
        
 
 
 
 
 
 
 

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

Concert a càrrec de 
 

 MUSICUS 
Orquestra de flautes dolces del Coll de Barcelona 

Direcció: Susana Tapia 
 
 

Dissabte 11 d’abril de 2015 a les 19.00h 

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

Amb la col·laboració de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'orquestra va ser fundada el 1983 pel mestre Francesc Vilasís, fent la primera actuació en públic el dia 17 de 
gener de 1986. Sentint la necessitat de perllongar la història de la flauta dolça i situant-se en el moment que 
fou substituïda per la flauta travessera, unes persones encapçalades pel mestre Francesc Vilasís, que 
estimaven un instrument que els permetia de fer música aïlladament, varen tenir la bona pensada de formar 
un conjunt que anomenaren “Musicus, Orquestra de flautes dolces de Barcelona”. Això esdevingué el 17 de 
gener de 1986 a Barcelona. El seu propòsit fou el de situar la flauta dolça al nivell artístic que li correspon, 
seguint les directrius d'aquells mestres del barroc que l'empraren en les seves composicions. 
Des de llavors han cultivat la música de cambra, corals, cançó popular, homenatjant sempre els nostres músics 
i sempre que ha calgut afegint al conjunt diferents veus solistes o instruments com l'orgue, el violí, l'oboè, 
instruments de percussió, etc. També es fan col·laboracions amb altres conjunts vocals o instrumentals. En 
aquests anys han actuat al Reial Círcol Artístic de Barcelona, l'església de Sant Pere de Ripoll, l'Auditori Pepita 
Sellés de Barcelona, Ajuntament de Martorell, Ajuntament d'Hostafrancs, Ajuntament de Gràcia, Palau de la 
Música Catalana, entre d’altres. 
Des del gener de 1999, i durant 14 anys, la Pepita Perelló, Directora titular de l’Orquestra de Cambra 
d’Acordions de Barcelona durant gairebé quatre dècades, i muller del Francesc Vilasís, ha estat la segona 
Directora titular de la formació, dirigint Musicus amb la dedicació, entusiasme i professionalitat que la 
caracteritzen. Des del setembre de 2014 dirigeix l'orquestra la Susana Tapia, Mestre d’Educació Musical per la 
Universitat de Barcelona, professora de piano i professora superior d’acordió pel Conservatori de Música del 
Liceu de Barcelona, Doctora en Didàctica de la Música també per la UB i luthier d’acordions entre d’altres, 
doncs s’ha dedicat sempre a la seva formació continuada, la interpretació musical i la docència. 

Stella splendens in monte ...................................................... Anònim català s. XIV (S. Tapia) 

Tres danses holandeses antigues ..................................... Anònim holandés s. XVI (F. Vilasís) 

Dansa instrumental ................................................................. E. de Valderrábano (S. Tapia) 

Amor que tens ma vida ....................................................... Anònim francés s. XVI (F. Vilasís) 

O son do ar ............................................................................................. B. Romero (S. Tapia) 

Hymne Ô Nuit (melodia de l’òpera Hippolyte et Aricie) .......... J. P. Rameau-Noyon (S. Tapia) 

Canticorum Iubilo............................................................................. G. F. Haendel (F. Vilasís) 

Sarabande (Suite en re menor) ..........................................................G. F. Haendel (S. Tapia) 

Suite orquestral núm. 2............................................................................ J. S. Bach (S. Tapia) 
 Rondeau 
 Polonaise 
 Menuet 

Ària (Suite núm. 3) ................................................................................... J. S. Bach (S. Tapia) 

Lascia ch’io pianga (òpera Rinaldo) ...................................................G. F. Haendel (S. Tapia) 

DIRECCIÓ: SUSANA TAPIA 
Orgue: Irina Vilasís          Percussió: Jesús Otero 

 

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” 
Dissabte 23 de maig de 2015 a les 19.00h 

“Este... Piazzolla, viste?”, concert-espectacle a càrrec del quartet “Aires de Tango” 

Proper concert OCAB: Teatre del Círcol de Badalona (c. Sant Antastasi, 2) 
Diumenge 24 de maig de 2015 a les 18.30h 

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