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Programa 

 
 

Cobla Reus Jove 

 Bon dia, amor (sardana), música de Pepita Llunell i Sanahuja 

 Els colors de l’estany (sardana), música d’Anna Abad i Gils  

 Cuando vuelva a tu lado (bolero), música de Maria Grever. Arranjament per a cobla d’en 

Bernat Castillejo  
Banda Unió Musical de Tarragona 

 Red Rock Mountain, música de Rossano Galante 
 

Banda i Cobla junts / Simbiosi Musical 

 Homenatge (pasdoble), música de Jordi León i Royo 

 La sardana de l’esport (sardana), música d’Eduard Sendra i Nogués 

 Iuvenis (obra), música de Ferran Carballido i Enrich* 

 Encant granollerí (sardana), música de Jaume Cristau i Brunet, Arranjament per a 

banda d’Eduard Sendra 

 Cançó d’amor i de guerra (sarsuela  Preludi i Francina i camperoles), música de Rafael 
Martínez i Valls, arranjament per a banda de Joan Baptista Messeguer Girona 1808 
(sardana), música de Ricard Viladesau i Caner. Arranjament per a banda de Joan 
Alfonso 

 Somni (sardana), música de Manel Saderra i Puigferrer. Arranjament per a banda de 

Joan Carles Chordà 



 El cant dels ocells (cançó tradicional catalana) - Anònima. Arranjament per a banda 
simfònica de Miquel Asins i Arbó. 

 Juny (sardana), música de Juli Garreta i Arboix. Arranjament per a banda de Joan 

Lamote de Grignon 

 L’Empordà (sardana), música d’Enric Morera i Viura. Arranjament per a banda de Jordi 
León 

 

*obra dedicada a les dues formacions que actuen en aquest concert, en motiu dels 25 i 30 anys 

respectivament, de la seva fundació. 
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BREU SINOPSI DEL CONCERT 

MOTIVACIONS 

Una ocasió tant especial per poder gaudir de composicions per a gran banda 
simfònica, dels autors catalans més importants dels últims cent anys.  

Un conjunt de peces musicals interpretades per dues formacions àmpliament 
consolidades a les nostres comarques. A més a més, tenint en compte que la cobla 
Reus Jove celebra acaba de celebrar els 25 anys aquest passat 22 de novembre de 
2022 i la banda Unió Musical celebrarà el seu 30è aniversari a partir del mes de 
gener, és una oportunitat excepcional per a gaudir del seu art actuant plegats a 
l'escenari. Dues formacions de referència al nostre territori unint esforços per a 
desenvolupar un espectacle únic. 

La música que ens oferiran en forma de simbiosi musical la Banda Unió Musical de 
Tarragona i la Cobla Reus Jove, fan que mereixi una celebració excepcional, i un 
concert que recull músiques de diferents estils, amb un accent musical a les obres 



d'autors catalans, fent un repàs en forma de viatge musical per gaudir del ric 
patrimoni artístic i musical amb el que comptem al nostre país.  

QUE HI PODREM TROBAR? 

Es podran escoltar composicions de grans mestres de la música catalana del segle 
XX, amb les obres programades d 'en Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon, 
Ricard Viladesau, Eduard Sendra, Enric Morera, Jaume Cristau, Jordi León, Manel 
Saderra Puigferrer i Juli Garreta, entre d'altres...  

QUE ÉS UNA SIMBIOSI MUSICAL? 

La simbiosi en termes etimològics, és una relació entre dos o més organismes 
diferents que genera beneficis o perjudicis per a cadascun d'ells. Mal grat que el 
terme «simbiosi» es restringeix sovint a una convivència mútuament beneficiosa, 
en realitat inclou tots els models de coexistència.  

La simbiosi té una gran varietat d 'efectes. Per exemple, els simbionts poden 
intercanviar matèria orgànica o inorgànica o oferir aliment a canvi de protecció.  

Es coneixen diverses associacions en tre animals per exemple, però avui us 
presentem una simbiosi musical molt especial, que fusiona la música de la Banda 
Unió Musical de Tarragona amb la sonoritat autòctona del conjunt català per 
excel·lència: la cobla, amb els sons genuïns de la Cobla Reus Jove.  

Un maridatge extraordinari i excepcional que de ben segur farà les delícies de tot 
el públic assistent al concert.  

 
 

Amb la col.laboració de: 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3_tr%C3%B2fica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organismes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A8ria_org%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A8ria_inorg%C3%A0nica


JORDI MASIP i MASIP, director 

 

Nascut a Tarragona l’any 1977. Realitza els seus estudis superiors de trombó al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona amb Miquel Badia on obté Premi d’Honor. També realitza un 
postgrau de perfeccionament a l’Escola Superior de Música de Catalunya i al Conservatori 
Superior de Música del Liceu. Ha treballat amb els professors Ricardo Casero, Raúl García, 
Gaspar Montesinos, Peter Gallaun, Indalecio Bonet, Daniel Lasalle, Jamie Williams, Simon 
Wills, Christian Lindberg... 

Col.labora amb orquestres com Camera Musicae, Orquestra Simfònica de les Terres de Lleida, 
Camerata XXI, Orquestra Simfònica del Vallés, GIO Shymphonia, Orquestra Nacional Clàssica 
d’Andorra, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, entre d’altres. És membre del 
quintet de metall Forumbrass, del grup de metalls i percussió Àgora Brass i del Quartet Gaudí. 

Ha estat director de la Banda Juvenil Unió Musical de Tarragona i de l’Agrupació Musical 
l’Emburgada (El Perelló). Ha tingut l’oportunitat de dirigir la German Wind Philharmonic, la 
Sächsische Bläserphilharmonie i la Luxemburg Military Band. Ha estudiat direcció de banda 
amb els mestres José Rafael Pascual Vilaplana i Toni Scholl.  

Actualment és professor de trombó i bandes al Conservatori de Música de la Diputació a 
Tarragona, director de la Banda Unió Musical de Tarragona i trombó solista de la Franz 
Schubert Filharmonia. Està realitzant els estudis superiors de direcció a la Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Mannheim (Alemanya) amb el professor Toni Scholl 
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Banda Unió Musical de Tarragona 

 

Parlar de la BUMT és parlar de la seva Banda Simfònica. De fet, tota activitat educativa, 
cultural i social de l’entitat gira al seu voltant, ja que és el seu màxim exponent i tret 
identificatiu. L’escola de música, les bandes Infantil i Juvenil i el grup d’adults 
BigBandBUMT constitueixen la cantera dels futurs músics de la Banda. 

El seu primer concert, realitzat el dia de Sant Joan de l’any 1993, va significar la seva 
presentació en societat i des de llavors fins ara, ha estat present a totes les festes i  actes 
importants de la ciutat que la va veure néixer, Tarragona. De forma gairebé natural, i 
consentida per ambdues parts, s’ha convertit en la banda de la ciutat, dels tarragonins. I 
així és com volem que sigui. 

Se la pot veure acompanyant el seguici de les festes de Sant Magí i Santa Tecla, a les 
solemnes processons de Setmana Santa, als actes de celebració d’altres entitats 
esportives i culturals tarragonines, com el Club Gimnàstic de Tarragona o la Colla Xiquets 
de Tarragona, i en tots aquells actes culturals i socials rellevants per a la ciutat on 
l’Ajuntament sol·licita la seva presència. La presentació i rebuda de la bandera dels Jocs 
del Mediterrani 2017, la inauguració del Teatre Tarragona o els actes commemoratius de 
l’11 de Setembre són alguns dels exemples més recents. 

L’activitat de la Banda Simfònica a la ciutat es materialitza, a més a més, en quatre 
concerts anuals que es duen a terme en diferents dates: per primavera, al festival d’estiu, 
durant les festes de Santa Tecla, i per Santa Cecília, patrona de la música, al mes de 
novembre. Els grans espais emblemàtics de la ciutat com el Palau de Congressos de 
Tarragona, el Teatre Metropol, el Teatre Auditori del Camp de Mart, l’Auditori de la 
Diputació de Tarragona, o el Teatre Tarragona són els seus escenaris habituals. 

Part destacable de l’activitat de la banda es realitza a la ciutat, però no tota. De fet, un dels 
principals objectius de l’entitat és donar a conèixer la música de banda al màxim de públic 
possible; i cal dir que allà on ha anat no només ha estat molt ben rebuda sinó que ha tingut 
un gran èxit. Festes populars, trobades de bandes, certàmens musicals, i actes culturals 
de pobles i ciutats com Torredembarra, Vinyols i els Arcs, La Seu d’Urgell, Bellpuig, El Prat 
del Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Vilanova i la Geltrú, Alcanar, o Benicarló són un 
exemple. 

Com a membre de la Societat Catalana d’Entitats Musicals, ha participat als Festivals de 
Bandes celebrats a Falset, Alcanar, Miravet, Ginestar, Amposta, Santa Bàrbara, el Perelló  
o Benissanet. 

Dins el ventall d’espais on ha actuat la Banda no podem oblidar els grans escenaris 
d’interpretació musical, els auditoris. La Banda ha actuat a l’Auditori Pau Casals del 
Vendrell, al Conservatori Professional de Música de Manresa, al Teatre Fortuny de Reus, 
al Teatre Auditori de Salou, a l’Auditori de la Unió Filharmònica d’Amposta, al de La Sènia, 
i als grans escenaris catalans com el Palau de la Música Catalana l’any 2003 com a acte 
de celebració dels seus 10 anys, o l’Auditori de Barcelona el passat 2012 dins l’XIè 
Festival de Bandes de Música Catalanes. A l’estiu del 2019 va tornar a participar al 
Festival de Bandes de Música Catalanes a l’Auditori de Barcelona. 

També ha traspassat altres fronteres. Ha estat invitada en diferents ocasions per 
l’Orchestre Municipale de Bergerac (França), pel Complesso Bandístico Fornovese Ettore 
Zufardi a la província de Parma (Itàlia), per l’Ajuntament d’Orleans en les festes de Joana 
d’Arc i per l’Ajuntament d’Avinyó. Ha estat també a Madrid, Toledo, Alme ria, Granada, 
Astúries, Mallorca, Galícia, Màlaga, Cournonterral i Prada de Conflent. Actualment, el 
director de la Banda Simfònica és el Jordi Masip Masip, nascut a Tarragona l’any 1977.  

 

 



Cobla Reus Jove 

 

La cobla Reus Jove va presentar-se el 22 de novembre de 1997, fruit de la iniciativa d’un grup 
joves, amb l’interès de fer música de cobla i oferir un bon treball en les seves actuacions, 
millorant a la vegada el seu nivell musical. 

Han realitzat actuacions arreu dels Països Catalans, a diverses ciutats de l’Estat espanyol, 
Anglaterra, Bèlgica, Estònia, França, Holanda, Luxemburg, Polònia i Suècia. Tenen 
enregistrats nou CD’s de música per a cobla i sardanes. L’extens treball de la Cobla es tradueix 
musicalment en un ampli i variat repertori que comprèn no només les sardanes, sinó que també 
treballa el camp de la música lliure per a cobla, és a dir, balls vuitcentistes, la música de 
concert, les obres per a cobla, música catalana, acompanyament de corals i danses d’esbart 
(ham actuat en diverses ocasions amb l’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc, l’Esbart 
Continuïtat de Torroella de Montgrí, l’Esbart Dansaire d’Arenys de Munt i l’Esbart Dansaire de 
Rubí i Esbart Reus Dansa). 

Els últims anys la cobla ha decidit fer un pas més enllà tot fusionant el conjunt autòcton català 
amb altres instruments i formacions d'altres llocs del món, ampliant el seu repertori més enllà 
de les nostres fronteres, tot barrejant cobla catalana amb orquestra simfònica, amb trio de jazz, 
amb un saxo, amb un caixó flamenc, amb corals, i recentment amb el grup Quico, el Cèlio, el 
Noi i el Mut de Ferreries. 

Una altra vessant de l’activitat de la cobla, és tot allò que té relació amb les Festes Majors amb 
l’acompanyament musical d’elements del seguici festiu, actes tradicionals i religiosos. La cobla 
ha tingut diverses experiències musicals amb altres directors convidats que han volgut aportar 
els seus coneixements. 

Alguns d’ells han estat els mestres Francesc Benítez, Xavier Cassanyes, Rafel Fabregat, 
Tomàs Grau, Jordi León, Esteve Molero, Joan Lluís Moraleda, Xavier Pagès, Enric Rigau, 
Marcel Sabaté, Antoni de Villasante i Jesús Ventura. Des del gener de 2003 la direcció musical 
de la cobla està al càrrec del jove director Francesc Gregori. 

El setembre de 2013 la cobla Reus Jove fou guardonada amb la Menció Honorífica Municipal 
per part de l'Ajuntament de Reus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Joan Magrané, Compositor Resident 

Pau Fogàs, Director Artístic i violí del Quartet Telemann de l’Associació de Concerts 

Albert Galcerà, Director Ensemble Vocal Felix Mendelssohn de l’Associació de Concerts 

Núria Puig, Coordinadora Observatori Cultural 

 

 

  Pl. Prim, 4                                Facebook: Associació de Concerts de Reus       

  43201, Reus                                            Twitter: @AConcertsReus          

  Email:                                                        Instagram: @associació_de_concerts 

  associacioconcertsreus@yahoo.com      

  info@associacioconcertsreus.cat                    
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