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Josep Fadó, destacat tenor líric i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona uneixen esforços per mostrar en format concert, el 
millor del repertori cantat per a cobla, sardanes, cançons i altres peces. 

El concert estarà format per dotze peces dividides per una mitja part. En cada part hi haurà tres sardanes/obres per a cobla sola i 
tres sardanes/obres per a Tenor i Cobla.  

El repertori podrà ser a mida depenent de les necessitats o els suggeriments dels programadors. 

Necessitats tècniques: 11 cadires 
En el cas que el lloc de l’actuació ho requereixi, caldrà amplificar la veu i la cobla



Josep Fadó, tenor                                          

Neix a Mataró i de seguida s’interessa per la música i el 
teatre. Comença estudiant solfeig, piano i violí amb Albert 
Nieto. Posteriorment fa estudis de cant al Conservatori del 
Liceu i obté el Grau Superior al Conservatori Superior de 
Música de Barcelona. Ha rebut classes de Francisco 
Lázaro, Aldo Danieli, Bonaldo Giaiotti, Ana Luisa Chova i 
Carlos Chausson.  

L’any 1999 debuta professionalment amb Manrico (Il 
trovatore) i col·labora habitualment a les temporades 
d’òpera del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Treballa 
sota les ordres d’un ventall de directors d’orquestra de 
prestigi internacional. 

La seva activitat professional el reclama a diversos teatres i 
sales nacionals (Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, 
Menorca, Oviedo...) i internacionals (Rússia, Àustria, 
Alemanya, Itàlia, França, Perú, Dinamarca) interpretant 
papers protagonistes d’un repertori que inclou Carmen, 
Norma, La Chulapona, Aida, Il trovatore, La forza del 
destino, Pagliacci, Un ballo in maschera, Nabucco, Der 
fliegende holländer, etcètera.  

Entre els darrers treballs on ha participat, destaquen, el 
maig de 2015, la producció de I due foscari, amb Plácido 
Domingo, al Gran Teatre del Liceu. El febrer de 2016 
participa en la producció d’Otello, al Gran Teatre del Liceu, 
amb Gregory Kunde. El juliol de 2016 debuta en el Festival 
Castell de Peralada amb Turandot, amb Irene Tehorin i 
Roberto Aronica, en una nova producció dirigida per Mario 
Gas. L’abril de 2017 intervé a Rigoletto, al Teatre del Liceu 
de Barcelona, amb Javier Camarena, Carlos Álvarez i Leo 
Nucci. El juny de 2017 participa en la producció de Lucia 
di Lammermoor, al Teatre Principal de Maó, amb Elena 
Mosuc i Celso Albelo. El gener de 2018, participa en la 
versió concert de Poliuto, de Donizetti, al Teatre del Liceu 
amb Gregory Kunde i Sondra Radvanovsky, i el febrer 
canta a Bilbao el Primer Jueu, de la Salomé de Strauss. El 
maig d’aquest mateix any debuta al Maestranza de Sevilla 
amb Adriana Lecouvreur, amb Ainhoa Arteta. 

Els seus propers compromisos el portaran a Bilbao amb 
Sanson et Dalila de Saint Saëns, a Barcelona amb Ariadne 
auf naxos  de R. Strauss i a Oviedo amb Adriana 
Lecouvreur de F. Cilea. 

Dins del món de la sardana, ha col·laborat tant amb la 
Confederació Sardanista de Catalunya, com amb les cobles 
la Flama de Farners sota la direcció de Jordi Molina i la 
cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona sota la direcció d’en 
Marcel Sabaté. 
 
www.josepfado.com

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, 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 noranta 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. 

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. 

Perfeccionà la direcció d’orquestra durant 5 anys 
(2006-2010) al Curs Internacional de Viena “Wiener 
Meisterkurse”, amb Salvador Mas i Jörg Bierhance, on 
obtingué el primer premi i dirigí els concerts finals al 
Wiener Konzerthaus al front de la Vidin State 
Philharmonic Orchestra, la Sinfonieorchester Kaposvár i 
la Sinfonietta Baden. 

Actualment és el director titular de la Cobla Sant Jordi – 
Ciutat de Barcelona i la Cobla de l’Esmuc i  professor de 
flabiol i tamborí de l’Esmuc i del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 

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

Informació i venda - Pep Moliner 
606 915 837 - promocio@coblasantjordi.cat
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