
 

 

Concert dins el programa.cat 

Per aquest estiu, us podeu beneficiar de la línia d’ajuts a programadors estables Programa.cat. La Cobla 
Sant Jordi ha inclòs una proposta de concert de format senzill i econòmic, una proposta de concert on la 
Cobla es mostra amb la seva cara més natural amb un repertori de sardanes que no deixarà a ningú 
indiferent i farà passar una molt bona vetllada. 

Aquest concert és un homenatge als compositors i a les sardanes d’ahir, d’avui i de sempre. Sintonies que 
han marcat època i estil, grans èxits que formen part de l’extens catàleg d’obra per a cobla, que han 
triomfat a la plaça i a la sala de concert, des de la segona meitat del segle XIX fins al segle XXI. 

Pep Ventura, Josep Vicencs, Eduard Toldrà, Joan Manén, Josep i Joaquim Serra, Vicens Bou, Manuel 
Saderra, Ricard Viladesau, Juli Garreta, Josep Saderra, Enric Morera i molts d’altres autors poden 
configurar el teu programa del concert a mida. 

www.coblasantjordi.cat 
promocio@coblasantjordi.cat 

Grans èxits de la sardana
Sintonies d’ahir, d’avui i de sempre



Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona  

Fundada el 1983, la Cobla Sant Jordi posseeix el títol de “Cobla Ciutat de Barcelona”, atorgat per 
l’Ajuntament de la ciutat el 1997.   

Dirigida actualment per Marcel Sabaté, cal destacar la figura de Jordi León com a director titular de la 
cobla des de la seva fundació i fins a l’any 2007, amb l’assessorament de Manuel Oltra en qualitat de 
conseller artístic.  

És una formació que ofereix tot el ventall de la música per a cobla, des de les sardanes més clàssiques fins 
als reptes més innovadors. Compta amb una selecció dels millors instrumentistes del moment i ha estat 
dirigida per les batutes més importants del país.  

Ha enregistrat més de vuitanta treballs, entre els quals destaquen els monogràfics dels clàssics Eduard 
Toldrà, Joan i Ricard Lamote de Grignon, Manuel Oltra, Rafael Ferrer, Domènec Moner, Narcís Paulís i 
Josep Serra; els contemporanis Marc Timón, Enric Ortí i Joan Lluís Moraleda; les fusions amb Joan Albert 
Amargós i Lluís Vidal, Pascal Comelade, Niño Josele, Roger Mas, Carme Canela, Raph Dumas, Grup Coses, 
Kulbik Dance Company, el DJ Mario Nieto i Kaulakau; a més d’enregistraments de clàssics de la sardana o 
sardanes dedicades.  

Més recentment ha coprotagonitzat amb l’acordionista Kepa Junkera el disc i el concert titulat ‘Kirineoc’ on 
la cobla i la trikitixa s’uneixen en el món sonor de Junkera. 

Té els premis Enderrock (2013), Altaveu (2012) i Ciutat de Barcelona de Música (2011).  

Marcel Sabaté Reixach (Director) 

Amb una solvent formació musical i una àmplia experiència en direcció, composició, interpretació i 
docència, Marcel Sabaté és un dels directors emergents més rellevants del panorama musical actual. 

Obtingué el Títol Superior de Direcció d’Orquestra amb Matrícula d’Honor i Premi d’Honor al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona. Ha realitzat postgraus i cursos de direcció amb els mestres Antoni Ros 
Marbà, Jordi Mora, Albert Argudo i Manuel Valdivieso. 

Actualment és el professor de flabiol i tamborí de l’Esmuc i del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona. 

Ha enregistrat més de 50 CD, tant de solista com de director, i ha actuat en llocs tan emblemàtics com el 
Palau de la Generalitat, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori de Barcelona, 
l’Auditori de Girona, el Festival de Peralada i el Festival de la Porta Ferrada, entre d’altres. 

Fou guardonat amb la Medalla al Mèrit Musical dels Premis Capital de la Sardana 2012. 

Necessitats tècniques: 

Escenari mínim 3 x 6m. 11 cadires.  
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