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VENT DEL NORD 

12è Concert de Música Simfònica per a Cobla 

 
Cobla Simfònica Catalana 

 

Una perfecta simbiosi es donà en el Teatre 
Principal, entre una gran cobla i un pianista que 
captivà a un públic lliurat a la bona música. El 
divendres 27 de setembre de 2013 es celebrà el 
concert Vent del nord, de música simfònica per a 
cobla que Sabadell, més Música oferí com a 
cloenda de la programació d’actes en motiu de 
celebrar el 10è a aniversari de l’entitat i 
l’11èaniversari de la Cobla Simfònica Catalana, 
que dirigida pel mestre Marcel Sabaté va exhibir 
una qualitat poc freqüent en concerts de cobla, uns 
professionals que gaudeixen treballant, fent música 
d’alt nivell. Cal destacar la magnífica actuació del pianista Carles Marigó que amb una 
ajustada simbiosi amb la cobla, ens mostraren l’ excel·lent partitura del mestre Manuel Oltra 
Rapsòdia per a piano i cobla, un compositor exigent amb els matisos i en el tractament d’ajust 
entre el solista i la formació que sabia apianar quan el piano prenia preponderància.  

  



 

El programa anava in crescendo en interès, amb un 
inici molt prometedor amb el poema Amical de 
Ricard Lamote de Grignon, seguit de la 
exquisida partitura El petit dansaire del sabadellenc 
Agustí Borgunyó, cal no oblidar els de casa 
nostra. Amb 11 petits moviments d’excel•lent 
qualitat i sensibilitat del figuerenc Francesc Basil 
es mostrà l’obra Miniatures, fou una delícia de 
delicadesa que la cobla interpretà amb sensitivitat. 
L’obra Tríptic de records de Fèlix Martínez 
Comín fou una obra de caire especialment simfònic 

que mostrava la forta inspiració de l’autor que impactà molt directament en un públic que ha 
acceptat amb tota normalitat la música de cobla en concert. Com a música més moderna 
s’interpretà la mascarada La família Cap de Llúpia de Jordi Lara, dedicada als nans de Vic.  

Com a fi del concert el pianista Carles Marigó ens oferí 
fora de programa, un vals de Chopin en el qual el jove 
compositor ens mostrà abastament les seves qualitats 
interpretatives. Per tot plegat el públic abandonà la sala 
molt complagut.  
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