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Cobla de Cambra de Catalunya
Jesús Ventura, director

Per primera vegada en audició pública i fruit d’una feina de quasi deu anys, es podrà escoltar 
el treball de recopilació de les sardanes del mestre Pau Casals que ha realitzat l’Associació de 
Músics per la Cobla.
Les sardanes de Pau Casals aniran acompanyades per importants exemples del repertori de 
sardanes d’Enric Casals i Juli Garreta, entre d’altres, fent un recordatori a compositors que en-
guany tenen celebracions especials com Robert Gerhard (Any Gerhard) i Fèlix Martínez Comín 
(Centenari del naixement).
Josep-Maria Serracant farà uns comentaris previs a la interpretació de les sardanes de Pau Casals.
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Mariona  Eduard TOLDRÀ
Heroica  Enric CASALS

A en Pau Casals  Juli GARRETA
Maria Dolors  Fèlix MARTÍNEZ COMIN

Sardana I  Robert GERHARD

2a part

LES SARDANES DE PAU CASALS
Presentació: Josep-Maria SERRACANT

Festívola
Sant Martí del Canigó

En Pelegrí
Sardana en Do

La Festa Major de Vilafranca
Sardana Seriosa

Cobla de Cambra de Catalunya
La Cobla està formada per una selecció d’instrumentistes adaptada a l’activitat específica en 
la que intervenen. La cobla es va crear l’any 1995 en el sí de l’entitat Amics de Josep Maria 
Bernat, per a realitzar l’enregistrament de la obra per a dues cobles d’aquest compositor 
“Quatre moviments en forma de simfonia”. Més tard, ja sota l’empara de l’Associació Músics 
per la Cobla, la Cobla ha continuat la tasca d’enregistrar amb una col·lecció de produccions 
monogràfiques de sardanes i música per a cobla que sobrepassen la vintena de treballs i 
que han estat dedicats a compositors com Manuel Oltra, Agustí Borgunyó, Josep Maria Vilà 
i Gandol, Antoni Català, Enric Casals, Josep Maria Ruera, Honorat Vilamanyà, Francesc Basil, 
Eduard Martí i Teixidor, Joan Manén, Francesc Pujol, Antoni Juncà, destacant dues importants 
integrals; la de les sardanes i l’obra simfònica de Joaquim Serra (6CD) i la de les sardanes de 
Juli Garreta (5CD).

La Cobla de Cambra de Catalunya realitza poques actuacions en públic; ho fa en ocasions 
escollides com han estat les Maratons de TV3 dels anys 1997 i 1998, la Gala dels Premis 
Nacionals de Cultura de l’any 2001, el Concert Memorial Joaquim Serra de l’any 2007, dues 
actuacions a l’estranger, una a Beijing (Xina) el 2008, en ocasió dels Jocs Olímpics i l’altra a 
Vancouver (EUA) l’any 2009. En aquests darrers anys ha actuat a l’Auditori Pau Casals de Sant 
Salvador del Vendrell, l’any 2017, amb un programa Pau Casals, el 2018 a Figueres, a la Cloen-
da del Bicentenari Pep Ventura i l’any passat 2019 al Petit Palau de Barcelona en la presentació 
de l’enregistrament de les sardanes de Juli Garreta.

Quasi un centenar d’instrumentistes són els que han format i formen part de l’elenc de la 
Cobla. La direcció de les diverses activitats ha estat confiada a importants batutes com les dels 
mestres Antoni Ros Marbà, Salvador Brotons, Jesús Ventura, Jordi Molina, Bernat Castillejo, 
Marcel Sabaté, Concepció Ramió, Jordi León, Gerard Pastor i recentment Alfons Reverté.

Jesús Ventura i Barnet, Director
Nascut a Barcelona, és Llicenciat en Música Tradicional per l’ESMUC i realitza estudis al 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Instrumentista de tible i flabiol. 
Cofundador de la cobla Mediterrània. Ha estat director musical de diverses cobles entre les 
que destaca la mateixa Mediterrània, la Bellpuig Cobla i la Mil.lenària, a la Catalunya Nord. 
Actualment és director de la cobla Ciutat de Girona. Ha dirigit també molts enregistraments 
de la Cobla de Cambra de Catalunya i treballa habitualment com a productor artístic i director 
convidat de diferents formacions.
Com a compositor compta amb una cinquantena d’obres per a cobla entre sardanes, danses i 
obres simfòniques, algunes d’elles premiades.

És també director de l’Associació Cultural Músics per la Cobla, entitat dedicada a la preserva-
ció del patrimoni musical coblístic i posseïdora d’un extensíssim arxiu de partitures i de la que 
depèn la Cobla de Cambra de Catalunya.
Ja des dels seus inicis professionals ha tingut activitat en el periodisme en seccions de dife-
rents diaris dedicades a la sardana i a la cultura popular. Ha fet també col·laboracions puntuals 
en revistes especialitzades com “Revista Musical Catalana”.
L’any 1986 ingressa a RNE-Ràdio 4 on desenvolupa tasques de guionista, presentador i direc-
tor dels programes “La Veu de la Sardana” (fins el 1989) i “Fes ta festa”, programa de cultura 
popular i tradicional que es mantingué en graella durant vint anys. 

Actualment es continua emetent per Internet (www.festafesta.net) i en diverses emissores 
municipals. 

Ha estat assessor musical dels programes “Sardana”, “Nydia” i “La sonora” del Canal 33 de 
Televisió de Catalunya. 

És president de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.


