
Obeses
amb la Cobla Berga Jove i el Cor d’Obeses
Durada aproximada: 90 minuts sense pausa

El quartet de música moderna Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d’Obeses 
sumen forces per presentar un projecte conjunt que revolucionarà tant l’esfera 
contemporània com la tradicional. Un concert en què les peces més destacades 
de la discografia d’Obeses es presentaran amb un nou i sorprenent arranjament, 
elaborat pel seu líder, Arnau Tordera, que sumarà els timbres característics de 
la cobla al món tímbric de la banda. Al mateix temps, sense oblidar el llegat de 
músics catalans, durant el concert es podran escoltar també un seguit de peces 
icòniques del repertori per a cobla reinterpretades amb aquesta nova formació que 
conjugarà a la perfecció tradició i modernitat. Una oportunitat única per trencar 
barreres estilístiques, per desfer tòpics, per transcendir límits fins ara desconeguts i, 
sobretot, per gaudir en majúscules de la música catalana.

Dv. 02/10, 20.30 h
Sala Montsalvatge 

Col·laboradors principals Mitjans col·laboradorsPatrons MecenesHo organitza

OBESES
Arnau Tordera, veu i guitarra
Arnau Burdó, teclats i veus
Maiol Montané, bateria
Jaume Coll, baix

Concerts recomanats:

Ds. 17/10, 20.30 h
Dg. 18/10, 19.30 h

Els Amics  
de les Arts 
Ds. 07/11, 20.30 h

Maria Arnal i  
Marcel Bagés

COBLA BERGA JOVE
Queralt Cuadra, flabiol i tamborí
Joan Serra i Júlia Altarriba, tibles
Lluís Gual i Marc Escànez, tenores
Biel Pelfort i Marc Villegas, trompetes
Martí Badia, trombó
Marcel Comellas i Blai Gragés, 
fiscorns
Marc García, contrabaix
Denis Rojo, director musical

COR D’OBESES
Judit Muñoz, Anna Solans i Andrea 
Jerónimo, sopranos
Ainhoa Aguilar, Judit Almúnia i 
Irene Recolons, contralts
Joan Mas, Albert Santasusagna i 
Martí Doñate, tenors
Adrián Bernal, Joan Climent i Néstor 
Pindado, baixos



Segueix les mesures de seguretat  
per a la prevenció de la Covid 19.
Ajuda’ns a fer de l’Auditori Palau  
de Congressos un espai segur.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.

L’Auditori Palau de Congressos respecta totes les 
mesures de seguretat que dicten les autoritats sanitàries  
i desinfecta les sales i el material abans de cada concert.

 @auditori_gi
 @AuditoriGirona

 @Auditoridegirona
 @auditori_gi

auditorigirona.org
girona.cat/cultura

Servei de bar
Romandrà tancat

Portar l’entrada 
descarregada  

al mòbil

Pagar amb targeta 
de crèdit

Cedir l’ús dels 
ascensors a 

persones amb 
mobilitat reduïda

Consultar el 
programa de mà de 

cada concert a 
auditorigirona.org

És aconsellable:

Posa’t  
la mascareta 

Respecta  
la distància  

de seguretat

Renta’t sovint  
les mans i utilitza 

els dispensadors de 
gel higienitzant que 
trobaràs a diversos 
punts de l’Auditori

Consulta la teva 
entrada per saber 
a quina hora has 

d’arribar. 
L’entrada i sortida  
a la sala es farà de 

manera esglaonada,  
per zona i localitat

Segueix en tot 
moment les 

recomanacions  
del personal de sala


