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1a part

Sardana: Compositors:   

  

Bell matí Josep Gil (1906-1987)

Danseu princeses Víctor Xufré (1936)

Unim les mans Jaume Xufré (1936)

Les Roses Tomàs Gil i Membrado (1915)  

 Dedicada a la Joana Raspall

Ciutat de Sant Feliu Jaume Vilà (1907-1982)

 Text: Joana Raspall (1913)

 Tenor: Carlos Muñoz

2a part

Sardana  Arnau Picón (1993) 

Els alegres passerells  Domènec Ubach (1953)   

Quan mon cor fugí amb tu  Joan Josep Blay (1955)  

Patum 2010  Sergi Cuenca (1976)

Tonada  Víctor Boix (1980)  

  



Tomàs Gil i Membrado (Horta de Sant Joan, 1915)
Instrumentista, compositor i director de cobla. Ha 
compost més de 1.300 sardanes, fet que el situa entre 
els compositors més prolí�cs de la història de la música 
de cobla. També ha compost obres simfòniques, música 
religiosa, coral i, durant una època, molta música lleuge-
ra. Com a músic, forma part de la desapareguda Cobla 
Barcelona. La seva obra ha estat mereixedora de més 
d’un centenar de premis. La seva obra sardanista ha 
estat dedicada fonamentalment a la plaça encara que ha 
dedicat també una part de la seva obra a la sala de 
concert. Les Roses, és una sardana que dedica l’any 
2010 a l’escriptora santfeliuenca Joana Raspall.

Josep Gil i Vendrell (1906 – 1987)
Començà a estudiar piano als 7 anys a Montblanc amb 
Maties Amorós i posteriorment violí, saxofon i clarinet. 
Amb el seu germà, s’inicià professionalment tocant pels 
hostals de les rodalies. Encara adolescent, creà el 
quintet Gil’s Jazz, amb el qual tocava a les festes majors 
de la comarca. A Sant Feliu, creà la seva primera banda, 
la Danubians Boy's. Més endavant formà part de 
l'Orquestra Capitolio Club, de Cervelló. Donava classes 
de piano i de solfeig.  

Víctor Xufré i Vallés (Sant Feliu de Llobregat, 1936)
Realitzà els seus estudis de violí al Conservatori Munici-
pal de Música de Barcelona. Ha format part de 
l’orquestra Estelà de Barcelona i Carles Altayó de Sant 
Feliu i de la Nova Rondalla de l’Ateneu Santfeliuenc. Ha 
estat director de la Societat Coral La Flora de Sant Joan 
Despí i de la Societat Coral La Jopia de Montjuïc. 
Actualment és director del Cor Parroquial Sant Llorenç 
de Sant Feliu.

Jaume Xufré i Vallés (Sant Feliu de Llobregat, 1936)
Ja des de ben jove s’inicià en l’aprenentatge de la 
bandúrria, el violí i la guitarra. Ha format part de la 
Rondalla Llobregat de Sant Feliu i ha estat director de la 
Rondalla del Centre Aragonés de Gavà i de la Nova 
Rondalla de l’Ateneu Santfeliuenc.
 
Jaume Vilà i Melich  (1907 – 1982)
Va ser un dels homes que més va in�uir en el desenvolu-
pament de la sardana al Baix Llobregat. Estudià primer 
amb el seu pare i després a l’Acadèmia Marshal de 
Barcelona. Durant molts anys fou l’ànima de la Cobla La 
Principal del Llobregat, de la qual fou director. Començà 
de tible, tenora i més endavant en fou contrabaix. També 
era intèrpret de violí. Va composar una quarantena de 
sardanes i instrumentà per a cobla nombrosos ballets 
populars.

Domènec Ubach (Sant Feliu de Llobregat, 1953)
La seva formació musical reglada s’inicia a l’Escola 
Municipal de Música de Molins de Rei, i posteriorment 
va continuar de forma autodidacta. Ha col·laborat en 
diferents entitats corals, entre elles la Coral Bruela de 
l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu, dirigida en 
aquells moments pel compositor Joan Josep Blay.

Joan Josep Blay i Máñez (Gavà, 1955)
Saxofonista, compositor, professor i musicoterapeuta. 
Estudià al Conservatori Municipal de Música de Barce-
lona. Fou fundador de diverses agrupacions i corals, 
com la Coral Bruela de Sant Feliu, i autor, intèrpret i 
guionista d’accions pedagògiques, culturals i socials. 
Entre la seva obra destaca la música per a cobla, que ha 
estat premiada i enregistrada en nombroses ocasions. 
Actualment és professor a l'Escola Municipal de Música 
de Sant Feliu. 

Sergi Cuenca (Puig-Reig, 1976) 
El 1996 obté menció d’honor de cant al Conservatori 
de Barcelona. Actualment és professor de l’escola 
Aules i de l’Escola Municipal de Música de Berga, on 
és director de la Coral i la Banda. En el camp teatral ha 
col·laborat amb les �gures més importants de Cata-
lunya com a director musical de diversos muntatges, 
intèrpret i arranjador. És autor de música per a publici-
tat, monòlegs, actes culturals i música per a banda i 
cobla relacionades amb la Patum de Berga. Com a 
compositor, va guanyar el Premi Ciutat de Reus l’any 
1997. 

Víctor Boix (Sant Feliu de Llobregat, 1980)
Comença els seus estudis musicals a l'Escola Munici-
pal de Música de Sant Feliu. Continua la seva forma-
ció al Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
i amplia els seus coneixements d'harmonia, contra-
punt i composició. Posteriorment estudia composició 
a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Actual-
ment toca el tible a la cobla La Principal de Terrassa. 

Arnau Picón (Sant Feliu de Llobregat, 1993)
Va estudiar música a l'Escola Municipal de Música de 
Sant Feliu durant 8 anys, i posteriorment va estudiar 3 
anys més al Conservatori. El seu instrument és el 
saxòfon i aquesta és la primera vegada que ha escrit 
per a cobla. Actualment estudia Periodisme a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, és membre del 
consell editor de la revista Fet a Sant Feliu i és cap del 
CAU de Sant Feliu.


