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Bon Nadal i Feliç Any Nou

Xavier González i Ranchal
Premi Ciutat de Sabadell
En diverses ocasions hem comentat la qualitat
musical dels compositors joves, i que val la
pena apostar per aquesta nova fornada de
músics que sortint dels conservatoris amb
bona preparació, fan augurar un bon futur pel
que fa a la música per a cobla, caldrà doncs
donar suport al jovent que tenen la
responsabilitat de mantenir la flama de la
nostra música.
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Aquesta introducció be a tomb per donar a
conèixer el resultat del Certamen Musical
Ciutat de Sabadell, organitzat per
Sabadell, més Música amb el suport de
l’Ajuntament de Sabadell i el CONCA. El resultat d’aquest certamen és:
●
●

●

1r. Premi. Xavier González i Ranchal amb l’obra El vent de la nit.
2n. Premi. Joan Vila i Safont amb l’obra Les teranyines que no deixaven
veure el sol.
3r. Premi. Jordi Moraleda i Perxachs amb l’obra L’onze de març del 66.

Els premis seran lliurats en el decurs del concert que tindrà lloc el proper dia 29 de
gener a les 18:30h en el Teatre Principal de Sabadell, en el mateix concert,
s’interpretarà l’obra guanyadora.

10è. Concert de Música Simfònica per a Cobla
Pensaments
Amb aquest títol Sabadell, més Música ha
organitzat la desena edició del Concert de
Música Simfònica per a Cobla, que com queda
dit anteriorment, tindrà lloc en el Teatre
Principal de Sabadell, el proper dia 29 de
gener a les 18:30h. Intervindrà la Cobla
Simfònica Catalana amb direcció del titular
Marcel Sabaté, amb una programació que com
és habitual, serà prou interessant. Tres trets donen
un caire especial al concert, es presentarà l’obra
Atalante amb la qual Marc Egea serà el solista de
viola de roda, un instrument que és recuperat pel
mateix intèrpret i compositor. També s’estrenarà
com ja queda dit, l’obra guanyadora del
Certamen Musical Ciutat de Sabadell titulada
El vent de la nit del jove compositor Xavier González Ranchal. Un altre al·licient
serà la presentació del doble CD que porta per títol La Cobla i l’Orquestra, amb obres
simfòniques de Josep Vinaròs que com diem més avall, s’està gravant aquests dies.
Altres obres de compositors clàssics i moderns completaran el programa.

La cobla i l'orquestra
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Per primera vegada a
Catalunya es grava un
doble CD en el qual es
posa cara a cara la cobla i
l’orquestra simfònica en
un sol projecte. Josep
Vinaròs, autor de les set
obres que conté el projecte
ha volgut demostrar
alternant-se la cobla i
l’orquestra, que no hi ha
tanta diferència entre una
i altra formació quan es
tracta d’obres escrites amb un mateix criteri simfònic. Naturalment la cobla no pot ser
d’onze músics, en aquest cas n’és de vint i sis, atès que si fos amb cobla de formació
normal, no es podria aconseguir els propòsits de l’autor, si bé hem de considerar en el
resultat final, que ambdues formacions són diferents i els resultats que dóna la secció
de corda, mai els pot donar la cobla. La Cobla Simfònica Catalana amb direcció de
Marcel Sabaté i l’Orquestra Simfònica del Vallès amb direcció de Rubén
Gimeno treballen la primera a l’Estudi 44.1 de Girona i la segona en el Teatre
Principal de Sabadell.
L’autor espera que l’experimentació sigui complaent.
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