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Com a director de la Coral Sant Jordi,
l’Oriol coneix i treballa amb grans mestres,
que ponderen la seva tasca musical.

«La Coral Sant Jordi,
heus ací una agrupació exemplar.
Un grup de cantaires de positiva qualitat,
amb gran esperit de disciplina
i un amor profund per l’obra que realitzen,
Saul de Händel al Palau de la Música (1959)

Magnificat de Bach a Saint Céré (1963)

i al seu davant,

un excel·lent,
un autèntic músic:
Oriol Martorell.
En l’ordre tècnic, tot és atès amb molta cura.
Totalment identificats amb llur director, del qual
reben els beneficis del seu temperament finíssim,
de les seves justes interpretacions,
de les seves encertades exigències tècniques.»

Eduard Toldrà

Inauguració església Sant Joan Bosco (1965)

«No s’ha ponderat a bastament
què ha representat la presència
d’Oriol Martorell al capdavant d’aquest grup
de cantaires que, amb admirable decisió
i perseverança, han secundat

«Estimat amic,
És tan viva en mi, encara, la impressió
que va produir-me la magnífica interpretació
que la Coral Sant Jordi de la vostra direcció
va donar en el Festival de Prada,
que sento la necessitat de repetir-vos
per escrit allò que ja vaig dir-vos de paraula.

L’audició fou
de primera qualitat
i fervorosa.
I la meva emoció fou doble en constatar
que, a desgrat del que ha passat al nostre país,
hi ha homes com vos i nuclis com els vostres
cantaires que mantenen amb tanta dignitat
les essències artístiques de Catalunya.
Una abraçada.»

Pau Casals

Al Festival Pau Casals (1966)

les seves iniciatives.

«Dirigia la Coral Sant Jordi

Ell ha portat la Coral Sant Jordi a col·laborar

un gran director,

amb els més importants
conjunts instrumentals
i els més il·lustres
directors

figura carismàtica
i comunicador amb
un sorprenent poder
de seducció,

i a fer-la partícip dels esdeveniments

que alhora era capaç de destil·lar

més rellevants de revitalització

música per cada porus de la seva pell.»

de la realitat catalana present.»

Antoni Ros Marbà

Xavier Montsalvatge

