Dimarts, 13 d’octubre de 2015 – 19.00 h

Biografies
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Premi Ciutat de Barcelona de Música 2011
Fundada el 1983, té el títol de Cobla Ciutat de
Barcelona (1997). Programa obres de referència,
d’altres oblidades i noves creacions de tots
els àmbits propis de la cobla, i especialment
música de concert. Habitual en manifestacions
sardanistes rellevants, en festivals internacionals
–Grec, Peralada, el Vendrell...–, protagonitzà
els cicles Cobla, Cor i Dansa al Palau i Música
per a Cobla a L’Auditori. Ha actuat arreu de
Catalunya i a Anglaterra, Bèlgica, Alemanya,
França i els Estats Units.
El primer director va ser Jordi León,
amb Manuel Oltra com a conseller artístic.
Actualment Marcel Sabaté n’és el titular. Ha
actuat sota la batuta de directors i ha col·laborat
amb artistes de diverses disciplines i amb solistes
i agrupacions com l’Orfeó Català, Cor del Liceu,
Cor de Cambra del Palau de la Música, Banda
Municipal de Barcelona, OBC i amb l’Orquestra
Simfònica de l’Estat de Lituània o el grup
Kaulakau, entre d’altres.
Amb una seixantena de gravacions, hi
destaquen la integral de cobla de Toldrà (2012,
Columna Música), monogràfics de J. i R. Lamote
de Grignon i d’altres compositors. Amb A. RosMarbà té un CD sobre clàssics de la música de
concert per a cobla, i d’altres antològics. Ha
rebut diversos guardons: finalista al millor àlbum
de jazz dels Premios de la Música 2010 i quatre
premis Enderrock (incloent-hi el de millor disc
de l’any 2012) pel CD en directe amb Roger
Mas. Des del 2011 col·labora amb Discmedi.
Xavier Torrent, flabiol i tamborí
Ivan Alcazo i Oriol Gibert, tibles
Enric Ortí i Josep Antoni Sánchez, tenores
Sergi Marquillas i Timi Rodríguez, trompetes
Isi López, trombó
Pep Moliner i Miquel Àngel López, fiscorns
Joan Druguet, contrabaix

Tardes al Palau Sala de Concerts
Marcel Sabaté, director
Amb àmplia experiència en direcció, composició,
interpretació i docència, és un dels directors
emergents del panorama musical. Titulat en
direcció amb les màximes qualificacions al
CSMMB, ha ampliat coneixements amb A. RosMarbà, M. Valdivieso, J. Mora i A. Argudo, i al
Wiener Meisterkurse (2006-2010).
Ha dirigit l’estrena de l’òpera Die Blinde de
J. Soler. Director de la Cobla Ciutat de Girona
(1996-2012) i la Cobla Simfònica Catalana,
actualment ho és de la GIOrquestra i la Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Com a compositor fou premiat a CeretBanyoles per Somnis d’amor. També ha fet
nombroses orquestracions per a cambra i
orquestra simfònica. Així mateix, rebé una
menció honorífica en el XXV Concurs de Piano
de Vilafranca del Penedès; fou flabiol de la Cobla
Ciutat de Girona (1985-2005) i és considerat un
dels millors flabiolaires de la història. Actualment
és professor de flabiol i tamborí a l’ESMUC i al
Conservatori Isaac Albéniz gironí.
Té més de 50 CD, com a solista i director, i
ha actuat al Palau de la Música, Liceu, auditoris
de Barcelona i Girona, festivals de Peralada i
de la Porta Ferrada, entre d’altres. Va rebre la
Medalla al Mèrit Musical dels Premis Capital de
la Sardana 2012.

Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona

Troba’ns a:

Marcel Sabaté, director
www.palaumusica.cat
Amb la col·laboració de:

Programa

Comentari

Enric Morera (1865-1942). Sardanes
En el 150è aniversari del seu naixement
Presentació del disc La dansa dels modernistes

Enric Morera voltava els quaranta anys quan va escriure la
primera sardana. Feia més d’una dècada que havia tornat
de Bèlgica i estava avesat a escriure poemes simfònics,
òperes i música coral. A diferència dels altres autors de
sardanes de la seva generació, ell no tenia cap vinculació
amb el món de les cobles i la música de ball, no seguia
cap tradició familiar ni aprofitava un ofici per iniciar-se
en la composició. Preocupat per trobar una veu pròpia en
la música catalana, havia fet excursions per conèixer el
paisatge i les melodies dels pastors i dels pagesos. Potser
inicialment s’havia sentit captivat per la invenció literària
de la sardana que la imaginava com una dansa de fades i
pastores. Però ben aviat va donar un nou sentit al gènere:
les sardanes entraven de ple dins els gèneres populars i
urbans de la música.

I 		

40’

A la plaça
Davant la Verge
La Baldirona
Girona
Serenata
La Festa Major

II		
Serra amunt
La plaça del Sol
El meu barco
Gracieta
La sardana de les monges
L’Empordà

Proper concert
Orquesta Sinfónica Juvenil
de Caracas
DIJOUS, 22.10.15 – 19.00 h

Sala de Concerts

Dietrich Paredes, director

40’

Així com Richard Wagner havia volgut transformar la
lírica per canviar el públic que la idolatrava, Morera va
apropar-se a les sardanes per fer una revolució nacional
i social, clarament contraposada al que ell entenia que
era una realitat corrompuda pel poder espanyol. Enfront
dels gèneres espanyols de la sarsuela i el género chico, ell
proposava melodies de moda escrites des de la tradició
i l’expertesa. Les sardanes eren una peça clau per a la
construcció del país: “mentre hi hagi sardanes hi haurà
Catalunya”, va declarar el 1921 al setmanari «La Sardana».
Durant les primeres dècades del segle xx, la vinculació
entre música i nació es va consolidar gràcies a la
construcció política i institucional de Catalunya. Molt
sovint s’ha dit que el ball va ser sobretot un mecanisme
subordinat a les estratègies del catalanisme conservador.
Però Enric Morera va deixar un testimoni ben
diferent. Estava convençut que les classes subalternes
protagonitzarien el veritable renaixement de Catalunya.
Per això calia que la sardana fos dansa, himne i cançó
alhora, per propagar arreu la força revolucionària d’una
música que incitava a lluitar pel futur i la llibertat.

I. Carreño: Suite margariteña
I. Stravinsky: L’ocell de foc (suite)
D. Xostakóvitx: Simfonia núm. 5, en Re
menor, op. 47
Anna Costal i Joaquim Rabaseda, Escola Superior de Música de Catalunya

