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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 
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Dia: 28 de setembre a les 21:00 hores 

Teatre Principal de Sabadell 

Una bona música i una bona pintura tenen en comú la sensibilitat dels seus autors, 

unes persones que amb el seu art transmeten el seus sentiments, uns amb els pinzells i 

els altres amb la partitura, encara però amb un mateix comú denominador, l’expressió 

d’unes sensacions. Heus aquí la motivació del títol del concert que Sabadell, més 

Música presenta aquesta tardor. L’expressió a través de les obres programades, amb 

just paral·lelisme entre la pintura i la música. De variada programació d’aquest 

concert, cal rellevar l’obra Centenari de Francesc Cassú, una partitura on es posen 

de manifest les qualitats de l'intèrpret, en aquesta ocasió, la del solista de tenora Jordi 

Guixé, jove i excepcional intèrpret que forma part del grup dels primers tenoristes del 

país. Jordi Guixé va més enllà de les notes escrites en el pentagrama, del seu depurat 

domini de l’instrument i de la seva delicada sensibilitat, esdevé una esplèndida 

creativitat que ben segur aconseguirà la delectança i l’admiració del públic. 

 

Serà estrenada l’obra Les 

teranyines que no deixaven veure 

el sol, de Joan Vila Safont, que 

obtingué el segon premi del 

Certamen Musical Ciutat de 

Sabadell. 

Cal també fer palès l’obra Madrigal 

en forma de sardana que s’ha 

programat per commemorar el 

centenari del naixement del seu 

autor Xavier Montsalvatge. 

Completen la programació obres de 

Josep i Joaquim Serra, de Joan 

Elias i d’Albert Guinovart. 

Un bon concert que amb la 

interpretació de la sabadellenca Cobla Simfònica Catalana, dirigida per Marcel 

Sabaté, ha de ser la garantia plaent d’una bona vetllada. 

Programa 
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Les teranyines que no deixaven veure el sol, de Joan Vila Safont 

Centenari, de Fancesc Cassú 

Temps enllà, de Joan Elias 

Presents de boda, de Josep Serra Bonal 

Madrigal en forma de sardana, de Xavier Montsalvatge 

En Pere Gallerí, de Joaquim Serra Corominas 

Suite de “Terra baixa”, d´Albert Guinovart 

Si ens centrem en els concerts, veurem que hi ha tot un món de possibilitats per tal d

´aconseguir la normalització de la cobla, i fer que arribi a tots els públics, sigui quina 

sigui la música més adient. Cal doncs prendre-ho seriosament i tenir en compte la 

finalitat que es persegueix. 

   
 
Demaneu-nos informació
 
Sabadell, més Música
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
http://www.sabadellmesmusica.com/
 
 
Newsletter patrocinada per: 
 

 
 

  

   
Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte "Baixa" a sabadell@sabadellmesmusica.

com 
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