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Carles Coll (Figueres, 14 d’abril de 1952) va cursar els seus estudis al
Conservatori Superior de Música del Liceu i al Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona. El 1985 creà la campanya El piano a l'abast, que va
portar a més de 130 poblacions catalanes.
És l’autor d’orquestracions i de diverses obres i espectacles per a orquestra
entre les quals destaquen: “La Balada del Sabater d’Ordis”, inspirada en l’obra
homònima del poeta Carles Fages de Climent i composta en commemoració del
centenari del seu naixement i “El Crist del Fluvià” obra en cinc moviments amb
textos de Josep Valls i dedicada al nou retaule de l’Església de Bàscara que va
pintar Josep Ministral i que va ser enregistrada en Cd i DVD el dia del seu
estrena.
Com a solista ha format part de diverses formacions de cambra i com a director a
més de les orquestres pròpies de la Fundació Orquestra de Cambra de
l’Empordà
ha
estat
convidat
a
dirigir
l'Orquestra
Simfònica
d'Eslovàquia(Orquestra de Zilina), la Çukorova State Symphony de Turquia i
l’Orquestra Simfonia de Bucarest, l’Orquestra Simfònica Nacional de Panamà,
l’Orquestra Simfònica de Cienfuegos (Cuba), la Knox - Galesburg Symphony de
Estats Units i la Uralsk Philharmonic Orchestra de Kazakhstan, l’Orquestra
Simfònica de Póvoa de Varzim de Portugal, la London City Chamber
Orquestra, l'Ensemble Orchestral Perpignan Languedoc Rousillon i la Cappella
Istropolitana de Bratislava.
L’any 2007 li fou atorgat el Premi d’Acció Cívica del Països Catalans per la
Fundació Lluís Carulla. A l’any 2009, l’escriptor Josep Valls de la mà de la
Fundació Valvi va editar el llibre biogràfic “Carles Coll, la música que mou
fronteres”. És l’impulsor, fundador i director titular de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà i de l’Orquestra Filharmònica de Catalunya.
Carles Coll per la seva tasca acaba de ser guardonat amb la Medalla d'Or al
Mèrit Europeu, distinció que concedeix la "Fondation du Mérite Europeen",
entitat presidida per Mr. Jacques Santer, antic president de la Comissió
Europea.

