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Auditori de Girona
Cobla Ciutat de Girona
La Cançó tradicional i la cobla

Ds. 5/03, 19h

cobla ciutat de girona

 
Flabiol: Oscar Sánchez Moscatel
Tibles: David Plans Ortega,  
Felip Morales Pareja
Tenores: Josep Coll Ferrando,  
Xavier Gonzalez Ranchal
Trompetes: David Hidalgo Borrell,  
Joan Remacha Pajuelo
Trombó: Francesc Sala Giralt
Fiscorns: Enric Estrada Ramírez,  
Joaquim Burjachs Gómez
Contrabaix: Eudald Sanllehí Cortada

Director: Bernat Castillejo
Presentació: Maria Mercè Planas

sal a de cambr a

Durada aproximada: 90 minuts sense pausa
Programa

Commemorativa 
Manuel Oltra (1922 – 2015)

La filadora (Glossa) 
Manuel Oltra

Ballables:
Rondino (Vals) i Galop polag 
Manuel Oltra

Els estudiants de tolosa (Glossa) 
Francesc Pujol (1878 – 1945)

Serenata lamentable d’un galant 
desdenyat (Obra) 
Francesc Pujol

La lluna, la bruna 
Francesc Pujol

En pere gallerí (Glossa)  
Joaquim Serra (1907 – 1957)

El rossinyol 
Josep Serra (1874 – 1939)

El gegant del pi 
Agustí Borgunyó (1894 – 1967)

La cançó de lladre 
Joan Lluís Moraleda (1943)

Baixant de la font del gat 
Enric Morera (1865 – 1942)

Concert inclòs en el segell Compromís creació de l’Auditori 
de Girona, que acull de forma regular els projectes de la 
cobla Ciutat de Girona



Cobla Ciutat 
de Girona
La cobla Ciutat de Girona neix l’any 1975 a partir de la iniciativa de diversos 
excomponents de les millors cobles-orquestres del moment, com ara de la Principal de la 
Bisbal i dels Montgrins, encapçalats per en Lluís Buscarons.

Participa en nombroses actuacions per tot Catalunya i França en importants festivals 
internacionals com ara Peralada, Portaferrada, Marsella o Llívia entre d’altres. Ha 
realitzat nombrosos concerts de música per a cobla en diversos cicles i programacions 
per tot el territori català, com el cicle de concerts de tarda del Palau de la Música 
Catalana, el cicle de concerts per a cobla de l’Auditori de Girona i a l’Auditori de 
Barcelona, i també és present en aplecs i ballades d’arreu. 

La cobla ha convidat a artistes de renom com el pianista i compositor Albert Guinovart, 
el virtuós solista de trompeta Rubén Simeó, el saxofonista Jordi Paulí la polifacètica 
cantant Nina o la soprano Maite Mer. Ha col·laborat amb diverses formacions com ara 
la coral Polifònica de Puig-Reig i l’Orquestra Acadèmica del Liceu.

Coneguda i bastament popular dins el món cultural català per la seva qualitat i 
professionalitat, durant tots aquests anys, la cobla Ciutat de Girona ha destacat per 
la seva trajectòria com a formació professional dins de l’àmbit de la música popular 
catalana amb una dedicació plena i un treball constant de superació. És una de les 
cobles més sol·licitades d’arreu de Catalunya i actualment la formen onze instrumentistes 
d’alt nivell i professionalitat.

Promou la realització de diferents concerts i espectacles al voltant de la música per a 
cobla: Viladesau de músic a mite, Teatre Líric, Més Bertrana, Més! reconegut amb el 
Premi Iniciatives Renovadores 2018.

L’any 2014 engega el projecte de la Fonoteca de cobla, sobre compositors gironins, 
dedicat a la divulgació i recerca de compositors avui dia oblidats, com Francesc Perich, 
Miquel Serra, Ramón Basil, Cassià Casademont, entre d’altres. Aquest treball  ha estat  
reconegut amb el Premi a la Divulgació Musical (2018) i el Premi Arç Cooperativa a 
l’Activitat (2019).

Ha enregistrat nombrosos CD’s de sardanes, ballets i obres de tot tipus de música per 
a cobla. La cobla Ciutat de Girona ha estat dirigida sota el mestratge de directors 
de renom com Marcel Sabaté, Salvador Mas, Xavier Pagès, Salvador Brotons, Jordi 
Piccorelli, entre d’altres, i actualment la direcció musical recau sobre el director i 
compositor Jesús Ventura.

www.coblaciutatdegirona.com

Concerts recomanats

Juan Diego Flórez
Dg. 20/03, 19h

v e n da a n t i c i pa da d’e n tr a d es

  o n l i n e  auditorigirona.org i girona.cat/cultura
   taq u i l l es Auditori de Girona i Teatre Municipal

 @auditori_gi

 @AuditoriGirona

 @Auditoridegirona

 @auditori_gi

Ajuda’ns a fer de l’Auditori Palau  
de Congressos un espai segur.
Posa’t la mascareta. 
#CulturaSegura

Bach: La Passió
Dg. 4/03, 19h

Servei de bar

Des d’una hora abans i fins una hora 
després del concert


