
 
 
 
 
 
 
 
ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA (OCAB) 
Direcció: Jesús Otero 
 
Fundada per Pepita Sellés l’any 1948, l’OCAB té com a objectiu principal l’ennobliment constant 
de l’acordió. Actualment està integrada per 30 músics i Jesús Otero n’és el Director. 
 
L’Orquestra ha realitzat actuacions arreu de Catalunya, d’Espanya i ha fet diverses gires per 
l’estranger (França, Portugal, Alemanya, Suïssa, Rússia, etc). L’agost de 1986, a la ciutat 
alemanya de Bensheim, els amfitrions entregaren a Pepita Perelló la primera ensenya d’or de la 
Federació Internacional, que s’atorga a personalitats de fora del país. El desembre del mateix 
any, l’OCAB fou invitada pel Parlament Europeu i actuà a la Sala ‘Josephine’ del Palau de 
l’Orangerie d’Estrasburg amb un brillantíssim concert. El setembre de 1993 va fer un recorregut 
artístic per la CEI, concretament a la regió de l’Altai, a la Sibèria. Dels diversos concerts 
interpretats, la TV estatal russa en va enregistrar alguns per retransmetre’ls diferits a totes les 
repúbliques d’aquella comunitat. 
 
L’OCAB té diversos enregistraments que comprenen un amplíssim ventall d’obres d’èpoques, 
àmbit geogràfic i estils molt diversos. 
 
En el decurs dels anys, la fidelitat d’interpretació ha proporcionat notables èxits a l’OCAB, dels 
quals se n’ha fet ressò la premsa local, considerant-la un conjunt excepcional i de prestigi 
i situant-se al capdavant de les orquestres d’aquest gènere. 

 

 
 

 
www.ocab.cat 

 
fb.com/ocab1948 

 
@ocab1948 

 
youtube.com/ocab1948 

 

ORQUESTRA DE CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA 

c/ Entença 218, Entresol 4a 
08029 – BARCELONA 

Telèfon: 93 410 30 60 
http://www.ocab.cat 

orquestra.ocab@gmail.com 

 
 

PROGRAMA 
 

Parròquia de Santa Maria (Pl. de Santa Maria, 3 – Palau Solità i Plegamans) 
 

Diumenge 27 de setembre de 2015 a les 19.00h 
 
 
 
 
 
 
I PART 
Vals de la “Suite per a orquestra variada” ....................................................... D. Shostakovich (1) 

Sarabanda de la “Suite en re menor HWV 437” .................................................. G.F. Haendel (1)  

Marxa persa, Op. 289 ............................................................................................ J. Strauss II (1) 

Intermezzo de l’òpera “Cavalleria rusticana” ......................................................... P. Mascagni (2) 

L’Empordà (sardana) ................................................................................................ E. Morera (3) 
(en commemoració del 150 aniversari del seu naixement) 

Preludi de la sarsuela “El Bateo” .............................................................................. F. Chueca (2) 
 (solista de castanyoles: CONSOL GRAU) (C) 

 
 
II PART – música de cinema 
2001: Una odissea de l’espai (Així parlà Zaratustra. Sortida del sol) ....................... R. Strauss (1) 

L’últim Mohicà (Tema principal & ‘The kiss’) ............................................................... T. Jones (1) 

La Missió (Gabriel’s oboe) ................................................................................... E. Morricone (1) 

El senyor dels anells. La comunitat de l’anell (Suite) .................................................. H. Shore (1) 

Memòries d’Àfrica (Tema principal) ............................................................................. J. Barry (1) 

Moulin Rouge (Tango de Roxanne) ........................................................................... M. Mores (1) 
 

 
 
 
 
 
Direcció: JESÚS OTERO 
 
 
Arranjaments: (1) Jesús Otero 

(2) Pepita Perelló 
(3) Pepita Sellés 
(C) Consol Grau 
 
 
 
 


