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VIATGE MUSICAL A ESTRASBURG
Un viatge més per fer amics, tot gaudint de
la bellesa de la música i del turisme. Dos
cops l’any les entitats Sabadell, més Música i
Amics de l’Òpera de Sabadell. S’apleguen
amb el comú denominador de l’òpera i de la
història i la bellesa que ofereixen les
diverses regions europees. En aquesta
ocasió ens plau comentar el viatge a
Estrasburg que les dues entitats han gaudit
aquest mes de maig. La pauta a seguir
sempre és una bona òpera en els millors
teatres operístics. En aquesta ocasió l’atractiu fou una vegada més Richard Wagner i la
seva òpera L’amor prohibit. Contràriament al que un pot pensar, Wagner no només va
compondre òperes serioses. Des de molt jove s’aventurà en el terreny de l’òpera còmica,
com ho fou la que es va presenciar a Estrasburg. Vàries són les òperes que es basaren en
un llibret de Shakespeare, gran admirador del gran músic. En aquest cas, l’òpera sorprenia
pel seu tracte bufo i melodies atractives, que amb uns cantants extraordinaris i una
orquestra de primer nivell, feren les delícies del públic. Al teatre de l’Òpera Nacional del
Rhin d’ Estrasburg, exhauriren les entrades en totes les funcions programades.
Pel que fa a la part turística es visità, un dia, la ciutat suïssa de Basilea i, la resta, la
meravellosa regió de l’Alsàcia, amb la gran extensió de vinya on s’extreuen els afamats vins
d’aquell indret. Naturalment, es visità una important bodega on no podia faltar-hi el tast
dels diversos vins que produeixen.
Es visità el famós Mont Saint Odile, una de les muntanyes més altes de la regió, on el
visitant gaudeix d’un paisatge idíl·lic. El gran castell d’Haut Koenigsbourg, a 757 metres
d’alçada i 300 esglaones per arribar-hi, d’on es contempla la formidable panoràmica de la
Vall del Rhin. Lamentablement, no podem comentar tot l’extraordinari que es va visitar,
catedrals, palaus, arquitectura, etc.

Hem de valorar el grup compacte d’amics
que s’ha fet a l’entorn dels viatges que
organitzen aquestes dues entitats musicals
de Sabadell. En aquests moments falta molt
poc per exhaurir les places de la propera
excursió a Venècia, la ciutat dels canals que
molts han visitat més d’una vegada. En
aquesta ocasió s’assistirà al Teatre La
Fenice, que ha ressorgit de les cendres atès
un incendi que el cremà totalment com el
nostre Teatre del Liceu.
Animem a tots els socis de Sabadell, més Música i d’Amics de l’Opera de Sabadell, facin un
viatge cercant la música i la bellesa que ens ofereix Europa. Però no vinguin tots a la
vegada.

PER FER BOCA
S’acosta l’estiu, aviat els fills i/o nets rondaran per casa, tot fa olor de vacances, potser fins
i tot entre els plans hi tenim programat algun concert. Però hi ha concerts que fan família i
la família de Sabadell, més música estem preparant la retrobada amb un magnífic
programa que estem treballant perquè us agradi.

XARXES SOCIALS

Troba’ns a

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana
No deixis de clicar m’agrada

I a:
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA

COBLA SIMFÒNICA CATALANA
Com ja s’ha anat informant, la Cobla Simfònica Catalana té pàgina web pròpia:
www.coblasimfonicacatalana.cat

VISITEU EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si entreu a la web podreu escoltar íntegrament molts dels nostres concerts
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