
                                                CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      

                                    Dimarts 25 d’octubre de 2016 a les 20.00 hores 

                           Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                                                                                                                          

                                                                                             Saló d’actes 

                                                                                                 Barcelona 
“Viaggio in Italia” 

 

CAMERATA MUSICALE LIGURE 

 
Giovanni Sardo, violí 

Marco Moro, flautes 
Simone Mazzone, guitarra 

José Scanu, guitarra, mestre concertant 
 
 

GIOACCHINO ROSSINI (Itàlia, 1792 – França, 1868)                                                              Obertura de “El barber de 
Sevilla” 

 (versió original de l’època de Ferdinando Carulli)  
En el bicentenari de la primera execució el 20.02.1816 al Teatre Argentina de Roma 

 

GIOACCHINO ROSSINI (Itàlia, 1792 – França, 1868)                                                                      Obertura de “La Gazza ladra”                                                           
 (versió original de l’època de Ferdinando Carulli) 

 

MARIO GANGI (Itàlia, 1923 - 2010)                                                                                                                                 Tarantella 
  (tercer moviment de la “Suite italiana”) 

 

Homenatge a NINO ROTA (Itàlia, 1911 - 1979)                                                                                         El vals del Gattopardo 
 (de la pel·lícula Gattopardo di Luchino Visconti) 

 

Il padrino  
(de la pel·lícula Il padrino de Francis Ford Coppola) 

 

Felliniana  
(del cinema de Federico Fellini) 

  
Homenatge a ENNIO MORRICONE (Itàlia, 1928)                                                                               Spaghetti Western Story 

 (de Sergio Leone)  
 

ANTONIO DE CURTIS  TOTO’ (Itàlia, 1898 - 1967)                                                                                                  Totò sketches 
 
 

         
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica  
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom ....................................................................................................  

 

Correu electrònic ............................................................................................................ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1792
https://ca.wikipedia.org/wiki/1868
https://ca.wikipedia.org/wiki/1792
https://ca.wikipedia.org/wiki/1868


 
 
LA CAMERATA MUSICALE LIGURE es va formar a Imperia el 1988 sota la direcció de José Scanu. En més 
de 25 anys d'activitat de concerts, la LMC ha estat convidada per nombroses institucions italianes i 
estrangeres. Ha realitzat centenars de concerts i desenes de peces de programa amb un ampli repertori 
des del barroc a la música pop, amb presència en els programes de Ràdio Rai, a la Primera, Segona i 
Tercera xarxa nacional de radiocomunicació, Rai Tre, Mediaset (Canale 5 i Rete 4) i nombroses emissores 
privades nacionals i regionals. 
En l’àmbit del teatre i la musica popular ha col·laborat entre d'altres amb Walter Majestic, Gino Paoli, 
Darío Vergassola, Max Manfredi, Sergio Maifredi, Fabricio El Presti, Franco Carli, Eugenio Ripepi, i el 
2015 va començar la col·laboració amb Luigi de Maio "la Musicattore " 
Posseeix nombrosos premis: l’any 2006 el "Premi a la cultura" per al Festival di Cervo, entre 2008 i 2009 
pel Gruppo Promozione Musicale di Camogli dai Comuni di Imperia, Calizzano, Albissola Marina e dal 
Circolo degli Amici della Lirica di Imperia.  
Amb motiu de la concessió del Premi D'André 2009 per a Don Andrea Gall, l'alcalde de Gènova va donar 
a la LMC la "Medalla Bigo", el més alt honor de la ciutat de Gènova pel mèrit artístic en virtut dels vots 
obtinguts en vint anys d'activitat de concerts. 
Entre 2008 i 2009 es va realitzar "El Tour de vint anys", un llarg recorregut al llarg de la península, amb 
l'espectacle "Viaggio in Italia", amb el patrocini de la regió de Ligúria. 
Pels 150 anys de la unificació d'Itàlia, el 2011, van presentar “Per quel sogno tricolore… 150 anni di 
storia italiana tra musica e letteratura”, lectures de Francesco De Nicola, amb el logotip oficial atorgat 
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione de les celebracions de la unificació 
d'Itàlia. 
Amb motiu dels 90 anys de la Constitució de la ciutat d’Imperia, el 21 octubre 2013, la LMC rep de 
l'alcalde  d’Imperia el reconeixement com a "ambaixadors d'Imperia i de la cultura italiana al món" 
durant el concert oficial de les celebracions a l'històric Teatre Cavour a Imperia Porto Maurizio amb la 
guitarra que va pertànyer a Giuseppe Mazzini. 
El 2002 va gravar en viu pel segell discogràfic Philharmonia el CD "Rossiniana" amb peces inèdites de 
Rossini, el 2008 el CD "Viatge a Itàlia" per DeVega edicións musicals, amb l'actor Walter Majestic “Da 
Rossini a De André “ per edicions GPM de Camogli, totes amb diverses reedicions, i l'any 2011 el DVD 
“Per quel sogno tricolore”. 
Entre 2013 i 2014, va celebrar 25 anys d'activitat artística ininterrompuda amb un seguit  d'espectacles i 
esdeveniments, i l'enregistrament del CD “Mazzini la chitarra e l’opera”, que ha estat retransmès a Rai-
Radio Tre, Rai TgR Liguria, Studio Uno di Cremona, il Venerdì di Repubblica, i llargament comentat a 
diaris nacionals i regionals diversos. 
 
 

www.cameratamusicaleligure.it 

 
www.facebook.com/CamerataMusicaleLigure 

 
www.youtube.com/CamerataMusicale 

 
 

 
   www.racba.org                                                                                                                  www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                                                                                         
             
 

http://www.youtube.com/CamerataMusicale
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