L’històric i renovat Grup Coses ha decidit unir esforços amb la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona per preparar un concert amb una lectura actualitzada dels temes
més emblemàtics del seu repertori: Au Jovent! El campaner de Taüll, Nova oració del
Parenostre, Com hauria estat bell, Pell de tambor, El faroner del Cap de Creus, Goig en
llaor de Felip V... Per posar-hi bona solfa a aquest nou projecte han comptat amb la
col·laboració del compositor, productor i pianista Xavier Guitó, que ha sabut crear els
arranjaments musicals necessaris per construir una nova sonoritat, que suma
l’energia i vitalitat de les veus dels Coses, Miquel Estrada, Ton Rulló, Jordi Fàbregas i
el multi instrumentista Joan Aguiar “Juanche”, amb la contundència, sensibilitat i
lligam amb la terra de la Cobla Sant Jordi, que segueix mantenint el seu afany de
treball per apropar la cobla a l’inimaginable, amb nous aliats, nous projectes i nous
amics.

www.coblasantjordi.cat/coses.html

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Grup COSES i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Direcció: Jordi Fàbregas i Pep Moliner
Arranjaments: Xavier Guitó
Durada: 1,30 hores

Grup COSES
Miquel Estrada, veu
Jordi Fàbregas, veu, guitarra i harmònica
Ton Rulló, veu i percussió
Joan Aguiar “Juanche”, veu, guitarra elèctrica, baix, mandolina i violí
COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA
Xavier Torrent, Flabiol i tamborí
Ivan Alcazo i Oriol Gibert, Tibles
Enric Ortí i Josep Antoni Sánchez, Tenores
Sergi Marquillas i Timi Rodríguez, Trompetes
Trombó, Isi López
Pep Moliner i Miquel Àngel López, Fiscorns
Joan Druguet, Contrabaix
Música Grup COSES i Xavier Guitó

QUINS ADELANTOS! 1870 - CADA COP QUE EL SOL
EL CAMPANER DE TAÜLL - EL PARENOSTRE - EL CONTE DE LA SON
AU JOVENT VIA FORA! - EL FARONER DEL CAP DE CREUS
LES AGULLES DEL RELLOTGE - EL ROMANÇO DE FLORIS I BLANCAFLOR
CARN DE CANÓ - OBRIREM LES PORTES A L’ORATGE
CANÇONETA DE NADAL 1884 - LA GALINDAINA DE RINER
FILIPUS QUINTUS - VIA FOS SAGRAMENTAL!
Responsable tècnic (so): Pau Vinyoles
Producció Executiva i comunicació: Pep Moliner
Contractació Pep Moliner 606 915 837 promocio@coblasantjordi.cat
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GRUP COSES
L'octubre de l'any 1978 el Grup COSES van presentar el seu tercer disc "Perquè no s'apagui l'aire"
en una tanda de cinc recitals al Teatre Romea de Barcelona i quasi sense solució de continuïtat al
desembre d'aquell mateix any la seva aposta en el terreny de la cançó -3 discos editats "Via
Fora" (Movieplay, 1976), "Ara és demà" (Movieplay, 1977), "Perquè no s'apagui l'aire" (Movieplay,
1978) i més de cinc-cents recitals fets- va quedar aturada a les golfes de la història. Cadascú d'ells
va prendre un camí artístic i professional diferent sabent però que durant aquells fantàstics temps
de projecte compartit, d'esperança, d'il·lusió, de lluita i de compromís havien buscat un
llenguatge propi i innovador, "cançó + rock = COSES", sense escarxofar-se en els llorers de la
comoditat imperant i establerta. I ho van fer amb la complicitat d'uns grans poetes i músics que
els van oferir les seves perles rimaires i harmòniques a mans plenes. Miquel Martí i Pol, Miquel
Desclot, Joaquim Marco, Carles Cases, Jordi Vilaprinyó, Josep Pons, ... Feina feta, doncs.
Gairebé quaranta anys després reprenen aquelles paraules, versos i cançons i tornen a embolicar
la troca sonora amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona fugint de la revisió nostàlgica i
encarant els temes de cap i de nou, sumant la veu de cantautor de tres caps amb la potència
orquestral i innovadora de la cobla.
Els temes han renascut de cap i de nou amb la gran adaptació sonora que ha cuinat Xavier Guitó i
la producció musical de Jordi Molina.
L'aposta dels setanta ja estava feta.
Aquesta mescla és la que els ha llençat altre cop al camí i també, cal no oblidar-ho, perquè
aquelles "velles" cançons tenen plena vigència avui en dia.
Ens fa molt feliços poder-ho compartir amb tots vosaltres altre cop.
Miquel, Ton i Jordi – Grup COSES – primavera 2016
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COBLA SANT JORDI – CIUTAT DE BARCELONA
Premi Ciutat de Barcelona de Música 2011

Fundada a Barcelona el 1983, té el títol de “Cobla Ciutat de Barcelona”, atorgat per l’Ajuntament
d’aquesta ciutat, des del 1997, a més del Premi “Ciutat de Barcelona 2011”.
Actua habitualment en les manifestacions sardanistes més rellevants del País. Fou la formació
titular del cicle de concerts “Cobla, Cor i Dansa” del Palau de la Música Catalana i de la
“Temporada de Música per a Cobla” de l’Auditori de Barcelona. Ha actuat al Gran Teatre del Liceu i
als principals auditoris de Catalunya, així com a Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia, França i els
Estats Units. Participa en els programes del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana amb
l’espectacle Cobla 2.0. Des de la temporada 2013, Marcel Sabaté és el director titular. Ha actuat
sota la batuta de noms tan prestigiosos com Josep Pons, Antoni Ros-Marbà, Salvador Mas,
Edmon Colomer, Salvador Brotons i Joan Albert Amargós entre d’altres. Ha col·laborat amb el
guitarrista ﬂamenc Niño Josele, el músic Pascal Comelade, el ballarí Cesc Gelabert, el DJ Raph
Dumas, cantants com Roger Mas, Carme Canela o Névoa i solistes com Daniel Ligorio, Albert
Guinovart, , Jordi Vilaprinyó, Lluís Vidal, Nabí Cabestany, Juan de la Rubia, Manel Camp i
agrupacions com l’Orfeó Català, el Cor del Gran Teatre del Liceu, el Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana, la Coral Sant Jordi, el Cor Vivaldi, la Banda Municipal de Barcelona, o l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre d'altres. Més recentment co-protagonitza
amb la Kulbik Dance Company i el DJ Mario, l’espectacle de dansa urbana “In Somni” amb qui ha
inaugurat amb gran èxit la temporada de dansa 2015-2016 del Mercat de les Flors de Barcelona i
la Fira Mediterrània de Manresa 2015. La seva discograﬁa comprèn una setantena
d’enregistraments. És artista en exclusiva del segell Discmedi.
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Management i Booking
SJ Produccions - Pep Moliner
Tel: 606 915 837
promocio@coblasantjordi.cat
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