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 LA COBLA SIMFÒNICA CATALANA OMPLE EL PALAU  
   

 

 

Palau de la Música Catalana durant el Concert del 10 de febrer de 2013. 

 

 

 

El passat dia 10 de febrer de 2013 la Cobla 

Simfònica Catalana dirigida pel mestre 

Marcel Sabaté, va omplir el Palau de la 

Música Catalana. Amb aquest concert es 

celebrava el 10è Aniversari de Sabadell, més 

Música, entitat responsable d’aquesta 

important formació musical. Cal dir que amb 

dos mesos de retard, també es celebrava el 10è 

Aniversari de la pròpia cobla. Poc més de mil 

persones es disposaren a gaudir d’un bon 

concert, atrets per aquesta cobla d’excel·lent 

qualitat i també per un programa prou atractiu, que comprenia obres clàssiques a la primera 

part i a la segona música més d’avantguarda, cloent el concert l’obra jazzística Suite 

mediterrània de Francesc Burrull que interpretà al piano el mateix autor. 

També amb algun mes de retard es commemorava el centenari del naixement de Xavier 

Montsalvatge, amb l’obra Madrigal en forma de sardana. Tot seguit Jordi Molina ens 

oferí l’obra concertant de tenora Centenari del mestre Francesc Cassú, una agradable 

melodia plena de matisos i amb passatges de certes dificultats d’interpretació, que el 

concertista va resoldre amb molta solvència. 

La sorpresa aparegué tot seguit, quan s’anuncià la següent obra Impressions camperoles de 

Joaquim Serra, i que seria dirigida pel director d’honor de la cobla, el mestre Antoni Ros-
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Marbà, que s’oferí gentilment per aquesta 

celebració. Fou un valor més que s’afegia a un 

programa ple d’al·licients. Amb Impressions 

camperoles s’arribà a la mitja part. 

La segona part ja amb música més d’avui, 

s’inicià amb la interpretació de l’obra El vent de 

la nit del jove compositor Xavier González 

Ranchal, amb la que el seu autor va guanyar el 

Premi Ciutat de Sabadell l’any passat, una 

obra dinàmica ben construïda que el públic va aplaudir generosament. Finalment i com fi de 

festa, es va interpretar Suite mediterrània de Francesc Burrull. El mateix autor al piano 

formava el trio de jazz, que continuadament es fusionava amb la cobla i a voltes es presentava 

sol. Aquesta alternança li donava un gust especial a la interpretació. El públic es lliurà al jazz i 

vivia d’una altra manera aquell concert ple d’emocions. Tot un èxit. 

PREMI AGUSTÍ BORGUNYÓ 2013 

Sr. Jordi Saura i Tarrés. Guardonat 2013 

El Jurat del Premi Nacional Agustí Borgunyó acordà

atorgar per majoria la distinció de la present edició, al 

Sr. Jordi Saura i Tarrés, pel tractament rigorós i de

divulgació, de la música simfònica o de lliure format per 

a cobla, en el programa ESPERIT DE FESTA de Ràdio 

Sabadell i per l'excel·lent treball de presentació dels 

concerts. 

Trobareu més informació sobre el guardonat d'aquest

any a la nostra pàgina web. 

Lliurament del premi 

El lliurament del premi serà el 15 de març de 2013 a 

l'Hotel Urpí de Sabadell en el decurs d'una festa-sopar, 

on Sabadell, més Música celebra la seva festa social, 

en la que hi assisteixen socis, col·laboradors de l’entitat, 

autoritats, mitjans informatius, etc. Si voleu assistir, comuniqueu-vos amb la nostra entitat 

per qualsevol dels mitjans disponibles que posem a la vostra disposició. 

   
 

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

 
 

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

Page 2 of 2Newsletter núm. 22 / Febrer 2013

13/06/2013http://www.sabadellmesmusica.com/news/201302/


