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Cobla Ciutat de Girona
Jesús Ventura, director
M. Mercè Planas, presentació

Programa

Joan Manén i Planas (1883-1971,  
50 anys de la seva mort):
Gironina, sardana

Amadeu Vives i Roig (1871-1932):
Maruxa, sarsuela (fragment)
Instrumentació per a cobla: Joaquim 
Serra
Matinada santpolenca, sardana
Eixelebrada, sardana
Montserratina, sardana
Goigs i planys, sardana

Joan Tomàs i Parés (1896-1967,  
125 anys del naixement):
Cargol treu banya, sardana

Pau Guanter i Casadevall (1871-1944, 
150 anys del naixement):
Vencedora, sardana

Josep Serra i Bonal (1874-1939)
Records de ma terra, sardana

Pablo Sorozábal Mariezcurrena  
(1897-1988):  
Cabré, pasdoble
Instrumentació per a cobla:  
Bernat Castillejo

Amadeu Vives 

Dins la seva prolífica producció musical 
en els més variats gèneres, Amadeu 
Vives i Roig va ser un dels compositors 
catalans més reconeguts en el món de 
la sarsuela, el mal anomenat “género 
chico”, amb títols tan importants i 
populars com Doña Francisquita, 
Bohemios o Maruxa, per citar-ne 
només alguns. Vives va ser l’autor 
també d’altres peces emblemàtiques 
com La balanguera o el Cant del 
Poble o L’emigrant. I l’any 1926 va 
escriure també les que serien les seves 
úniques quatre sardanes. En el concert 
d’enguany, tot commemorant el 150è 
aniversari del naixement del compositor 
de Collbató, la cobla Ciutat de Girona 
recordarà les obres per a cobla del 
mestre Vives i completarà el programa 
amb sardanes i obres d’altres autors 
de la seva època: Joan Manén, Josep 
Serra, Pau Guanter, etc.

Cobla Ciutat de Girona

Fundada l’any 1975 ha participat 
en nombroses actuacions arreu de 
Catalunya i França, en importants 
festivals i ha convidat a artistes de 
renom com Albert Guinovart, el 
virtuós trompetista Rubén Simeó, el 
saxofonista Jordi Paulí, la polifacètica 
cantant Nina, la soprano Maite 
Mer, Marta Valero entre d’altres. És 
una de les cobles més sol·licitades 
d’arreu de Catalunya i actualment 
la formen onze instrumentistes d’alt 
nivell i professionalitat. Ha enregistrat 
nombrosos CD’s de sardanes, ballets 
i obres de tot tipus de música per a 
cobla. La Cobla Ciutat de Girona ha 
actuat sota el mestratge de directors de 
renom com Marcel Sabaté, Salvador 
Mas, Xavier Pagès, Salvador Brotons o 
Jordi Piccorelli. Actualment la direcció 
musical recau sobre el director i 
compositor Jesús Ventura.

www.coblaciutatdegirona.com
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