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XIIIè CONCERT DE MÚSICA SIMFÒNICA PER A COBLA
Els solistes de la Cobla

Cobla Simfònica Catalana

Els solistes de la Cobla
Diumenge, 30 de març de 2014 a les 18:00
Teatre Principal de Sabadell
c. de Sant Pau, 6

Us presentem un extraordinari concert amb la renovada Cobla
Simfònica Catalana dirigida pel mestre Marcel Sabaté.
Com no s’havia fet en les edicions precedents, el virtuosisme
dels músics es farà palès en aquesta ocasió, oferint un duet de
flautes i dos concertants, un de tible, tenora i fiscorn, i l’altre
de tres trompetes, que amb la base musical i el suport de tota la
cobla, faran vibrar els assistents al concert lliurats a la bona
música.
El duet format per Bernat Castillejo i Meritxell Carbonell
ens ofereix les delícies de la flauta travessera en mans de dos
mestres d’aquest delicat instrument. El concertant de tible,
tenora i fiscorn que interpretaran Salvador Parés al tible,
Jordi Molina a la tenora i Ivan Babiloni al fiscorn, és una
obra de contrastos entre els tres instruments que plegats
donen la perfecta unificació que pretén l’autor. L’obra de tres
trompetes que s’ha programat com a final del concert, ben
segur serà una actuació brillant dels tres mestres de la
trompeta que d’antuvi podem dir, serà plaent a tothom.

La resta d’obres programades són de molta qualitat atès els autors que les van escriure.
Un concert amb la garantia dels prestigiosos compositors: Juli Garreta, Agustí Borgunyó, Josep Maria
Ruera, Manuel Oltra, Fèlix Martínez Comin, Joaquim Serra, Leroy Anderson, Joan Lluís
Moraleda i Franz Karl Doppler. Tot una joia.

Cobla Simfònica Catalana
De les activitats que se celebraren en motiu del 10è Aniversari de
Sabadell, més Música i de l’11è Aniversari de la Cobla
Simfònica Catalana, destacà el concert que tingué lloc en el
Palau de la Música Catalana amb direcció del mestre titular
Marcel Sabaté. El programa fou molt ben acceptat per tots els
presents, alguns dels països asiàtics i d’Europa. La primera part
es tancà amb l’obra Impressions camperoles del compositor
Joaquim Serra, una bella partitura que dirigí el mestre Antoni
Ros Marbà, director d’honor de la Cobla Simfònica
Catalana, que s’afegí a la gran festa musical i d’aniversari. El
públic aplaudí generosament per l’excel·lent obra interpretada amb una acurada professionalitat.
Un altre punt àlgid de la tarda fou la interpretació de la Suite Mediterrània per a piano i cobla de Francesc
Burrull, on al piano hi actuà el mateix compositor. Fou una obra jazzística que no es freqüent en una
formació de cobla. El públic va respondre molt satisfet, atès que una majoria no coneixien les possibilitats de
la cobla més enllà de la música popular.
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