
        
 
 
 
 
 
 
 

 IV Cicle 
“UNA HORA DE MÚSICA A L’OCAB” 

“UN MÓN DE MÚSIQUES” 
 

 Ramon Rodó i Sellés (piano) 

Ricard Vives i Sellés (percussió) 
 

 

Dissabte 28 de febrer de 2015 a les 19.00h 

ENTRADA  LLIURE (LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA) 

Amb la col·laboració de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMON RODÓ I SELLÉS, piano 
Inicia estudis de piano al Conservatori del Liceu continuats a Las Palmas amb el seu pare Gabriel Rodó, director 
de la ‘Sociedad Filarmónica’. Allí va completar piano, harmonia i contrapunt i va estudiar violí, viola i trompa. 
Als 16 anys toca el piano amb grups de música lleugera, als 19 és pianista d’importants hotels on acompanya a 
cantants i ballets, al mateix temps i durant 5 anys toca la viola en la orquestra simfònica de Las Palmas. Al 
1962 deixa Canàries i actua en diversos països europeus. A partir de 1968 treballa més de 30 anys en la 
industria discogràfica, on ha estat Director Artístic, director musical, productor o A&R manager gravant 
infinitat de discs amb cantants de tot tipus de gèneres musicals. Com a autor té mes de 500 temes registrats 
en l’SGAE i, a més de cançons, té obres per cello, piano, obra simfònica, música de cambra, trios, quartets, etc. 
A traves dels seus coneixements del Flamenc, porta 25 anys de crític en ‘La Vanguardia’. 

RICARD VIVES I SELLÉS, percussió 
Nascut a Barcelona, va cursar estudis de Llenguatge musical, piano i percussió a l’Escola Municipal de Música 
de Barcelona. Ha format part com a bateria de vàries de les formacions orquestrals de música lleugera més 
importants de la seva època. Des de fa uns quants anys s’ha dedicat a la percussió col·laborant amb diverses 
formacions d’estil clàssic, com ara l’Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona des de l’any 2006, la 
Camerata de l’OCAB, l’Orquestra de flautes dolces del Coll de Barcelona (Musicus) i l’Orquestra Amics dels 
Clàssics. 
 
SENTIMENTS 1 i SENTIMENTS 2 (Estrenes) ................................... Ramon Rodó (piano sol) 

CLÀSSICS DEL CINEMA ................................... Over the rainbow (El mag d’Oz) – Harold Arlen 
As time goes by (Casablanca) – Herman Hupfeld 

Moon River (Esmorzar amb diamants) – Henry Mancini 

EL BOLERO .............................................................................. Maria Elena – Lorenzo Barcelata 
Sabor a mí – Álvaro Carrillo 

BRASIL................................................................................... Manhã do Carnaval – Luis F. Bonfá 
Samba d’Orfeu – Luis F. Bonfá 

Garota de Ipanema – Augusto Carlos Jobim 

‘STANDARDS’ Lents ...................................................................... Laura (Laura) – David Raksin 
Misty – Erroll Gardner 

Summertime (Porgy and Bess) – George Gershwin 

EL TANGO ................................................................................... A media luz – Eduardo Donato 
Adiós muchachos – Julio César Sander 

Celos (Jalousie) – Jacob Gade 

FRANÇA .......................................................................... Hymne a l’amour – Margaret Monnot 
Les fuilles mortes – Joseph Kosma 

Mademoiselle de Paris – Paul Dupand 

‘STANDARDS’ Swing ....................................................................... Nuages – Django Reinhardt 
Tea for two – Vincent Youmans 

Secret Love – Sammy Fain 

ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA 
http://www.ocab.cat           orquestra.ocab@gmail.com            Tel. 93 410 30 60 

Proper concert  
IV Cicle “Una hora de música a l’OCAB” 

 

MUSICUS, orquestra de flautes dolces del Coll de Barcelona 
(Direcció: Susana Tapia) 

Dissabte 11 d’abril de 2015 a les 19.00h 

c. Entença, 218, entresol 4a 
08029 – BARCELONA 
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