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ELS COLORS DE LA MÚSICA
11è Concert de Música Simfònica per a Cobla

COBLA SIMFÒNICA CATALANA
DIRECTOR MARCEL SABATÉ
TENORA SOLISTA JORDI GUIXÉ

Una bona música i una bona pintura tenen en comú la sensibilitat dels seus autors, unes
persones que amb el seu art transmeten els seus sentiments. Uns amb els pinzells i els
altres amb la partitura encara però, amb un mateix comú denominador, l’ex pressió
d’unes sensacions. Heus aquí la motiv ació del títol del concert que Sabadell, m és
Música ha presentat a l’inici de la temporada de Concerts a Sabadell.
El passat dia 28 de setembre en el T eatre Principal de Sabadell, la Cobla
Sim fònica Catalana dirigida per Marcel Sabaté v a oferí un gran concert, la
pulcritud de la formació, la sev a conjunció i mestria de cada component, v a fer notar la
v ariació de colors que pot tenir una programació, quan la programació de les obres
busca aquest paral·lelisme entre la música i la pintura.
A La primera part del concert es presentaren les obres d’av antguarda, unes obres de
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gran v alor no massa programades
per l’ex igència d’interpretació i pel
desconeix ement del gran públic i
fins i tot de molts programadors.
Per iniciar el concert s’estrenà
l’obra Les teranyines que no
deixaven veure el sol, segon premi
del Certam en Musical Ciutat de
Sabadell 2011, una obra de recerca
i de gran v alor que el jov e
compositor Joan Vila Safont ens
mostrà l’inici d’un nou camí que l’ha
de portar lluny . L’obra Centenari de
Francesc Cassú complagué tant
per la sev a construcció com pels
coneix ements de l’autor pel que fa a les possibilitats de la tenora, fou també un jov e
tenorista, Jordi Guix é qui ens mostrà amb bells matisos i habilitat, uns coneix ements
de l’instrument que prov ocaren forts aplaudiments. Per acabar la primera part Joan
Elias presentà la sev a suite Temps enllà, que en tres mov iments es conv ertí en la gran
obra simfònica del concert, que marcà una fita important en els concerts de Sabadell,
m és Música.
La segona part ja de caire més
conv encional s’interpretaren les
obres clàssiques prou conegudes de
Josep Serra i de Joaquim Serra,
del primer l’obra Presents de boda i
del segon En Pere Gallerí, dues
obres inspirades en la cançó
popular catalana. En el centenari del
seu naix ement no es podia passar
per alt el Madrigal en forma de
sardana de Xav ier Montsalv atge,
obra també molt v alo rada que no ha
estat
en
l’oblit
d’alguns
programadors que han reconegut la
importància d’aquest autor en el patrimoni musical del país. V a cloure el concert la
Suite Terra baixa del reconegut pianista Albert Guinov art, si bé en aquesta obra es
deix a de banda el piano. Fou una ex pressió musical de l’obra teatral que porta el mateix
títol i que forma part del patrimoni que ens deix à Àngel Guim erà.
Un concert ben estructurat en el qual la Cobla Sim fònica Catalana, brillà a gran
alçada.
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