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JORDI LEÓN – Director de la Cobla Simfònica Catalana 
 

Sabadell, més Música ha arribat a un acord amb el mestre Jordi León pel que passa a 
ser el director de la Cobla Simfònica Catalana. 

La Cobla Simfònica Catalana, reconeguda 
com la primera cobla que transcendeix el 
conjunt instrumental català més enllà de 
la sardana per universalitzar-ne la seva 
característica sonoritat i adoptar-ne 
composicions dels millors clàssics, va 
iniciar el seu camí de la mà del mestre 
Moraleda per passar en els darrers anys 
a ser dirigida pel mestre Marcel Sabaté. 

D’un abastament molt dens, el 
currículum del mestre Jordi León ens 
permet afirmar la seva gran mestria 
musical en general i de la música per a 
cobla en particular i en tots els àmbits, 
compositor, instrumentista, pedagog. 

Fa anys ens va sorprendre la personalitat 
d’aquell jove Jordi León quan va ser 
presentat en un concert a la Sala Peques 
de Barcelona, i des d’aquell moment no 
ha parat de sorprendre’ns.  

Per exemple quan, reconegut virtuós del flabiol i tamborí, el dóna a conèixer en concert i 
n’acaba creant el departament al Conservatori Superior Municipal de Barcelona on 
destaquen les seves habilitats pedagògiques. 



Si és important la seva obra, també ho és la constància i tenacitat amb la que ha treballat 
per transcriure clàssics a la formació per a cobla. Fins i tot podem trobar algun apropament 
a l’orgue amb l’arranjament de Anònims S. XVII – Jordi León - Greensleaves to a Ground 
(flabiol) 

El seu recorregut per la cobla és plural i inquiet i cal destacar-ne que va ser el Director-
fundador de la cobla Sant Jordi, que ha liderat per espai de més de 20 anys, o la seva 
participació amb la cobla La Principal del Llobregat on en va assumir la direcció el 2013. 

Donem-li la benvinguda i esperem poder gaudir ben aviat del seu mestratge. 

 

Amadeu Papiol 

Comunicació 

 

 

 

 

 
XARXES SOCIALS 

 
Sabadell, més Música, cada dia més a prop, de fa temps que la nostra pàgina web és una 
finestra a la nostra actualitat, a aquest desig d’actualitat hi hem afegit la nostra presència 
al Facebook i al Twitter 

  

 

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana 

No deixis de clicar m’agrada 

 
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA 

 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 



 
Com ja es va informar, la Cobla Simfònica Catalana ja té pàgina web pròpia. 

 

www.coblasimfonicacatalana.cat 

Feu-la vostra. 

   VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.cat 

Si entreu a la web podreu escoltar íntegrament el concert 
"Els solistes de la cobla" 
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