
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE DE 2007   19H 
PALAU DE FIRES I CONGRESSOS DE TARRAGONA 

 

 
 
L’esbart Santa Tecla, vol aquest any dins del centenari del naixement del mestre 
Joaquim Serra, presentar un espectacle diferent,  construït al voltant de la seva música. 
 
Joaquim Serra i Coromines és un del més grans compositor catalans que atrevit i sobri va 
rellençar la música per a cobla estudiant i regenerant aquesta formació tant simbòlica 
per Catalunya fins fer-la internacional. 
 
Les seves composicions son senzilles però al mateix temps de difícil execució. 
 
Sota el títol “els colors d’en Serra”, l’espectacle pretén recollir i mostrar les diferents 
facetes musicals del personatge. 
 
El ventall musical del nostre protagonista ens permet  escollir per aquest espectacle, 
l’únic que es durà a terme a la nostra ciutat per commemorar aquesta efemèride, 
danses amb la música del compositor i també algunes de les seves instrumentacions de 
danses populars.   
Comptem amb la col·laboració del Cor ciutat de Tarragona, per interpretar les cançons 
que el músic va crear per als poemes de diferents autors.  La part més clàssica del 
repertori d’en Serra, estarà representada amb el “trio en mi” (mogut viu, tercer 
moviment) interpretada per músics tarragonins i les sardanes més emblemàtiques 
tindran el seu moment amb la tenora d’en Jordi Molina, que s’encarregarà de l’enllaç de 
l’espectacle. 
 
Un músic complert, que parla en català. L’esbart Santa Tecla, ha tingut la sort de ballar 
diferents peces musicals del mestre coreografiades pel director de l’Esbart Jaume 
Guasch.  



 

Amb el desig de compartir totes aquestes sensacions, hem preparat aquest projecte 
il·lusionat. 

 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

TERRAL  

Coreografia: Jaume Guasch 
Música: Suite per a una òpera 
 
BALL PLA DE LLADURS 
 
Coreografia: Joan Manuel Miquel 
Arranjament de la música popular 
 
LA MARXA 
 
Coreografia: Lluís Calduch 
Música: Marxa sobre motius populars catalans 
 
TRENAT 
 
Coreografia: Jaume Guasch 
Música: Glosa del ball Gitanes del Penedès 
 
RAMBLA 
 
Coreografia: Jaume Guasch 
Música: Impressions Camperoles (“Albada”, “Mainada jugant”, “La Vall dels ecos” i 
“Festa”) 
 
TRIO EN MI 
 
3r Moviment: Mogut-viu 
 
COR I ESBART 
 
La dansa de Castellterçol 
Cor Ciutat de Tarragona 
 
Cançons a capella: 

- Confidència 
- Capvespre 
- Idil·li de la fruita galana 

 
DANSA DE FADRINS 
 
Coreografia: Albert Sans 

    



FITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICAFITXA TÈCNICA 
 
Música: Joaquim Serra i Corominas 
 
Enregistraments Musicals: La Principal de la Bisbal, La principal del Llobregat, Orquestra 
Simfònica del Vallès 
 
Tenora: Jordi Molina 
 
Direcció Cor: Josep Prats 
 
Trio en Mi:  
- Violí: Andrea Alcalà 
- Violoncel: Maria Medina 
- Piano: Elies Espí 
 
Disseny i confecció de vestuari:  Pau Fernández i Majest-10 
 
Disseny gràfic: Ivan Oliver 
   
Disseny il·luminació: Pepe Solanes 
 
Muntatge audiovisual: Francesc Admetlla 
 
Producció: Esbart Santa Tecla 
 
Direcció general: Jaume Guasch 


