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LA COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS 

 
 

Cobla del Sons Essencials 

 

Si bé Sabadell, més Música és una entitat dedicada especialment a difondre la música simfònica per a cobla, 

no desaprofita l’ocasió de programar altres músiques del patrimoni català, així doncs s’ha programat per el 

concert de tardor el 28 de setembre a les 18 h amb La Cobla Catalana dels Sons Essencials, un 

concert de música catalana amb alguns aspectes de jazz, un grup de prestigi, que dirigit per Marcel Casellas, 

presenta melodies, timbres i ritmes de la terra, amb format de vertadera actualitat i d’improvisació ètnica. 

La formació de 10 músics posen sobre l’escenari tots els instruments de la cobla, juntament amb percussions 

ètniques i la veu. Juguen amb els codis de la tradició oral, la identificació amb els valors de la mar 

mediterrània i alguns aspectes de jazz, que esposen al servei dels gèneres més genuïns, sardana, ball pla i 

rebatut. Aquests són el punt de partida per a la fantasia de la cobla i dels seus solistes, amb un repertori 

especialment del seu director Marcel Casellas que 

arrenca de la tradició. 

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”. Amb aquesta 

missiva de J. V.Foix, Marcel Casellas i la CCSE 

proposen la fusió de la música catalana i els seus sons, 

explorant tímbriques que traspassen el sentit del temps i 

l’espai. Utilitzant, això sempre, els sons d’una formació 

única i singular com és la cobla. I amb aquesta formació 

sorprenent, única i singular, s’ofereixen quatre propostes 

diferents i complementàries que demostren la versatilitat 

del grup. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ocasió especial per gaudir d’aquesta cobla que combina els instruments més clàssics de la cobla 

convencional amb instruments més característics de la música de jazz i de tall més modern. Tot un magnífic 

espectacle. 

 

 

 

 

VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.com 

Si entreu a la web podreu escoltar integrament el concert 

"Els solistes de la cobla" 

 

 

Més informació 
  

Sabadell, més Música 

Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333 

Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 – Sabadell 

www.sabadellmesmusica.com 

sabadell@sabadellmesmusica.com 

 

 

 


