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VIATGE A LONDRES 

 
Com ja s’ha dit, Sabadell, més Música i Amics de l’Òpera de Sabadell, viatgen junts dos 
cops l’any per diversos indrets d’Europa. S’ha format un grup de socis d’ambdues entitats, 
que conformen un bloc compacte units pel bel canto i la inquietud per fer turisme. En 
aquesta ocasió, l’excursió fou a Londres, ciutat cosmopolita, amb barreja de cultures i de 
races, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, que es compon de la ciutat (Citi) i 20 
municipis més. Es recordarà com un viatge ple d’atractius, principalment per l’excepcional 
òpera que difícilment es pot veure en altres marcs operístics del món, una òpera 

extraordinària.  
 
La bona amiga Mirna Lacambra va dir i va 
avalar la grandiositat de l’òpera “Ariadna Auf 
Naxos” de Richard Strauss, un compositor 
que no es prodigà massa amb la composició 
d’òperes encara, però, que aquesta ha estat 
la millor de totes les que es programen 
habitualment. Es gaudí plenament en el 
Royal Opera House. El rol de l’Ariadna fou 
per l’extraordinària soprano Karita Mattila, 
amb la seva exhibició de coloratura difícil de 

superar i la resta de papers foren de cantants extraordinaris. Es tracta d’una òpera única 
per la complexitat i l’exigència artística. Pel que fa als cantants i a l’orquestra, no es podia 

demanar res més.  
   
Pel que fa a la part turística, vam descobrir 
els encants de la gran Londres que és ben 
coneguda per bona part de turistes que l’han 
visitat. Els valors històrics, arquitectònics o 
culturals la fan seductora. 
Cal fer palès que es visitaren els indrets més 
turístics i prou coneguts. La Torre de 



Londres, una arquitectura de l’any 1078, que va fer construir Guillem el Conqueridor, que 
amb el decurs dels temps ha servit de presó, de tresoreria estatal, de casa de feres, etc. 
Durant la guerra mundial, cal destacar el respecte que es mantenir per a aquesta bellesa 
arquitectònica única. Es va fer un creuer pel riu Tàmesi i una visita a la sínia gegant i als   
famosos ponts Westminster o Waterloo. No podia faltar-hi l’espectacular canvi de guàrdia 
davant el Palau de Buckingham. Es visità la catedral anglicana de Sant Pau, on es casaren 
el príncep Carles amb Diana de Gales, i s’hi feren els funerals del Duc de Wellington, 
Winston Churchil, Margaret Thatcher, etc. 
 
Una magnífica excursió. Properament anunciarem l’excursió de primavera. 
 
 

 
Durant l’estada vam ser rebuts pel senyor Josep Manuel Suarez Iborra, Delegat del Govern 
de la Generalitat al Regne Unit. 
Sabadell, més Música. 

 

 
 



 
 
 
 

7 de FEBRER – CONCERT 
 

CANIGÓ 
16è CONCERT DE MÚSICA SIMFÒNICA PER A COBLA 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 

Tenora solista 
JORDI FIGARÓ 

Narrador 
JEP BARCELÓ 

Director 

JORDI MOLINA 

 

Apunteu-vos aquesta data a l’agenda, n’anirem ampliant informació. 

 
 
 
 

XARXES SOCIALS 
 

Sabadell, més Música, cada dia més a prop, de fa temps que la nostra pàgina web 
www.sabadellmesmusica.cat és una finestra a la nostra actualitat. 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" 

 
 

Més informació 
  
Sabadell, més Música 
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333 
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 – Sabadell 
www.sabadellmesmusica.cat 
sabadell@sabadellmesmusica.com 

 

 


