
        
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Dissabte 27 de febrer de 2016 a les 19.00h 

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

Amb la col·laboració de 

 

 
 

       
 
 

Francisco Palacios Quixal, “Kiko”, comença els seus estudis musicals amb els professors Jose Ramon Renovell i 
Gabriel Sanchís. Després de finalitzar els estudis oficials a Castelló, estudia repertori orquestral a Köln amb el 
professor Christoph Swarz i realitza els estudis de postgrau amb el professor Raúl García a Barcelona (ESMUC-
OBC).Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE), l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu, la Jungend Mahler Orchestra, l´Orquestra de Barcelona i 
Nacional de Catalunya i l´Orquestra de Córdoba.  Ha col·laborat com a freelance amb la majoria de les 
orquestres de l´estat com la Orquesta Nacional de España o la Orquesta de Gran Canaria, entre d’altres. 
També ha col·laborat a diverses big bands com la de l’ESMUC o la de Castelló. Des de 2007, és professor de 
trombó al Conservatori de Música de Manresa (Barcelona) i des de juliol del 2013 trombó baix titular de la 
Banda Municipal de Barcelona 
 
Lluïsa Vinyes, inicià els seus estudis musicals al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona amb Pere 
Vallribera i posteriorment estudià amb Ramon Coll i Àngel Soler.  Especialitzada en Música de Cambra i en 
l’acompanyament de cantants, desenvolupa la seva carrera de concertista principalment en aquests camps, 
formant part d’un trio estable, amb el qual realitza concerts diversos i participa en diferents cursos de Cambra, 
destacant el curs de Música de Cambra de Dartington (Anglaterra). Ha esta la pianista acompanyant en proves 
en diferents orquestres com la Simfònica del Vallès i la Banda Municipal de Barcelona i ha realitzat concerts de 
Música de Cambra amb noms tan destacats com Jea kopperud, Alan Hacker, Michael Rusinek o Philip 
Cunningham. Actualment és professora de piano i repertorista del Conservatori de Música de Manresa.  
 
CANÇONS és un recital de trombó alt, trombó tenor, trombó baix i trombó contrabaix amb acompanyament 
de piano, on es dóna a conèixer un repertori poc interpretat per aquest instrument amb la intenció de fer 
gaudir als oients d’una hora de música amable, plena de sensibilitat i serenitat.  

PROGRAMA 

Dicthterliebe (I, II, III, IV, V, i VII) ................................................................................... Schumann 

Four serious songs (II) ....................................................................................................... Brahms 

Songs of Wayfarer (I i II) .................................................................................................... Mahler 

Siete canciones populares españolas (Asturiana i Nana)....................................................... Falla 

PAUSA 

Deux chansons (“Je ne t´aime pas” i “Youkali”) .................................................................... Weill 

Canción de cuna para dormir a un negrito .............................................................. Montsalvatge 

Smile .................................................................................................................................. Chaplin 

Oblivion ............................................................................................................................ Piazzolla 

 
 

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

 

Proper concert V Cicle “Una hora de música a l’OCAB” 
Dissabte 2 d’abril de 2016 a les 19.00h 

Concert a càrrec de "Trio Barkeno" (bandúrria, llaüt i guitarra) 

CANÇONS 
Francisco Palacios Quixal (trombó)  

Lluïsa Vinyes (piano) 
 

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