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CANIGÓ
Amb aquest títol encapçalem el programa. Una picada d’ullet a una part de la nostra terra,
Catalunya, que malgrat romandre separada políticament de casa nostra és bressol del
nostre país. No debades va ser l’Abad Oliva, un dels pares de la pàtria, qui fa poc més de
1.000 anys va consagrar el monestir del Canigó (10-11-1009).
El monestir del Sant Martí del Canigó és un dels símbols de la nostra història llegendària i
un referent de la mítica verdagueriana. Al seu entorn es descabdellà el gran poema èpic
Canigó, obra cabdal de la Renaixença.
Anys més tard, el gran mestre vendrellenc i català universal Pau Casals va fixar la seva
residència a l’exili ben a prop del monestir i amb el llenguatge de la música va escriure,
més que una sardana, un poema: Sant Martí del Canigó – la sardana de l’exili, que és
l’evocació dels paratges i les remembrances verdaguerianes.
En els llargs, el majestuós cant de tenora (48 compassos) ens transporta als poemes de
mossèn Cinto Verdaguer.
""" Lo que un segle bastí, l'altre ho aterra,
més resta sempre el moment de Déu;
i la tempesta, el tro, l'odi i la guerra
al Canigó no el tiraran a terra,
no esbrancaran l'altívol Pirineu !!! """
Un cant a l’esperança que corprèn i sembla evocar un horitzó on l’odi i la guerra tampoc
tirarien a terra ni esmicolarien el seu país, Catalunya.
Amb aquesta introducció, s’inicià la segona part del programa per continuar amb la glossa
del mestre Fèlix Martínez i Comín, Canigó, obra musical que recull els 8 poemes escrits pel
ja comentat mossèn Cinto Verdaguer.
Aquesta obra, escrita el 1979 per encàrrec de la Companyia de Teatre Popular de
Barcelona, no trigà ni un any en ser versionada per a concert, que és com la vam gaudir
acompanyada pel rapsoda sabadellenc Jep Barceló què excel·leix en la seva narrativa.

Abans però, Sabadell, més
Música, es sumà als actes
de record a mossèn Camil
Geis, en el 30è aniversari
de la seva mort, i es va fer
lectura d'uns versos del
poema El nostre Arc de
Sant Martí, amb que
mossèn Geis fou reconegut
Mestre en Gai Saber als
Jocs Florals de Barcelona
del 1971
A la primera part encetà el
concert un petit homenatge
al mestre Manuel Oltra, que
ens va deixar el passat 25
de setembre, i vam poder
gaudir de les seves Variacions característiques¸ una obra prou reconeguda pels mestres del
piano transcrita per a cobla on assoleix una gran magnificència.
La música d’avantguarda i d'estructura dissonant es va fer sentir amb el Poema urbà de
Vicens Acuña que interposada entre Oltra i Moraleda accentuà el seu estil trencador per a
un
públic
que,
sense
estar-hi
acostumant,
va
acceptar
amb
satisfacció
la
proposta
del
programa.
Una
obra pensada pel
lluïment
de
la
cobla, Romança, de
Joan
Lluís
Moraleda, permeté
una vegada més
reconèixer en Jordi
Figaró com un dels
grans tenores dels
nostres dies que
ens va delectar
amb un domini de
registres
que
només és a l'abast
dels mestres.
Tancà la primera part una obra que, basada en un tema popular català i escrita fa 70 anys,
ens acostà al que seria la segona part, ja que, si bé de la cançó d’en Pere Gallerí en tenim

referències només des del 1908, sí que trobem el que pot ser el seu origen a França per
allà el 1885 (Compère Guilleri).

Un programa tant eclèctic com el que ens ha proposat Sabadell, més Música només és
possible quan es compta amb uns instrumentistes que, més enllà de tota consideració
professional, es nota que gaudeixen de la música. Cal destacar el valor que la direcció del
mestre Jordi Molina hi afegeix, ja que, si algú coneix el que és la cobla i les seves
possibilitats, és ell.
No podem passar de llarg les documentades i acurades presentacions que introduïen cada
obra de la mà de l’estudiós de la cobla, també sabadellenc, Jordi Saura.
Amadeu Papiol
Comunicació

PREMI NACIONAL AGUSTÍ BORGUNYÓ
Sabadell, més Música, en una nova edició del Premi Nacional Agustí Borgunyó i d'acord a
allò que ha fallat el Jurat, compost per personatges destacats del mon de la música i la
cobla, ha resolt que aquest premi, en l'edició d'aquest any, s'atorgués al mestre FRANCESC
ELIAS PRUNERA.

El mestre Elias va néixer a Barcelona el 1935. Amb una dilatada trajectòria musical el
podem trobar com a instrumentista en diverses orquestres i cobles.
Cal destacar la seva vocació pel tible. Així doncs, és cofundador de l'aula de tible al
Conservatori de Música de Barcelona i també del Conservatori Superior del Liceu.
La seva passió, però, per aquest singular instrument de la cobla la transmet al seu fill i
junts escriuen i editen El mètode bàsic per a l'estudi del tible.
Aquesta mestria com a instrumentista del tible ha deixat una empremta molt especial a la
ciutat de Sabadell ja que durant uns anys en fou professor a l'Escola Experimental de
Música per a Cobla de Sabadell per passar, al cap d'uns anys, a ser el director de la Cobla
Jovenívola de Sabadell.
El proper dia 17 de març, a 2/4 de 8 del vespre i en el marc del Teatre Principal de
Sabadell, és farà l'acte ciutadà del lliurament del premi.

MURIEL CASALS......
Quan el sentiment de dolor ens afligeix, ara ens sentim més a prop de la Muriel que no pas
quan en vida se'ns mostrava riallera i amiga. La paraula estimem-nos que solia dir
freqüent-ment, li sortia de dins el cor i la seva rectitud i convenciment davant les diferents
propostes que se li presentaven freqüentment, li sortien d'un cap nítid i clarivident.
Tot una dona que absorbia voluntats i afrontava amb decisió i guants de seda la gens fàcil
tasca que tenia encomanada i amb decisió tirava endavant.
La Muriel sabia escoltar i amb veu suau sabia convèncer.
El
seu
tarannà
amical era el camí
que
ella
solia
trepitjar, fins donarse amb cos i ànima
pel
futur
esperançador
de
Catalunya.
La
trobarem a faltar.
Era
una
dona
lliurada al seu país i
aquest
resta
en
deute amb qui ha
sabut estimar-lo més
enllà del que podia rebre.
En aquests moments de dolor la nostra associació està amb la família adolorida i amb
Òmnium Cultural que tant treballa per la prosperitat i llibertat de Catalunya.

Sabadell, més Música.

XARXES SOCIALS

Troba’ns a

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana
No deixis de clicar m’agrada

I a:
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

VISITEU EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si entreu a la web podreu escoltar íntegrament el concert
"Els solistes de la cobla"
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