
Dilluns, 16 De febrer De 2015 — 19.0 0 h
Tardes al Palau — Sala de Concerts

Concert núm. 1

Cobla Selvatana

Cobla Selvatana 
Jesús Santaliestra, director 

Amb la col·laboració de:Troba’ns a:

www.palaumusica.cat

Salvador Brotons, director

J. Lamote de Grignon: Scherzo 
sobre un tema popular català 
R. Lamote de Grignon: Fantasia 
sobre motius del mestre José Serrano 
C. M. Weber: Obertura Euryanthe 
A. W. Ketelbey: En un mercat persa 
A. Khatxaturian: Selecció de 
ballets Gayaneh i Spartacus 

DILLUNS, 02.03.15 — 19.00 h
Tardes al Palau — Sala de Concerts
—

Banda Municipal de Barcelona
Flaires musicals d’arreu

DIUMENGE, 08.03.15 — 12.00 h
Concerts Familiars al Palau — Sala de Concerts
—

Cobla 2.0
Amb la Cobla Sant Jordi 
-Ciutat de Barcelona

Raúl Patiño, piano
Roger Pi, bateria i percussions
Marc Permanyer, projeccions 
de mapping 
Jordi Oriol, dramatúrgia 
i direcció escènica

Preu: 11 euros

-25%
de descompte 
amb l’entrada

de la Cobla Selvatana,
avui, a les Taquilles 

del Palau



Concert de cloenda del centenari 
de la Cobla Selvatana

I
 
Pere Mercader (1885-1969)
Gota d’aigua

Ramon Serrat (1881-1944)
Fent-se clar
(Jordi Feliu, tible solista)

Joaquim Serra (1907-1957)
Roses del brull

Josep Coll (1893-1965)
Flor de maig
(Josep Farràs, tenora solista)

Eduard Toldrà (1895-1962)
El bac de les ginesteres

Pere Fontàs (1932-2002)
El parc de la guineu

II

Conrad Saló (1906-1981)
La festa de sant Martirià

Manuel Saderra Puigferrer (1908-2000) 
Somni

Josep Albertí (1919-1996)
Al·legoria

Jordi Feliu (1971)
Bufant els cent anys

Josep Farràs (1965)
Selvatana centenària

Ricard Viladesau (1918-2005)
Girona m’enamora

Biografia

Cobla Selvatana
La tardor de 1913 tres músics de les comarques gironines (el tible Pere Mercader, de l’Escala; 
el fiscornaire Pere Arpa, de Cornellà de Terri, i el tenora Ramon Serrat, de Sant Joan de les 
Abadesses, que des del primer moment va assumir la direcció de la formació), consolidaven 
plens d’entusiasme un projecte que havia de tenir un futur llarg i brillant: la creació d’una cobla-
orquestra. La van batejar amb el nom de “Selvatana” per fer honor al seu lloc de naixement: 
Cassà de la Selva. Amb una trajectòria de més de cent anys, la Cobla Selvatana ha obtingut 
multitud d’èxits i reconeixements destacats, tant a casa nostra com a l’estranger.

Al llarg d’aquests anys, la cobla ha vist passar per les seves formacions: instrumentistes, solistes 
i directors de gran renom i categoria que dia rere dia han fet possible que la Cobla Selvatana, 
actualment dirigida pel reconegut mestre Jesús Santaliestra, s’hagi consolidat com una de les 
cobles gironines amb més prestigi i que sigui una de les més sol·licitades per actuar per tot 
Catalunya i arreu on la bona música tingui protagonisme.
Entre els seus esdeveniments més destacats, podríem esmentar les actuacions realitzades amb 
motiu del 50è aniversari de la mort d’Àngel Guimerà (1974), el concert d’homenatge a Pau Casals 
al Palau de la Música Catalana, els Premis Joaquim Serra, la participació en els Jocs Olímpics del 
1992, un concert al Castell de Peralada (1996), la participació ininterrompuda a la gran festa de 
la Música per a Cobla que se celebra a Banyoles el mes d’octubre i la col·laboració en els concerts 
que patrocina la Diputació de Girona.
La Cobla Selvatana compta amb una àmplia discografia de més de vuitanta CD i vinils, amb 
més de mil sardanes enregistrades. Entre els seus molts guardons, destaca la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya, que li fou atorgada l’any 1988 amb motiu del 75è aniversari de la 
fundació.

Per al concert d’avui al Palau de la Música Catalana, hem escollit un repertori en homenatge als 
diversos directors, músics i compositors que, durant més d’un segle, han estat lligats i han deixat 
petjada per sempre en la Cobla Selvatana, així com algunes sardanes que han estat sempre molt 
presents en la història de la cobla.

Els components de la Cobla Selvatana són:

Cristina Farràs, flabiol
Jordi Feliu i Joan Barrera, tibles
Josep Farràs i David Martínez, tenores
Josep Pineda, Josep Bosch i Santi Pi, trompetes
Ferran Guillamet, trombó
Jordi Amorós i Eliseu Quintana, fiscorns
Lluís Subiranas, contrabaix
Jesús Santaliestra, director musical

40’

40’


