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Més que un 
concert!

Avui fa exactament 5 anys presentàvem en aquesta 
mateixa Sala Montsalvatge la GIOrquestra, un projecte 
musical ambiciós que naixia amb el doble objectiu de 
donar una sortida professional de qualitat a músics i 
compositors de casa nostra i acostar la música orquestral 
a cada vegada més gent.

El camí no ha sigut fàcil però estem contents perquè, des 
d’aquella actuació inicial acompanyats dels nostres quatre 
padrins -Albert Guinovart, Nina, Gemma Coma Alabert i 
Jordi Molina-, hem convidat  a l’Auditori de Girona destacats 
solistes nacionals i internacionals, hem consolidat la nostra 
presència a comarques gironines i hem actuat en alguns 
dels principals festivals i auditoris del país.

Queda però molt camí per recórrer i pel qual hem traçat 
un projecte de futur que esperem acomplir, comptant 
amb el recolzament institucional i privat – que mereix 
el seu apartat d’agraïments en aquest programa-, dels 
músics i de tots vosaltres.

5 anys és una data simbòlica i per això volíem celebrar-ho 
més enllà d’un concert convencional. Per primera vegada 
no comptarem amb cap solista destacat a l’escenari, 
donant així la importància a l’orquestra, i hem encarregat 
una obra molt especial al bon amic i gran compositor 
Albert Guinovart. 

“Núria” és un poema simfònic dedicat a la nostra mare –
que va morir de càncer- i vol ser un homenatge i un cant a 
l’esperança per a tots els lluitadors d’aquesta malaltia. És 
per això que hem volgut iniciar també un projecte solidari, 
en col·laboració amb la l’estimada Vanessa Nueda, per a 
recaptar fons per a la recerca del Dr. Frigola de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona. 

Desitgem doncs que gaudiu d’aquesta celebració amb 
MÚSICA EN MAJÚSCULES i lluitem tots plegats per la VIDA! 

Marcel i Jaume SabatéRetransmissió en directe

Concert inclòs dins els actes del 
30è Aniversari de Catalunya Música

Presentació concert: Xavier Chavarria
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El projecte solidari contra 
el càncer

Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona 
Dr. Josep Trueta (IDIBGI)

Vanessa Nueda - El crep de mi vida Dr. Jordi Frigola

La celebració inclou un projecte solidari per a la lluita contra 
el càncer, que pretén fer-se realitat a partir d’una campanya 
de micromecenatge –a través de la plataforma Verkami-. 
Aquesta té com a objectiu finançar part de les despeses 
d’enregistrament del concert en directe i la seva edició en 
un DVD -a càrrec de l’equip d’Igor Cortadellas- per a recap-
tar fons per a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(en concret, al projecte encapçalat pel Dr. Jordi Frigola). A 
més, com a acció pionera en la música clàssica a casa nos-
tra, el DVD es presentarà, a la primavera, en actes solidaris 
organitzats en cinemes. 

Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de la 
lluitadora Vanessa Nueda -creadora del blog El Crep de Mi 
Vida on hi narra la pròpia lluita contra la malaltia- i està dedi-
cada totes aquelles persones i famílies que malauradament 
han hagut de conviure amb la malaltia.

Podeu col·laborar a través de: 
verkami.com
giorquestra.cat

L’IDIBGI és el centre de recerca d’excel.lència en biome-
dicina i salut de Girona. Forma part de la xarxa de centres 
CERCA de la Generalitat de Catalunya i és reconegut inter-
nacionalment com el millor centre de l’estat pel prestigiós 
rànquing internacional SCIMAGO.

La seva voluntat rau en vertebrar i desenvolupar la recerca 
de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut, tot promo-
vent la seva translació a la pràctica habitual, amb l’objectiu 
de respondre als problemes de salut de la població. 

Actualment, acull més de dos-cents investigadors, treba-
llant en quatre línies diferents: la cardiovascular, la del meta-
bolisme i inflamació, les neurociències i l’ oncohematologia-; 
en total, 43 projectes de recerca, 337 estudis de recerca 
clínica, 926 articles en revistes internacionals i cinc projec-
tes d’investigació, entre d’altres activitats.

Vanessa Nueda va ser diagnosticada d’un càncer de mama als 
35 anys. Després del diagnòstic, i al llarg d’un dur procés de 
recuperació amb tres operacions i un llarguíssim tractament, 
va decidir parlar obertament de la seva experiència a través 
del blog www.elcrepdemivida.com i de les xarxes socials. 

Avui, la Vanessa fa xerrades i ha escrit un conte –“Les aven-
tures del càncer”- on explica la malaltia vista des dels ulls 
d’un nen, inspirat en la manera com la Vanessa i el seu marit 
van explicar als seus fills què passaria a casa.

També ha dut a terme diversos projectes solidaris que han 
fet possible fer millores a l’ICO de Girona, com ara la com-
pra d’ordinadors, la renovació de matalassos de la planta 
d’oncologia o de la sala d’espera de l’hospital de dia.

Jordi Frigola és  un dels herois silenciosos que treballen pa-
cientment per a lluitar contra el càncer i millorar la vida de 
tots nosaltres. Amb un currículum i trajectòria brillant a l’es-
tranger ara ha tornat per a liderar un projecte d’investigació 
de llarg recorregut a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona. Una recerca que pot obrir una finestra al desenvo-
lupament de nous inhibidors específics del creixement cel.
lular que oferirien dues avantatges respecte als tractaments 
actuals de quimioteràpia i ràdioteràpia: manca de danys co-
laterals i reversió del tractament. Sens dubte, el que podria 
ser un gran avenç en la lluita contra el càncer. 

Per desgràcia, ara mateix falten recursos per a organitzar 
l’equip de treball necessari per a afrontar-ho en garanti-
es.  Així doncs, tots els fons recaptats aniran destinats a 
aquesta causa.

GIOrquestra · 5è Aniversari
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I

Simfonia núm. 5, en do menor, op. 67
L. van Beethoven (1770-1827)

1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Scherzo. Allegro

4. Allegro

II

Núria
A. Guinovart (n. 1962)

Obertura 1812, op. 49
P. I. Txaikovski (1861-1893)

Programa 
del concert
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Simfonia núm. 5, en do menor, op. 67 
L. van Beethoven (1770-1827)

La Simfonia núm. 5 de Beethoven data d’entre 1804 i 
1808 i reflecteix l’angoixa creixent del compositor, fruit 
de les tensions provocades per la seva pròpia sordesa i 
l’agitació política a Àustria derivada de l’amenaça de les 
guerres napoleòniques.
Composta de manera simultània a les simfonies quarta i 
sisena, comença amb un cèlebre motiu de quatre notes 
que impregnarà tots quatre moviments de l’obra, que 
segueix la forma sonata. Es va estrenar al Teatre an der 
Wien de Viena el 1808.

Núria 
A. Guinovart (n. 1962)

Núria és el títol del poema simfònic que el pianista i com-
positor Albert Guinovart –padrí de la GIO d’ençà del seu 
concert inaugural, en el qual va participar-. En aquesta 
ocasió, ha escrit per honorar la memòria de Núria Rei-
xach, mare dels germans Sabaté, a la qual està dedica-
da aquesta peça, com també a la filla de Jaume i fillola 
de Marcel. 
A part de ser un encàrrec personal, vol ser un homenat-
ge a totes les persones i famílies que pateixen o han patit 
càncer i narra l’evolució que té lloc des del moment del 
diagnòstic de la malaltia fins al dol per la mort i, posterior-
ment, l’esperança de futur. Així, un mateix tema musical 
simbolitza el relleu generacional i corona l’obra –amb una 
important component rítmica i harmònicament agosara-
da de manera optimista.

Obertura 1812, op. 49 
P. I. Txaikovski (1861-1893)

L’Obertura 1812 de Txaikovski commemora la fallida in-
vasió francesa de Rússia per part de l’exèrcit de Na-
poleó. De caràcter programàtic –és a dir, descriptiu-, 
reflecteix les tonalitats fosques dels cants de l’església 
russa, la imatge dels exèrcits en marxa, les danses po-
pulars, el foc dels canons i el repic de les campanes. 
Però la cita més cèlebre és, segurament, la de l’himne 
nacional francès, La Marsellesa -que representa les vic-
tòries franceses a la guerra i la captura de Moscou-, així 
com l’himne rus de l’època. 
Estrenada a Moscou el 20 d’agost de 1882, l’obra ha 
estat sovint versionada i reproduïda, per exemple, en el 
cinema o les bandes sonores de jocs d’ordinador.
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Fidel al seu lema “Música en Majúscules”, la GIO és una 
orquestra versàtil que ofereix música de qualitat oberta a 
tots els estils i compta amb la col·laboració de prestigiosos 
solistes en els seus concerts. 

La seva presentació oficial va tenir lloc 5 de febrer de 2012 
a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona amb el cartell 
d’entrades exhaurides i acompanyada de quatre padrins de 
luxe: Nina, Albert Guinovart, Gemma Coma-Alabert i Jordi 
Molina.  Un èxit de públic, de crítica i mediàtic que ha acom-
panyat tots els concerts de producció pròpia a l’Auditori de 
Girona, en què ha comptat amb solistes del prestigi de Sí-
lvia Pérez Cruz, Milos Karadaglic, Nemanja Radulovic, Da-
niel Müller-Schott, Lluís Claret, Alba Ventura, Mireia Farrés, 
Vicens Prats i Lluís Rodríguez Salvà.

A part de les seves actuacions a Girona, ha tingut una pre-
sència important a Barcelona en les dues primeres edicions 
del Festival Jardins del Palau Reial de Pedralbes acompa-
nyant el tenor Josep Carreras i la cantant Buika. També va 
actuar a l’Auditori de Barcelona en el concert final de La 
Sardana de l’Any. A la província de Girona, ha actuat als 
festivals Portalblau de L’Escala, Tempo sota les Estrelles de 
Girona i Musicant de Campllong, a l’Espai Ter de Torroella 
de Montgrí, a Olot, Figueres, Banyoles, Palafrugell o La Bis-
bal d’Empordà, entre altres municipis.

A més dels concerts, la GIO ha diversificat els seus serveis 
fent enregistraments de música per a projectes àudiovisu-
als, entre els quals destaca l’enregistrament de la banda so-
nora de l’espectacle Coliseum del compositor Marc Timón 
així com música per a tràilers de pel·lícules per a l’empresa 
Really Slow Motion de Los Ángeles. De la mà del Patronat 
de Turisme Girona-Costa Brava, ha posat música en actes 
promocionals a casa nostra i a l’estranger.

La GIO és un projecte sòlid i de futur dins el panorama mu-
sical català que neix de la iniciativa privada dels germans 
Marcel Sabaté (director musical) i Jaume Sabaté (director 
general) i compta amb un ampli suport institucional i privat. 
Després de cinc anys de creixement i progressió contínua, 
la GIO afronta el futur amb l’objectiu de consolidar-se com 
una de les orquestres de prestigi del nostre país.

La GIO



GIOrquestra · 5è Aniversari

1110

Amb una formació musical impecable i una àmplia experièn-
cia en direcció, composició, interpretació i docència, Marcel 
Sabaté és un dels directors emergents més rellevants del 
panorama musical actual.

Va obtenir el títol superior de Direcció d‘Orquestra amb Ma-
tricula d’Honor i Premi d’Honor al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona i ha fet postgraus i cursos de direcció 
d’orquestra amb els mestres Antoni Ros Marbà, Jordi Mora, 
Albert Argudo i Manuel Valdivieso.

Durant cinc anys (2006-2010), va perfeccionar la direcció 
d’orquestra al Curs Internacional de Viena Wiener Meis-
terkurse amb Salvador Mas i Jörg Bierhance, on va obtenir 
el primer premi i va dirigir els concerts finals al Wiener Kon-
zerthaus al capdavant de la Vidin State Philharmonic Orc-
hestra, la Sinfonieorchester Kaposvár i la Sinfonietta Baden.

Ha enregistrat més de cinquanta CDs i ha actuat en llocs 
tan prestigiosos com el Palau de la Generalitat, el Palau de 
la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori de 
Barcelona, l’Auditori de Girona, el Festival Castell de Perala-
da i el Festival de la Porta Ferrada, entre d‘altres.

Ha estat guardonat amb la Medalla al Mèrit Musical dels 
Premis Capital de la Sardana 2012.

Actualment és el director titular de la GIO, la Cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona i la Cobla Principal del Llobregat.

Format al Conservatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona, va marxar a Londres per a estudiar amb la pia-
nista i pedagoga Maria Curcio.La seva activitat musical es 
divideix en diverses vessants: composició, orquestració, 
docència i la interpretació pianística. 

Com a pianista, ha tocat amb orquestres com la Simfòni-
ca de Barcelona i Nacional de Catalunya, Sinfónica de Ma-
drid, Sydney Festival Orchestra, Gürzenich Orchester-Kölner 
Philarmoniker, Orchestre Nationale de Montpellier, Helsinki 
Philharmonic Orchestra, Orchestre Nationale de Toulouse, o 
Franz Liszt de Budapest, sota la batuta dels millors directors.

El seu catàleg d’obres com a compositor inclou les òperes 
“Atzar” i “Alba eterna”, el ballet “Terra baixa”, molta música 
simfònica i una prolífica producció cambrística. En la seva 
vinculació amb el cinema, ha creat la música per a diverses 
pel·lícules, entre les que destaquen “El largo invierno” (Premi 
Nacional de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya 
de 1992), “Los niños de Rusia”, “La monyos” o “Coronel Ma-
cià”. Ha compost també algunes sintonies televisives, com 
les de les primeres sèries de televisió catalanes, entre les 
quals destaquen “Nissaga de poder”, “Nissaga, l’herència”, 
“Laberint d’ombres”, “Mirall trencat” i “El cor de la ciutat”. 
També ha posat música a diversos muntatges teatrals di-
rigits per Sergi Belbel (al Teatre Nacional de Catalunya i al 
Centro Dramático Nacional) i musicals com “Mar i Cel” o 
“Scaramouche”, entre altres.

Des de 2002, és professor d’orquestració i composició a 
l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).

Marcel Sabaté Albert Guinovart
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Violins I
Frédéric Descargues
Carlos Montfort
Jesús Lira
Cristian Benito
Carles Puig
Paula Banciu
Jordi Coll
Vassil Lambrinov
Gabriel Coll
Oriol Algueró
Sergi Puente
Inés Sanchis

Violins II
Eszter Schütz
Òscar Vilaprinyó
Cèlia Johé
Helena Muñoz
Laia Pujolassos
Gerard Purtí
Pere Bartolomé
Joan Sancho
César Aristides
Raquel Garcia

Violes
Joan Fèlix
Laia Martí
Albert Romero
Laura Bosch
Jordi Roure
Adrià Gorrias
Eura Fortuny
Oriol Illa

Violoncels
François Ragot
Domènech Surroca
Eva Curto
Èdgar Casellas
Elisa González-Pola
Marçal Ayats

Contrabaixos
Claude Delmas
Guillermo Prats
Joan Serinyà
James Testi

Flautes
Elisabet Franch
Marie Roqueta
Sévérine Rospocher

Oboès
Pau Roca
Eloi Enrique
Carla Suárez

Clarinets
Xavi Castillo
Teresa Noguerón

Fagots
Bernardo Verde
Laura Serra
Rosa Mª Cases

Trompes
David Bonet
Marc Garcia
Rafael Planelles
David Arnau

Trompetes
Josep Lluís López
Gonzalo Álvarez
Carles Martí
Jean-Marie Oriol

Trombons
Jordi Giménez
Eduard Prats
Joan Palacio

Tuba
Joel Carrascosa

Percussió
Sebastià Bel
Pau Montané
Ferran Carceller
Ramon Torramilans
Marc Clos

Arpa
Esther Pinyol

—

Director
Marcel Sabaté

Els músics



Des d’aquí volem agraïr públicament el suport d’institucions, em-
preses i persones que han fet possible que la GIO pugui celebrar 
avui 5 anys.

Començant per les tres institucions (Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Girona i Ajuntament de Girona) que des del pri-
mer dia van creure i donar suport a la iniciativa.

Avui en dia, projectes d’aquest tipus no són possible sense suport 
privat i per això agraïm la confiança dels nostres patrocinadors i 
col·laboradors que aposten decididament per la cultura en mo-
ments tan complicats. Al darrera de les empreses però, hi ha per-
sones i per això volem volem fer menció de forma molt especial a 
dues que han sigut clau perquè la GIO pogués arrencar i arribar 
fins on és ara: el Sr. Robert Garrigòs i el Sr. Joaquim Vidal. 
També a Josep Roca i al Celler de Can Roca, tot uns referents, 
per a ser els amfitrions de la presentació del 5è Aniversari. Agra-
ïment etern a tots.

La comunicació també és bàsica per poder arribar a la gent i 
per aixó  estem molt contents que el concert sigui un dels actes 
centrals del 30è Aniversari de Catalunya Música i que poguem 
comptar cada vegada amb més mitjans oficials.

I finalment, donar les gràcies a tots els músics i a  l’equip de 
“partners” fidels de la GIO -que detallem a la pàgina següent- 
que amb la seva professionalitat permeten, producció a produc-
ció, fer créixer el projecte.

Aquesta vegada però és una ocasió molt especial i volem reiterar 
aquí el nostre nostre agraïment i admiració a l’amic i gran com-
positor Albert Guinovart per acceptar amb alegria l’encàrrec de 
l’obra Núria i a la Vanessa Nueda, al Dr. Jordi Frigola i a tot 
l’equip de l’IDIBGI per unir-se amb il·lusió i esforç en aquest pro-
jecte de solidaritat.

No obstant, tot això no tindria sentit sense vosaltres, el públic que 
ens acompanyeu a cada concert, ens seguiu dia a dia a les xarxes 
socials i que ens doneu l’energia per continuar endavant. Gràcies 
per ser-hi i esperem que tinguem GIO per molts anys més!

“Aquest concert és un homenatge
a la memòria de la nostra mare Núria

i  a totes les persones i famílies que
pateixen o han patit el càncer”

Marcel i Jaume Sabaté

Agraïments

Presentació al Celler de Can Roca, 26 de Gener de 2017

Direcció general: Jaume Sabaté

Direcció musical: Marcel Sabaté

Producció:  Montse Soques

Projecte Solidari: Vanessa Nueda,

   Dr. Jordi Frigola,

   IdibGI

Protocol i Premsa: Culturae

Vídeo:   Igor.cat

Àudio:   Solfa Recordings

Fotografia:   Dugudun

Disseny:  Neorg

Impressió:  Impremta Pagès

Tècnic Il·luminació: Dani Gener

Composició:  Albert Guinovart

Retransmissió: Catalunya Música

Presentació concert: Xavier Chavarria

Xerrada Prèvia: Albert Torrens
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