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PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018
dilluns

dimarts

Dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

07:00

07:00

OBERTURA
(Selecció musical)
09:00

TOTS ELS MATINS DEL MÓN

I TU, QUÈ
ESCOLTES?

Joan Vives (7h a 9:30h)
Ester Pinart (8:30h a 11h)

Àlex Robles &
Víctor García de
Gomar

10:00

EL TALLER DEL
LUTIER
Pere Andreu Jariod

GUIA
D’ORQUESTRA
Víctor Solé &
Raimon Colomer

LA RUTA BACH

11:00

AUDICIONS
ÍNTIMES

TEMPORADA DE
L’OBC

Xavier Chavarria

Joan Vives

EL COMPOSITOR DE LA SETMANA

SO DE COBLA

Carmina Malagarriga

Ignasi Pinyol

EL VIOLÍ
VERMELL

ELS CONCERTS
Olga Cardús

14:00

INTERLUDI

(Selecció musical)

(Selecció musical)

QUADRES
D’UNA
EXPOSICIÓ

ELS CONCERTS

Aleix Palau

(Franja de repetició)

SONS DE L’EDAT
MITJANA
Maria Montes

18:00

LES CORDES DE
L’UKELELE

16:00

17:00

CICLE CORAL
Albert Torrens
18:00

Francesc
Hernàndez & Anna
Ponces

Victòria Palma
19:00

UNA TARDA A
L’ÒPERA

ASSAIG GENERAL
Albert Torrens & Xavier Chavarria

Jaume Radigales

19:00

SOLISTES
Joan Vives

20:00

20:00

ELS CONCERTS

ELS CONCERTS

Maria Montes

Maria Montes

22:00

23:00

14:00

Marta Lanau

EL MILLOR DELS
TEMPS

ELS GUSTOS REUNITS

13:00

Xavier Cazeneuve

INTERLUDI

16:00

17:00

10:00

Albert Torrens (R)

11:00

13:00

09:00

INTERLUDI

EL GRAN SEGLE

(Selecció musical)

Joan Vives

ELS HOMES
CLÀSSICS

22:00

Albert Galceran &
Pedro Pardo

VIA JAZZ

VIA JAZZ

VIA JAZZ

(Selecció musical)
Pilar Subirà

(Concerts)
Carles Lobo

(Concerts)
Carles Lobo

00:00

23:00

00:00

EL COMPOSITOR DE LA SETMANA (R)
Carmina Malagarriga
01:00

01:00

NOCTURN
(Selecció musical)

NOCTURN
(Selecció musical)
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CATALUNYA MÚSICA
PROGRAMACIÓ 2017-2018
DE DILLUNS A DIVENDRES
HORA
07.00 h
07.03 h

08.00 h
08.03 h
09.00 h
09.05 h
11.00 h
11.03 h

PROGRAMA

PRESENTACIÓ

DESCRIPCIÓ

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
TOTS ELS MATINS DEL MÓN

Joan Vives

Música per començar el dia. Selecció d’obres breus i del gran
repertori, de caràcter animat. Inclou microespais d’informació,
d’actualitat musical i cultural, i agenda de concerts.
totselsmatinsdelmon@catmusica.cat

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
TOTS ELS MATINS DEL MÓN

Joan Vives / Ester Pinart

Continuació.

Titulars d’informació general.

Titulars d’informació general.

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES I
AGENDA
TOTS ELS MATINS DEL MÓN

Ester Pinart

Continuació.

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
ELS CONCERTS

Olga Cardús

Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de
Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals.

Titulars d’informació general. Agenda de concerts.

Titulars d’informació general.

13.00 h

EL COMPOSITOR DE LA
SETMANA

Carmina Malagarriga

Espai monogràfic que explora la vida i l’obra de compositors.

14.00 h

INTERLUDI

Equip de Catalunya Música

Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori
més clàssic.

16.00 h
16.03 h

AGENDA
ELS CONCERTS

Olga Cardús
Xavier Chavarria

Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de
Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals. Redifusió.

18:00 h

ELS GUSTOS REUNITS

Victòria Palma

L'oferiment és un tast de la música que podeu trobar en
qualsevol dels programes de la nostra emissora. No tenim
preferències i estem obert a tots els paladars, a tots els gèneres,
i a totes èpoques, criteris i versions. Només una breu explicació
ens ajuda a degustar la música: pot ser una data, una estrena,
una anècdota, o un fet històric.

19.00 h

ASSAIG GENERAL

Albert Torrens
Xavier Chavarria

El magazín informatiu i d’actualitat musical. Conté entrevistes,
seccions, reportatges, crítica musical i actuacions en directe.
assaiggeneral@catmusica.cat

20.00 h

ELS CONCERTS

Maria Montes

Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de
Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals. Inclou transmissions de concerts en
directe.

22.00 h

INTERLUDI

Equip de Catalunya Música

Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori
més clàssic.

23.00 h

VIA JAZZ

Pilar Subirà

De les gravacions més recents als clàssics del món del Jazz. Una
selecció de jazz per a tots els públics.

00.00 h

EL COMPOSITOR DE LA
SETMANA

Carmina Malagarriga

Redifusió

01.00 h

NOCTURN

Equip de Catalunya Música

La música que t’acompanya de nit. Audició d’obres i peces
musicals de tots els gèneres.

Agenda de concerts.
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CATALUNYA MÚSICA
PROGRAMACIÓ 2017-2018
DISSABTE
HORA

PROGRAMA

07.00 h

OBERTURA

09.00 h

AGENDA

09.03 h

PRESENTACIÓ

DESCRIPCIÓ

Equip de Catalunya Música

Música per començar el dia. Selecció d’obres breus i
preferentment del gran repertori. Inclou microespais
d’informació, d’actualitat musical i cultural, i agenda de
concerts.

I TU, QUÈ ESCOLTES?

Àlex Robles
Víctor Garcia de Gomar

Descobrim les preferències musicals de més de mil personatges
de la música. Què els uneix, quines connexions hi ha entre ells i
quins són els seus gustos musicals?
escoltes@catmusica.cat

10.00 h

EL TALLER DEL LUTIER

Pere Andreu Jariod

Cada dissabte al matí dediquem una hora als instruments
musicals. Ho fem de manera amena i divertida, en un magazín
que inclou entrevistes i seccions diverses, a més de molta
música, i un concurs. L'objectiu és descobrir plegats més coses
del món dels instruments, de la mà d'aquells que més els
coneixen: des dels intèrprets i els compositors, fins als
constructors i restauradors, passant per aquells que els estudien
i en col·leccionen.
lutier@catmusica.cat

11.00 h

AUDICIONS ÍNTIMES

Xavier Chavarria

Recitals de música de cambra en un format original, de
proximitat i innovador, amb la presència d’un grup reduït de
públic per tal de propiciar la relació i el contacte entre els
assistents i els músics a través d’un diàleg íntim i distès.
audicionsintimes@catmusica.cat

13.00 h

SO DE COBLA

Ignasi Pinyol

Una selecció de sardanes i música per a cobla per a l’hora del
vermut.

14.00 h

INTERLUDI

Equip de Catalunya Música

Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori
més clàssic.

16.00 h

AGENDA

16.03 h

QUADRES D’UNA EXPOSICIÓ

Aleix Palau

Un espai que fusiona música i art. D’aquesta manera, es posen
en comú dos vessants de la creació humana, que malgrat
l’impacte social que han tingut al llarg de la història, no
s’acostumen a encarar i contrastar.
quadres@catmusica.cat

17.00 h

SONS DE L’EDAT MITJANA

Maria Montes

Aquest programa ens trasllada a una època llunyana en el
temps, però més propera del que sembla: l’edat mitjana. I ho fa
a través dels sons i la música, però també dels esdeveniments i
les històries de les persones que van donar-hi forma. Un espai
per acostar-se a la història (i a la música) d’una manera diferent,
des de la mirada del segle XXI.
sonsedatmitjana@catmusica.cat

18.00 h

UNA TARDA A L’ÒPERA

Jaume Radigales

L'audició íntegra d'una òpera. I després... el magazín operístic
amb tot allò que interessa saber i conèixer del panorama
operístic nacional i internacional.
opera@catmusica.cat

22.00 h

EL GRAN SEGLE

Joan Vives

El programa de música antiga. Música del repertori medieval,
renaixentista i barroc.

23.00 h

VIA JAZZ

Carles Lobo

Una selecció dels millors concerts de Jazz provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals.

00.00 h

NOCTURN

Equip de Catalunya Música

La música que t’acompanya de nit. Audició d’obres i peces
musicals de tots els gèneres.

Agenda de concerts.

Agenda de concerts.

4

CATALUNYA MÚSICA
PROGRAMACIÓ 2017-2018
DIUMENGE
HORA

PROGRAMA

07.00 h

OBERTURA

09.00 h

AGENDA

09.03 h

PRESENTACIÓ

DESCRIPCIÓ

Equip de Catalunya Música

Música per començar el dia. Selecció d’obres breus i
preferentment del gran repertori. Inclou microespais
d’informació, d’actualitat musical i cultural, i agenda de
concerts.

GUIA D’ORQUESTRA

Víctor Solé
Raimon Colomer

Seguiment de la temporada de l’OBC, amb comentaris detallats
d’algunes obres que cada cap de setmana ofereix la nostra
orquestra.

10.00 h

LA RUTA BACH

Albert Torrens

Audició i anàlisi, cada diumenge, d’una de les cantates
compostes per Johann Sebastian Bach per a aquella festa
litúrgica, així com altres cantates o obres vocals que hi puguin
estar relacionades, tant pròpies com d’altres autors.
rutabach@catmusica.cat

11.00 h

TEMPORADA DE L’OBC

Joan Vives

Connexió en directe amb L’Auditori de Barcelona i transmissió
del concert matinal de la Temporada de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya.

13.00 h

EL VIOLÍ VERMELL

Xavier Cazeneuve

Els clàssics i el cinema. El món musical a la gran pantalla.
violivermell@catmusica.cat

14.00 h

INTERLUDI

Equip de Catalunya Música

Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori
més clàssic.

16.00 h

AGENDA

16.03 h

LES CORDES DE L’UKELELE

Marta Lanau

Un espai per descobrir els diferents gèneres i corrents sonors
que s'agrupen en les anomenades músiques del món. La música
d'arrel traslladada al segle XXI: del fado al soukous, del tango a
la morna, de la música balcànica o el rembetiko grec als estils
afrocubans. La música i les seves anècdotes, sabors i olors. I
totes les barreges en què s'han aparellat amb el pop,
l'electrònica o el jazz. Per acabar amb un apunt sobre on i quan
podem escoltar, llegir o mirar aquestes músiques a casa nostra.
ukelele@catmusica.cat

17.00 h

CICLE CORAL

Albert Torrens

La música coral de totes les èpoques i tots els formats per als
amants d’aquest repertori i pel públic sensible a la veu en
general.

18:00 h

EL MILLOR DELS TEMPS

Francesc Hernàndez
Anna Ponces

El teatre musical és una de les formes d’espectacle més
completes i vives a l’actualitat. La seva fusió de música,
interpretació, dramatúrgia i coreografia permet una experiència
artística completa que és al mateix temps emocionant,
intel·ligent i divertida.
elmillor@catmusica.cat

19.00 h

SOLISTES

Joan Vives

Recitals de música de cambra en un format original, de
proximitat i innovador, amb la presència d’un grup reduït de
públic per tal de propiciar la relació i el contacte entre els
assistents i els músics a través d’un diàleg íntim i distès.

20.00 h

ELS CONCERTS

Maria Montes

Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de
Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals.

22.00 h

ELS HOMES CLÀSSICS

Albert Galceran
Pedro Pardo

Pedro Pardo i Albert Galceran són “Els Homes Clàssics”, i cada
setmana s’han marcat l’objectiu d’acostar la clàssica al gran
públic. I per tal d’aconseguir-ho, fan reportatges, reben grans
experts a l’estudi o s’asseuen al piano per ser més didàctics.
homesclassics@catmusica.cat

Agenda de concerts.

Agenda de concerts.
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23.00 h

VIA JAZZ

Carles Lobo

Una selecció dels millors concerts de Jazz provinents de
l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU),
altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals.

00.00 h

NOCTURN

Equip de Catalunya Música

La música que t’acompanya de nit. Audició d’obres i peces
musicals de tots els gèneres.
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