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9a. EDICIÓ DEL CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA
A la sirga

Jordi Molina i Perepau Ximenis

Com si fos una sirga que amarra els vaixells al port, el grup que porta aquest nom ha soltat
amarres per tal d’emprendre la seva primera singladura iniciada a Sabadell. L’inquiet Jordi
Molina ha muntat diversos grups i projectes que s’han iniciat a Sabadell i que han donat la
volta al món donant a conèixer la tenora combinada amb altres instruments, formant una
perfecta fusió fruit de la recerca de noves sonoritats, que exposen les moltes possibilitats de la
tenora més enllà de la cobla per la qual Pep Ventura la va utilitzar de mitjans del segle XIX.
En aquesta ocasió Sabadell, més Música ens
ha presentat el grup A la Sirga que ens oferí
músiques de la Mediterrània amb creacions
pròpies en les quals hi figura com excepcional
solista Jordi Molina a la tenora, ben recolzat
per Perepau Ximenis amb l’acordió diatònic,
que formen el prestigiós duet ben conegut
arreu. En aquesta ocasió han actuat en fusió
amb el quartet de corda Insòlit, que com el seu
nom indica, d’entrada pot semblar insòlit
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l’acoblament de la corda amb el duet, encara però que serà menys insòlit si les composicions
tenen en compte els diferents timbres que formen el grup. Serà molt important a l’hora de
compondre, tenir en compte els volums de cada instrument, especialment en passatges aguts.
Sabadell, més Música presenta cada any
arribada la primavera, un grup de cambra que
més tard dóna la volta al món, senyal de
l’encert de programació i de l’acceptació que té
pel públic que no tan sols valora la cobla, sinó
que coneix noves músiques i noves possibilitats
dels instruments de que es disposa, sempre
tenint en compte que com a mínim un d’ells ha
de ser dels típics de la cobla.
A la Sirga va ser aplaudit generosament per un públic variat, especialment socis de l’entitat
organitzadora.
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