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SOMNIS DE TARDOR
Sabadell és ciutat de música. Són
nombroses les persones, entitats i/o
formacions que han engegat el seu camí
d’estima
i
divulgació de la
música a la
nostra ciutat i
s’ha fet des de
totes
les
disciplines que
la complexitat
del llenguatge
musical
ens
ofereix.
Els
uns
endinsant-se en
les
entranyes
de
la
composició
i
donant valor a
la ciutat a nivell
internacional,
els
altres
assolint
el
virtuosisme
interpretatiu i,
entre mig, els
estudiosos sigui
des
de
la
vessant

històrica o ho sigui des de l’interès en
esmicolar cada nota per aprofundir en les
seves possibilitats.
En els últims anys s’ha
elevat
el
reconeixement a la
Cobla
Simfònica
Catalana i la seva
perseverança
en
difondre la singularitat
dels instruments de la
cobla
que ens són
propis al país i fer-ho
des de la pluralitat
d’estils musicals, amb
obres pensades per
enaltir expressament
les seves possibilitats
o adaptant el millor
tant dels clàssics com
dels
més
contemporanis.
Volent anar un pas
més enllà, i després
d’experiències com el
darrer concert amb la
mezzosoprano Gemma
Coma-Alabert,
en

aquest concert de tardor presentem una
producció que ens fa sentir orgullosos del
camí recorregut.
Precisament amb una de les formacions
corals que, filla també de Sabadell, ha
transcendit el seu èxit més enllà de les
terres catalanes, sigui arreu d’Espanya i
en infinitat de països europeus, on la seva
qualitat interpretativa i la seva generositat
musical han estat fortament aplaudides, el
Cor Lieder Càmera fusionarà el seu
virtuosisme interpretatiu del que millor
saben fer, cantar, amb el vibrant timbre
de canya i metall de la cobla.

medul·la del present d’un país que està
eclosionant cap el seu futur i ho fan, l’un
musicant els Goigs a Nostra Senyora de la
Llibertat de Jordi Molina que daten del
mateix 1714 i l’altra amb una obra èpica
inspirada en el present, però situada en
un més que mil·lenari futur, Catalunya
5714 de Marc Timón.
Us esperem, doncs, al Teatre Principal de
Sabadell, el 4 d’octubre, a les 6 de la
tarda.
Amadeu

Papiol

–

Comunicació.

Des de Sabadell, més Música, hem
elaborat un programa plural, on hi ha lloc
per al romanticisme, també per al
costumisme popular i religiós que tant
sovint han anat de la mà. Un temps per
gaudir de la música com conductor d’un
espai còmic. Podrem escoltar a l’hora que
retem homenatge al gran mestre Enric
Morera, la seva sardana, Les fulles
seques.
Menció a part mereixen les interpretacions
de dues obres escrites per compositors
contemporanis que s’han ficat a la

Mestre MANUEL OLTRA I FERRER
Al tancar aquest newsletter hem rebut la trista i
sentida noticia de la mort del mestre Manuel Oltra i
Ferrer (25 de setembre).
Tots aquells que estimem la música, teníem en ell un
referent que es va guanyar per tot allò que deia en les
seves obres, que s’inclouen en tots els camps, i pels
silencis que emanaven de la seva senzillesa.
Des de Sabadell, més Música, el recordem per tot el
que ha fet en nom de la música i per aquell 8 de març
del 2006 en que, entre moltes altres ocasions, ens va
acompanyar per ser distingit amb el reconeixement

del Premi Nacional Agustí Borgunyó que atorga la nostra entitat.
El recordem, si, i l’hi agraïm tot allò que va fer en l´àmbit de la pedagogia musical i la seva
vida dedicada a la música.
Ens unim al condol dels familiars.
Reposi en pau, mestre.

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, i 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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