Concert “Músiques del Món”
Cobla Reus Jove
Dissabte 11 de juliol de 2020 a les 19.30 h.
Parc La Fàbrica
El Pla de Santa Maria
La cobla Reus Jove ha preparat un concert de música per a cobla, ampliada amb el
percussionista Xavi de la Salud, que combina la música que li és pròpia –la sardana– amb
d'altres músiques d'arreu del món. La formació ha treballat des del primer dia (1997)
aquestes propostes, en el camp del mestissatge, de la fusió, de remenar partitures
antigues, de feina de recuperació de patrimoni musical i de provar nous projectes amb
la cobla com a eix vertebrador.
La cobla gaudeix d’un conjunt de sons i de timbres genuïnament catalans i assoleix una
altra dimensió quan s’hi afegeix la percussió. Així, aquesta formació musical, autòctona
del nostre país, pot oferir bandes sonores de cinema o arranjaments de músiques
d’arreu del món. Totes les possibilitats li estan obertes, des de melodies compostes al
Renaixement, fins a la nova cançó dels anys 60 o el rock català dels 90, passant per
fragments d’òpera o de sarsuela, temes de les big bands nord-americanes o els Beatles.
El concert introdueix algunes d’aquestes peces insòlites en el repertori habitual i dona
tota la importància a la música del territori, els seus balls i danses i les tradicions locals.
No hi faltaran peces emblemàtiques de les actuacions de la cobla Reus Jove al Pla de
Santa Maria. S’interpretarà la sardana Endavant, dedicada al recordat Carles Ferré,
capdavanter durant molts anys dels Amics de la Sardana, i la peça que tradicionalment
clou l’aplec Aires Planencs: la sardana del mestre Tomàs Gil Membrado titulada La flama
de la sardana. Malgrat que enguany no es podrà celebrar l’aplec en condicions normals,
aquesta popular melodia en mantindrà l’esperit.
Les peces s’introdueixen amb presentacions acurades que ajuden a comprendre millor
el tipus d’obra o les particularitats del repertori. L’objectiu és combinar tradició i
modernitat i oferir al públic la possibilitat de delectar-se i gaudir d’una captivadora
experiència musical.
PROGRAMA
1a part:
1. CARMEN [OBERTURA D'ÒPERA] – GEORGE BIZET. ARRANJAMENT PER A COBLA
2. GIRONA AIMADA [SARDANA] – VICENÇ BOU I GELI
3. AMICAL [FOX TROT] – MAX HAVART I MACOU
4. ENDAVANT [SARDANA] – ANTONI MAS I BOU (Dedicada a Carles Ferré, organitzador
de l’aplec Aires Planencs durant molts anys i que ens va deixar el 2013).
5. MARIA DE LES TRENES [SARDANA] – JOSEP SADERRA I PUIGFERRER (En el 50è
aniversari de la seva mort)
6. OLÉ ARAGON [VALS JOTA] – MAX HAVART I MACOU

Pausa
2a part:
1. LA PLAÇA DEL FIRAL [SARDANA] – JOSEP VICENS I JULI “XAXU” (Amb motiu del 150è
aniversari del seu naixement. El 2020 és l’any “Avi Xaxu”)
2. LA MORENA DE MI COPLA (PASDOBLE) – ALFONSO JOFRE DE VILLEGAS I CARLOS
CASTELLANO
3. LA FLAMA DE LA SARDANA – TOMÀS GIL I MEMBRADO (Cloenda tradicional de l’aplec
Aires Planencs)
4. BOIG PER TU [ROCK CATALÀ] – SAU. ARRANJAMENT PER A COBLA D’EDUARD SENDRA
I NOGUÉS
5. ÉS LA MORENETA [SARDANA] – ANTONI CARCELLÉ I TOSCA
6. BALL DE RAMS [VALS] – JOSEP CASAS I AUGÉ. Arranjament per a cobla de Jordi León
Formació de la cobla REUS JOVE (2020):
Flabiol i tamborí: MARINA GARCIA DE MATEOS
Tibles: JORDI OLESTI i MARC PUIGPINÓS
Tenores: ELISENDA VILARRUBIAS i JOSEP SECANELL
Trompetes: JOAN CARLES JULIO i SERGI AGUADO
Trombó: XAVIER IDIARTE
Fiscorns: GERARD BABILONI i MARTÍ PÀMIES
Contrabaix i presentacions: EDUARD SENDRA
Percussió: XAVI DE LA SALUD

Imatge de l’aplec Aires Planencs del 2019

