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El pianista Albert Guinovart protagonitza el Gran Concert de
Tardor de Música per a Cobla juntament amb la Cobla
Simfònica Catalana.
L'esdeveniment musical, titulat 'Imatges', tindrà lloc el proper divendres, 7 d'octubre de
2011, a les 21.30 hores, al Teatre Principal de Sabadell. Tal i com apunten els
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organitzadors del concert, Sabadell, més Música, enguany destaca la col·laboració de
Guinovart, el qual al llarg de la segona part del concert oferirà les seves obres Mar i Cel (en la
seva adaptació per a piano i cobla) i la Rapsòdia de la Patum, per a piano, cobla i percussió.
Si bé la intervenció d'Albert Guinovart és un atractiu molt especial, la junta de l'entitat remarca
que la qualitat és present any rere any en aquest concert. És per aquest motiu que la trobada
servirà per retrobar-se amb la Cobla Simfònica Catalana (que estrena nomenclatura), sota la
batuta del seu titular, Marcel Sabaté.
El programa del concert també es fa ressò de les principals commemoracions d'aquest 2011. És
en aquest sentit que s'inclou l'obra Imatges de l'excel·lent Rafael Ferrer i Fitó, del qual es
commemora el centenari del seu naixement (és precisament aquesta obra la que dóna nom a tot
el concert), així com la composició Segadors a Barcelona de Josep Vinaròs, president de
Sabadell, més Música. Aquesta obra va ser premiada en el Certamen Musical de Banyoles del
1995, i s'acompanya de textos de Vicenç Villatoro que seran llegits per l'actriu Fanny Bulló.
Completarà el programa la Dansa Medieval de Vic, de Jordi Lara, director del programa de
cultura catalana que amb el títol de Nydia es presenta cada setmana a TV3.
Poden accedir al programa complet del concert fent click aquí.
Més informació sobre Albert Guinovart fent click aquí.

Recordatori: el proper 15 de novembre finalitza el termini de
recepció d'obres per al primer Certamen Musical Ciutat de
Sabadell
Promogut i organitzat per Sabadell, més Música i amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell i del
CoNCA, aquest nou concurs vol esdevenir una oportunitat per a aquells compositors que han vist
reduïdes les seves possibilitats de presentar-se a concursos i donar a conèixer les seves obres
musicals per a cobla de nova creació.
Podeu resseguir les claus de la convocatòria fent click aquí.
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