
Intensament clàssics

“Catalunya Música: cap als 30 anys de servei a la cultura, 
a la música universal i als músics del país”

Amb la col·laboració de



Catalunya Música va néixer el 10 de maig del 1987. Amb la primera emissió d’un concert de Victòria dels Àngels al Palau de la Música, en un 
context de país encara en plena reconstrucció cultural, començava a caminar una emissora que no només ha normalitzat la presència de la 
música clàssica a la ràdio en català, sinó també l’ús de la llengua en aquest registre i en aquest àmbit radiofònic i cultural tan especialitzat.

En poc temps, Catalunya Música, el tercer canal del Grup d’Emissores Catalunya Ràdio que va veure la llum, esdevenia la referència a les ones en aquest format. Durant el transcurs de la 
seva activitat s’ha destacat pel fet de normalitzar la presència de la música clàssica, en català, a la ràdio, a través d’una fórmula propera i un llenguatge actual, fent viva la música clàssica 
com a bé cultural universal. També ha divulgat la música a una audiència no sempre coneixedora o especialitzada, i a la vegada, l’ha acostat al públic melòman, no necessàriament entès 
o professional. A més, el canal obert ara fa 30 anys ha contribuït a promoure el coneixement dels músics catalans, el patrimoni i el repertori musical universal. Per tot plegat, Catalunya 
Música va rebre el Premi a la Millor Programació de Ràdio i el reconeixement a la trajectòria de 25 anys al servei de la música, atorgat pel jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya 
2012.





Els valors que representen 
Catalunya Música

A més de les emissions en freqüència mo-
dulada, Catalunya Música ara té presència 
a internet i als dispositius mòbils. Catalunya 
Música representa un model propi similar al 
de la ràdio pública europea que actualment no 
desenvolupa la ràdio privada al nostre país. És 
un servei que respon al mandat de la CCMA i 
que integra l’aposta de cultura musical del grup 
d’emissores de Catalunya Ràdio.

Catalunya Música és un referent actiu i un mo-
del de prescripció que actua com a dinamitza-
dor i difusor de la música del país. Difon, comu-
nica i fa present la música a la nostra societat i 
és un jove patrimoni del panorama català.

Disposa d’un canal exclusiu d’internet dedicat 
als músics catalans, CatClàssica, que va ser 
nominat als Prix Europa 2008. L’emissora tam-
bé edita un butlletí de programació setmanal 
en format digital i es comunica a través de les 
xarxes socials.





Catalunya Música, ambaixadora de 
la vida musical

L’emissora forma part de la Unió Europea de 
Radiodifusió des del març del 2009 i aporta 
un centenar de concerts cada any a la xarxa 
d’intercanvis d’aquest organisme. Aquests con-
certs enregistrats a les principals sales i audito-
ris de Catalunya, molts amb presència d’obres 
de compositors catalans i intèrprets del país, 
reben més de 600 peticions de les emissores 
associades, una mitjana de sis emissions per 
concert, i una audiència potencial de set mi-
lions d’oients de mitjana. La xarxa UER cobreix 
Europa i diferents països associats de diferents 
continents: Amèrica, Àsia i Austràlia. Pel que fa 
a l’aportació, Catalunya Música se situa entre 
els 20 primers dels 86 països integrants.

Els criteris de selecció dels concerts es fan so-
bre la base de 4 eixos: la qualitat i l’excel·lència, 
la territorialitat, la recuperació de patrimoni i la 
descoberta de nou talent i la nova creació.

A través d’aquest intercanvi, Catalunya Música 
programa més de 500 concerts internacionals 
a l’any, provinents dels millors auditoris. 
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PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2016-2017  
 
 
 

 dilluns dimarts Dimecres dijous divendres dissabte diumenge  

07:00 

TOTS ELS MATINS DEL MÓN 
Joan Vives (7h a 9:30h) 

Ester Pinart (8:30h a 11h) 

OBERTURA 
(Selecció musical) 

07:00 

  

09:00 TROBADES EN 
EL TEMPS 

Carmina 
Malagarriga 

GUIA 
D’ORQUESTRA 

Víctor Solé 
Raimon Colomer 

09:00 

10:00 EL TALLER DEL 
LUTIER 

Pere Andreu Jariod 

LA RUTA BACH 
Albert Torrens 

10:00 

11:00 
ELS CONCERTS 

Olga Cardús 
ELS CONCERTS 

Olga Cardús TEMPORADA DE 
L’OBC 

Joan Vives 

11:00 

  
13:00 

ENLLAÇOS 
Carmina Malagarriga 

SO DE COBLA 
Ignasi Pinyol 

13:00 

14:00 

    INTERLUDI 
(Selecció musical) 

INTERLUDI 
(Selecció musical) 

 

14:00 

16:00 

ELS CONCERTS 

GRANS OBRES 
Victòria Palma 

UNA TARDA A 
L’ÒPERA 

Jaume Radigales 

16:00 

18:00 
 

ASSAIG GENERAL 
Maria Montes & Albert Torrens 

18:00 
 

20:00 

ELS CONCERTS 
Xavier Chavarria 

ELS CONCERTS 
Xavier Chavarria 

20:00 

22:00 
ELS GUSTOS REUNITS 

Victòria Palma 
EL GRAN SEGLE 

Joan Vives 
SOLISTES (R) 

22:00 

23:00 

SOLISTES 
Joan Vives 

ESPAIS 
OBERTS 

Pilar Subirà 

HISTÒRIES 
DE L’ÒPERA 

Marcel Gorgori 
Roger Alier 

SONS DE 
L’EDAT 

MITJANA 
Maria Montes 

EL VIOLÍ 
VERMELL 

Xavier 
Cazeneuve 

CICLE CORAL 
Albert Torrens 

QUI TÉ POR DEL 
S.XX? 

Pilar Subirà 

23:00 

00:00 

ENLLAÇOS (R) 
VIA JAZZ 

(Novetats) 
Pilar Subirà 

VIA JAZZ 
(Concerts) 
Carles Lobo 

00:00 
 
 

01:00 
 

NOCTURN 
(Selecció musical) 

NOCTURN 
(Selecció musical) 

01:00 

La programació de Catalunya Música

Es tracta d’una programació  temàtica i especialitzada en el terreny de la música 
clàssica. El plat fort de la graella l’ocupa la difusió de la música en directe, els 
concerts nacionals i internacionals, que concentren una bona part de l’espai i els 
esforços de producció del canal. 
L’emissora té una graella pensada per al gran públic amant de la música i la cul-
tura, amb un model de ràdio d’acompanyament que durant el contínuum del dia 
explora les franges de gran repertori i la descoberta d’autors, obres i versions, 
amb presència de músics catalans. Un model amb molta música i poca paraula. 
No és una radiofórmula, però n’utilitza elements de gestió programàtica d’última 
generació; un fet que permet, gràcies a l’ús de les noves tecnologies, oferir una 
proposta sincrònica a través de l’FM, internet i els mòbils. La programació està 
al dia i incorpora l’actualitat musical i les novetats del món de la clàssica: con-
certs i discografia. Incrementa la tematització en les franges més perifèriques 
de la graella, oferint espais especialitzats pensats per a un oient fidel i audiòfil. 
L’especialització i els programes parlats es concentren en les franges nocturnes 
setmanals i de cap de setmana.
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CATALUNYA MÚSICA 
PROGRAMACIÓ 2016-2017 

 
DE DILLUNS A DIVENDRES 

 
HORA PROGRAMA PRESENTACIÓ DESCRIPCIÓ 

07.00 h BUTLLETÍ DE NOTÍCIES  Titulars d’informació general. 

07.03 h 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 

08.00 h BUTLLETÍ DE NOTÍCIES  Titulars d’informació general. 

08.03 h TOTS ELS MATINS DEL MÓN Joan Vives / Ester Pinart Continuació. 
09.00 h BUTLLETÍ DE NOTÍCIES I 

AGENDA 
 Titulars d’informació general. Agenda de concerts. 

09.05 h TOTS ELS MATINS DEL MÓN Ester Pinart Continuació. 
11.00 h BUTLLETÍ DE NOTÍCIES  Titulars d’informació general. 

11.03 h 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. 

13.00 h ENLLAÇOS 
 

Carmina Malagarriga Espai monogràfic. Cinc dies d’audicions unides a través d’un 
tema: un compositor, un gènere, una època, ... 

14.00 h INTERLUDI Equip de Catalunya Música Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori 
més clàssic. 

16.00 h AGENDA   Agenda de concerts. 
16.03 h 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 
 

ASSAIG GENERAL 
 

Maria Montes 
Albert Torrens 
 

Dues hores de ràdio en directe, on la música i l’actualitat 
s’entrecreuen amb peces que ens activen, que ens relaxen, que 
desperten la nostra curiositat. Perquè escoltar música no implica 
desconnectar del món, sinó connectar amb un mateix i amb allò 
que ens envolta.  
assaiggeneral@catmusica.cat 

20.00 h ELS CONCERTS 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. 

22.00 h ELS GUSTOS REUNITS Victòria Palma Espai que presenta els grans èxits de la música clàssica en una 
selecció de fragments i obres breus. Tot un ventall d'estils i 
gèneres per satisfer els gustos musicals més diversos. 

23.00h. 
Dl 

SOLISTES Joan Vives L’entrevista amb els protagonistes del panorama musical i 
cultural. 

23.00 h 
Dm 

ESPAIS OBERTS Pilar Subirà La creació sonora actual. 

23.00 h 
Dm 

HISTÒRIES DE L’ÒPERA: LES 
VEUS DE L’ÒPERA 
 

Marcel Gorgori 
Roger Alier 

Trobada amb les grans veus de l’òpera. Audició, definició de les 
característiques i comparació dels diferents tipus de veus que es 
poden escoltar a l'òpera, exemplificats per categories amb els 
grans noms de l'òpera actual, i també amb els noms llegendaris 
de la història recent del gènere. Inclou programes especials i 
actuacions en directe amb cantants de casa nostra. 
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23.00 h 
Dj 

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. 

23.00 h 
Dv 

EL VIOLÍ VERMELL 
 

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

00.00 h  ENLLAÇOS Carmina Malagarriga Repetició del programa emès el mateix dia. 

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. 
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CATALUNYA MÚSICA 
PROGRAMACIÓ 2016-2017 

 
DISSABTE 

 

HORA PROGRAMA PRESENTACIÓ DESCRIPCIÓ 

07.00 h OBERTURA 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. 

09.00 h AGENDA  Agenda de concerts. 

09.03 h TROBADES EN  TEMPS 
 

Carmina Malagarriga Un programa que uneix coneixements i fets històrics diversos 
amb la música que sonava en aquell moment. 
 

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 ELS CONCERTS 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. 

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  Agenda de concerts. 

16.03 h 
 

GRANS OBRES Victòria Palma Oratoris, obres simfòniques i altres composicions de llarga 
durada, per a les quals reservem un gran espai a la nostra 
programació. 
gransobres@catmusica.cat 

20.00 h 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. 

22.00 h EL GRAN SEGLE Joan Vives El programa de música antiga. Música del repertori medieval, 
renaixentista i barroc. 

23.00 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. 

00.00 h VIA JAZZ Pilar Subirà De les gravacions més recents als clàssics del món del Jazz. 

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. 
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CATALUNYA MÚSICA 
PROGRAMACIÓ 2016-2017 

 
DIUMENGE 

 

HORA PROGRAMA PRESENTACIÓ DESCRIPCIÓ 

07.00 h OBERTURA 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. 

09.00 h AGENDA  Agenda de concerts. 

09.03 h 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. 

14.00 h INTERLUDI Equip de Catalunya Música Audició d’obres senceres o fragmentades del nostre repertori 
més clàssic. 

16.00 h AGENDA  Agenda de concerts. 

16.05 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 

20.00 h 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. 

22.00 h SOLISTES Joan Vives L’entrevista amb els protagonistes del panorama musical i 
cultural. 

23.00 h QUI TÉ POR DEL SEGLE XX? Pilar Subirà La riquesa musical del segle passat. Cent anys d'estils ben 
diferents. 

00.00 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. 

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.  

 



L’equip humà i recursos

L’equip de Catalunya Música està integrat per 
dinou professionals i diversos col·laboradors 
associats. La redacció està formada per un 
equip de conductors-guionistes, productors/
es i personal administratiu i de gestió, amb 
experiència i capacitats en el camp de la músi-
ca, i també formats en periodisme, humanitats, 
història, musicologia i altres matèries de l’àmbit 
de les arts i de la gestió cultural. S’hi afegeix 
un equip tècnic i de producció musical alta-
ment qualificat. Amb un pressupost sostingut, 
Catalunya Música ha mantingut  un equilibri 
i al mateix temps experimenta un creixement 
d’activitat gràcies al model de gestió i les alian-
ces. L’any 2008 es va posar en marxa el canal 
CatClàssica, exclusiu per internet, l’any següent 
es va fer la digitalització i creació del nou portal 
CatMúsica. Aquell mateix any, el 2009, és molt 
significatiu perquè Catalunya Música va entrar 
a formar part de la Unió Europea de Radiodi-
fusió, la UER. Això permet, des d’aleshores, 
programar més continguts de qualitat i projec-
ció internacional, fer arribar música produïda a 
Catalunya arreu del món i incrementar la pro-
ducció de concerts, i repercuteix en un equili-
bri entre cobertura territorial, interès musical i 
qualitat, amb acords i aliances amb els princi-
pals agents, promotors i institucions del món 
musical, públics i privats.



Les audiències de Catalunya Música

L’emissora mostra un creixement sostingut des del 2008, segons tots els indica-
dors, i dobla l’audiència des del 2004. Segons l’estudi general de mitjans, l’EGM, 
Catalunya Música és líder del seu sector amb 39.000 oients diaris, d’acord amb 
les dades de la tercera onada de l’any passat. A internet experimenta un creixe-
ment continu del consum online, de l’streaming on demand i el podcast, i també 
del temps de permanència respecte a la resta d’emissores del grup, amb un públic 
d’una edat jove i que amplia el target a les xarxes socials Facebook i Twitter. Tam-
bé s’ha experimentat un creixement dels subscriptors al butlletí setmanal per la via 
de la newsletter.

Catalunya Música comparada amb altres emissores europees

L’emissora té una audiència estimada que s’acosta a l’1% de la població, com la 
majoria de les grans emissores europees. La potenciació de la música en directe, 
els concerts, la producció pròpia i els models de programació són comparables en 
qualitat, quantitat i acceptació als de les emissores associades a la UER. A més, 
la digitalització i el desenvolupament d’internet de Catalunya Música han estat un 
model per a altres emissores, com també ho és el desenvolupament i la presència 
a les xarxes socials.

Desenvolupaments i sinergies de Catalunya Música

Des del 2011, Catalunya Música ofereix un servei on demand que permet tornar 
a escoltar per internet els concerts programats durant els 30 dies següents a la 
primera emissió. Els programes de concerts i transmissions en directe figuren 
entre els 40 més escoltats del rànquing de programes de les emissores de Ca-
talunya Ràdio. També hi ha continguts transversals de TV i ràdio, des del  2012, 
accessibles des d’un mateix portal: catmusica.cat i tv3.cat/catmusica. Sota un 
mateix paraigua, Catalunya Música i els programes de clàssica del canal 33 de 
TVC comparteixen un mateix portal on s’integren els continguts d’àudio i vídeo a la 
carta i les informacions d’interès i actualitat musical. Des de l’octubre de 2011, el 
programa CatMúsica forma part de la graella del 33, de manera que s’estableix un 
vincle de marca i continguts de l’emissora dins l’àmbit de la CCMA.



Audiències de l’emissora

Segons l´últim resultat de l’Estudi General de Mitjans, 
Catalunya Música l’escolten diàriament 39.000 oients.  

Durant aquesta última dècada, hi ha hagut un parell 
de períodes d’inflexió.

L’any 2009 es va engegar el nou portal www.catmusi-
ca.cat, conjuntament amb una renovació de la marca 
visual. Aquest fet va representar un salt qualitatiu molt 
important en l’oferta de continguts de l’emissora per 
internet, ja que no només va ser un mirall de l’FM a 
internet, sinó que a partir d’aquest moment el portal 
inclou tots els continguts gràfics, audiovisuals i tex-
tuals relacionats amb cada obra que s’emet.

El perfil de l’audiència 

El 63,2% de l’audiència de Catalunya Música són 
homes i el 36,8% de l’audiència és femenina.

Aquestes dades ens mostren que el col•lectiu mas-
culí és el que està més interessat en aquest format 
d’emissora musical. 

La població de classe mitjana és la que està més re-
presentada en el perfil social de l’audiència (44,2%), 
seguida de la classe alta (33,6%). Aquestes dades 
tenen relació amb la preparació acadèmica dels 
oients, ja que el 35,5% de l’audiència té un nivell 
d’instrucció elevat: titulació superior o doctorat.



Divendres 11 de novembre - 21.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL TEATRE-AUDITORI DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS
Wolfgang Amadeus Mozart: “Don Giovanni”
Carles Daza, Toni Marsol, Núria Vilà, David Alegret, Eugènia 
Montenegro.

Dilluns 14 de novembre - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Wolfgang Amadeus Mozart: “Le nozze di Figaro”
Gyula Orendt, Olga Mykytenko, Mojca Erdmann, Kyle Ketel-
sen.

Dissabte 3 de desembre - 18.30 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giacomo Puccini: “Manon Lescaut”
Anna Netrebko, Christopher Maltman, Marcelo Álvarez.

Dimecres 7 de desembre - 18.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL TEATRE ALLA SCALA DE 
MILÀ
Giacomo Puccini: “Madama Butterfly”
Maria José Siri, Annalisa Stroppa, Bryan Hymel, Carlos Álva-
rez, Riccardo Chailly.

Dijous 15 de desembre - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Richard Strauss: “Elektra”
Evelyn Herlitzius, Adrianne Pieczonka, Waltraud Meier.

 
Dissabte 31 de desembre - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Gioachino Rossini: “L’italiana in Algeri”
Elisabeth DeShong, René Barbera, Nicola Alaimo, Ildar Ab-
drazakov.

Dissabte 7 de gener - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giuseppe Verdi: “Nabucco”
Liudmyla Monastyrska, Jamie Barton, Plácido Domingo. 

Dissabte 14 de gener - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giacomo Puccini: “La Bohème”
Ailyn Pérez, Michael Fabiano, Susanna Phillips.

Dimecres 18 de gener - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Jules Massenet: “Werther”
Piotr Beczala, Anna Caterina Antonacci, Elena Sancho, 
Étienne Dupuis.

Dissabte 21 de gener - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Charles Gounod: “Roméo et Juliette”
Diana Damrau, Vittorio Grigolo, Gianadrea Noseda.

Dissabte 28 de gener - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Gioachino Rossini: “Il barbiere di Siviglia”
Pretty Yende, Dmitri Korchak, Peter Mattei.

 
Dissabte 4 de febrer - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giuseppe Verdi: “Rigoletto”
Zeljko Lucic, Olga Peretyatko, Stephen Costello.

Les òperes en directe en la temporada del trentè aniversari



Dissabte 11 de febrer - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Georges Bizet: “Carmen”
Clémentine Margaine, Maria Agresta, Marcelo Álvarez.

Dissabte 18 de febrer - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Vincenzo Bellini: “I puritani”
Javier Camarena, Diana Damrau, Alexei Markov, Luca Pisaro-
ni.

Divendres 24 de febrer - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Antonio Vivaldi: “Teuzzone”
Paolo López, Sonia Prina, Furio Zanasi, Jordi Savall.

Dijous 2 de març - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Luca Francesconi: “Quartet”
Robin Adams, Allison Cook.

Dissabte 4 de març - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Jules Massenet: “Thaïs”
Nino Machaidze, Plácido Domingo, Celso Albelo.

 
Divendres 10 de març - 21.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL TEATRE-AUDITORI DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS
Giacomo Puccini: “Manon Lescaut”
Maribel Ortega, Enrique Ferrer, Carles Daza.

Dissabte 11 de març - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giuseppe Verdi: “La Traviata”
Sonya Yoncheva, Michael Fabiano, Thomas Hampson.

Dissabte 18 de març - 18.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Gioachino Rossini: “Guillaume Tell”
Gerald Finley, Marina Rebeka, Bryan Hymel.

 
Dissabte 25 de març - 18.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Wolfgang Amadeus Mozart: “Idomeneo”
Nadine Sierra, Matthew Polenzani, Alice Coote, Elza van den 
Heever.

Dimecres 29 de març - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Giuseppe Verdi: “Rigoletto”
Carlos Álvarez, Javier Camarena, Desirée Rancatore.

Dissabte 1 d’abril - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Ludwig van Beethoven: “Fidelio”
Klaus Florian Vogt, Adrianne Pieczonka, Falk Struckman.

 
Dissabte 8 d’abril - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Richard Wagner: “Tristany i Isolda”
Stuart Skelton, Nina Stemme, Ekaterina Gubanova, Evgeny 
Nikitin, René Pape, Simon Rattle.

Dissabte 15 d’abril - 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Giuseppe Verdi: “Aida”
Krassimira Stoyanova, Violeta Urmana, Riccardo Massi, 
George Gagnidze.

Dissabte 22 d’abril – 19.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL METROPOLITAN DE NOVA 
YORK
Piotr Ílitx Txaikovski: “Eugene Onegin”
Dmitri Hvorostovski, Anna Netrebko, Alexei Dolgov.

Divendres 12 de maig - 21.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL TEATRE-AUDITORI DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS
Georges Bizet: “Carmen”
Laura Vilà, Enrique Ferrer, Maite Alberola, Toni Marsol.

Dijous 18 de maig – 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Richard Wagner: “L’holandès errant”
Egils Silins, Emma Vetter, Attila Jun.

 
Dimecres 24 de maig - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Gaetano Donizetti: “La fille du regiment”
Javier Camarena, Sabina Puértolas, Ewa Podlés.

 
Dilluns 26 de juny - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Wolfgang Amadeus Mozart: “Don Giovanni”
Mariusz Kwiecien, Carmela Remigio, Dmitry Korchak, Miah 
Persson, Julia Lezhneva.

Dimarts 18 de juliol - 20.00 h
TRANSMISSIÓ DES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Giuseppe Verdi: “Il trovatore”
Tamara Wilson, Ekaterina Gubanova, Yonghoon Lee, George 
Petean.

Si voleu veure tots els concerts programats per Catalunya 
Música aneu aquí. 

http://www.catmusica.cat/index_cm.htm?mainContent=http%3A//www.catmusica.cat/pcatmusica/cmSeccio.jsp%3Fseccio%3Dagenda%26emissora%3Dcm


#
30 Activitats commemoratives del 30 aniversari de Catalunya Música

NOVEMBRE 2016

Concert d’obertura dels 30 anys de Catalunya Música
(7/11/16)

Una emissió oberta al públic del programa Assaig general i la transmissió 
en directe d’un concert del Festival LIFE Victoria Barcelona 2016 seran els 
primers actes de celebració del 30è Aniversari de Catalunya Música que 
es faran, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, al llarg de tota la 
temporada.

Actuació de la soprano Ulrike Haller i la pianista Irune Liberal. Les dues for-
men part del programa d’ajuda al nou talent New Generation Program del 
Festival LIFE Victoria. Oferiran un programa en homenatge a Victòria dels 
Àngels.

Actuació de la soprano extremenya Carmen Solís i el pianista basc Rubén 
Fernández Aguirre. Aproximació al poeta Federico García Lorca, en el 
vuitantè aniversari de la seva mort, a través de les cançons que els com-
positors Xavier Montsalvatge, Manuel García Morante i Miguel Ortega van 
escriure a partir dels seus poemes. El programa del concert es completarà 
amb un cicle de cançons de Giuseppe Verdi.

DESEMBRE 2016

Transmissió en directe del concert del “Messies participatiu” de 
l’Obra Social “la Caixa” (13/12/16)
Cobertura exhaustiva de l’experiència participativa
Programa especial

Edició del CD “Hic et Nunc” de la Capella de Ministrers, dedicat 
a Ramon Llull, a partir d’un enregistrament de Catalunya Música fet el 
15/07/16 a l’Església de Sant Esteve de Bagà durant el 6è Festival de 
Música Antiga dels Pirineus. En ocasió dels 30 anys de la Capella de 
Ministrers i 30è aniversari de Catalunya Música 

Edició del CD dels “Concerts de Sant Esteve de l’Orfeó Català”.  
Recopilatori dels millors moments dels concerts de Sant Esteve dels cors 
de l’Orfeó Català, enregistrats per Catalunya Música els últims cinc anys al 
Palau de la Música Catalana

GENER 2017

Art’s Birthday al Caixafòrum de Barcelona: 17/01/17
Programa de ràdio de Catalunya Música relacionat amb la creació i l’art 
sonor. Acció vinculada al grup Ars Acústica de la UER (Unió Europea de 
Radiodifusió)
 
Concert del “Llibre Vermell de Montserrat” des del Palau.
30è Aniversari de la “Capella de Ministrers”
Transmissió en directe: 30/01/17, des del Palau de la Música Catalana

FEBRER 2017

Concert de la GiOrquestra en ocasió del seu 5è aniversari i del 30è 
aniversari de Catalunya Música
Transmissió en directe des de l’Auditori de Girona (05/02/2017)
Estrena d’una obra d’Albert Guinovart

Edició del CD dels 30 anys del Festival Castell de Peralada i 30è 
aniversari de Catalunya Música

MARÇ 2017

Documental de ficció “Eroica” de la BBC al programa “Cronos” del 
33. Programació especial a Catalunya Música en ocasió de la integral 
de les simfonies de Beethoven amb Gustavo Dudamel al Palau de la Músi-
ca Catalana.
Projecció de preestrena per a oients i espectadors de Catalunya 
Música i del 33 al Petit Palau, 11/03/17

#CatMúsica30

Amb aquesta etiqueta (#CatMúsica30) encerclem les activitats que comencem avui mateix amb el “Concert d’obertura del 30è aniversari de Catalunya 
Música”



#
30 ABRIL 2017

La Ruta Bach de Catalunya Música. “Edició 30 anys”
Ruta cultural i musical amb oients de Catalunya Música, seguint les ciutats 
on va viure i treballar el mestre J.S. Bach. Assistència al concert de la “Pas-
sió segons Sant Joan” a Leipzig (Setmana Santa 2017).

Transmissió en directe, des de l’Auditori del Conservatori del Liceu, del 
concert de presentació del CD protagonitzat pels pianistes Carles 
Marigó, Marco Mezquida i Juan de la Rubia, editat pel segell Seed 
Music amb la col·laboració del Conservatori del Liceu i Catalunya Música

MAIG 2017

10 de maig del 2017: dia del 30è aniversari de Catalunya Música. 
Programació especial durant tota la jornada

“L’OBRA DE MÚSICA CLÀSSICA PREFERIDA DELS CATALANS”
Acció amb motiu del 30è aniversari de Catalunya Música. L’emissora i el 
programa “Divendres” de TV3 demanaran als espectadors i oients quina 
és la seva obra de música clàssica preferida. La guanyadora serà inter-
pretada per l’orquestra Victòria dels Àngels en la gala de la celebració de 
l’aniversari, sota la batuta de Pedro Pardo.

Concert de l’Orquestra Camera Musicae sota la direcció d’Antoni 
Ros Marbà: “25 anys del debut amb orquestra de la pianista Alba 
Ventura”. 
Transmissió del concert a Tarragona (dates a concretar)

Concert de cloenda de la Temporada de l’OBC: diumenge 28 de maig 
del 2017
Programa i transmissió del concert matinal en un format especial 30è 
aniversari de Catalunya Música

JUNY 2017

Concert dels 15 anys de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida
“Te Deum” de Berlioz, en directe des de la Seu Vella de Lleida (18/06/17)

Concert de l’OBC a la platja
Transmissió del concert, conjuntament amb TV3

Concert 30 anys de CM amb la Fundació Victoria de los Ángeles
Transmissió del concert de l’Orquestra Victòria dels Àngels, dirigida per 
Pedro Pardo (26/06/17) 
S’interpretarà a la segona part “L’obra de música clàssica preferida dels 
catalans”

ESTIU 2017

Concert i cap de setmana als Pirineus amb el Festival de Música Antiga 
dels Pirineus
Cap de setmana de juliol 2017

Concert especial aniversari: “30 anys de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès i Catalunya Música”
Final de temporada 2016-17

TARDOR 2017

1er Concurs de sintonies de Catalunya Música i l’Obra Social “la 
Caixa”, per a menors de 30 anys
Tardor-desembre 2017

Programa especial “Una tarda a l’òpera”, des del Foyer del Gran Tea-
tre del Liceu amb motiu del 15è aniversari del programa i dels 30 anys de 
Catalunya Música.

FINALS 2017

Edició del CD de WARNER CLASSICS commemoratiu dels “30 
anys de Catalunya Música”, amb un recull d’obres representatives i la 
participació de l’equip de redacció, per celebrar la història de l’emissora

Sèrie de programes dedicats al 125è aniversari de l’Orfeó Català 
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