................................................. C. Gardel (3) 
Let’s Glenn Miller .......................................................................................... G. Miller (5) 
 

 

Arranjaments: 

(1) Pepita Perelló     (2) Pepita Sellés     (3) Jesús Otero     (4) Heinz Ehme 
(a) Castanyoles: Emma Maleras 


