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Concert de presentació del disc. 10 de febrer 2020. 20h. Teatre l’Aliança del Poblenou (Barcelona)

Gaudim dels clàssics 

Quan una disciplina ar@sAca, després dels 

primers batecs i Atubejos, assoleix la plenitud i 
maduresa, pot arribar a generar algunes obres 

mestres, referencials, que amb el temps 
esdevenen clàssiques. La sardana moderna va 

iniciar aquest període de maduresa pels volts 
del tombant del segle XX. D’entre els molts 

compositors que a parAr d’aleshores van anar 
engrandint el corpus de la música per a cobla, 

hem espigolat quinze sardanes excepcionals i 
úniques per enregistrar-les. El conjunt és una 

mostra de la creaAvitat, l’exigència, el risc, el 
rigor i la sensibilitat de quinze compositors diferents al llarg de poc més de cent anys (La pubilla 
empordanesa, de 1902, és la més anAga; Dotze lustres, de 2006, la més recent).  

Evidentment (i afortunadament!), hem hagut d’excloure d’aquest enregistrament molts autors i 
mol@ssimes sardanes que també esAmem i reivindiquem. És per aquest moAu que aquest disc és 

només el primer volum d’una col·lecció que anirà recuperant i revisant els grans clàssics de la 
sardana, obres mestres de la música per a cobla (i, per tant, de la música catalana) que no sempre 

han estat prou divulgades i que, sens dubte, no són prou conegudes.  
Per a qualsevol músic de cobla enamorat del seu ofici, enregistrar un recull de quinze de les millors 

sardanes mai escrites és, alhora, un plaer, un repte i una responsabilitat enormes. Els músics de la 
Cobla Sant Jordi ens donarem per ben pagats si podem arribar a encomanar a qui l’escolA una part 

de les emocions que suscita en tots nosaltres aquesta música que tant ens apassiona. 
  

O. G. 
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona 

www.coblasantjordi.cat



Títols del disc

Crèdits

Enregistrat als Estudis 44.1 d’Aiguaviva (Girona) els dies 4, 10 i 17 d’octubre de 2019 

Tècnic de so: Toni París 
Producció musical: Jordi Molina 
Coordinació de la producció: Pep Moliner 
Producció, revisió de textos i edició: SJProduccions 
Disseny i maquetació: Ár@co disseny crea@u 

Pep Moliner Pedrós
promocio@coblasantjordi.cat
+34 606 915 837

1 LA PUBILLA EMPORDANESA Josep Serra i Bonal (1874-1939) 04:01

2 ISABEL Juli Garreta i Arboix (1875-1925) 05:18

3 TARRAGONA Enric Casals i Defilló (1892-1986) 03:37

4 L’ESTIUET DE SANT MARTÍ AgusK Borgunyó i Garriga (1894-1967) 04:50

5 LA FAGEDA D’EN JORDÀ Eduard Toldrà i Soler (1895-1962) 04:43

6 AMICAL Ricard Lamote de Grignon i Ribas (1899-1962) 06:12

7 TOCS DE FESTA Josep Maria Ruera i Pinart (1900-1988) 04:18

8 CAVALLERESCA Joaquim Serra i Corominas (1907-1957) 04:43

9 DUBTE Manuel Saderra i Puigferrer (1908-2000) 04:34

10 ENDAVANT SEMPRE Rafael Ferrer i Fitó (1911-1988) 04:34

11 DOLÇ RECORD Fèlix MarKnez i Comín (1920-1995)  05:07

12 FEBRERINA Manuel Oltra i Ferrer (1922-2015) 03:42

13 BRESSOLANT Josep Maria Bernat i Colomina (1925-1992) 05:23

14 DE NIT AL PONT DE SANT AGUSTÍ Francesc Cassú i Jordi (1965) 06:21

15 DOTZE LUSTRES Xavier Pagès i Corella (1971) 05:01

72:24

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

Xavier Torrent, flabiol i tamborí 
Ivan Alcazo i Oriol Gibert, Ables 
Enric OrS i Josep Antoni Sánchez, tenores 
Sergi Marquillas i Timi Rodríguez, trompetes 
Isi López, trombó 
Pep Moliner i Jordi Montasell, fiscorns 
Joan Druguet, contrabaix 
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