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FENT CAMÍ...... 2016
Des de Sabadell, més Música emprenem aquest 2016 amb il·lusió renovada i encoratjats en
el nostre propòsit d’acostar la música simfònica per a cobla a la ciutat i a Catalunya, a
l’hora que treballem per brindar a socis i simpatitzants l’oportunitat de gaudir de la música
des dels més reconeguts escenaris europeus.
Som conscients que la labor del present només té sentit si pensem en el futur. És per això
que aquest any seguim treballant en les sessions formatives per a joves amb el programa
La Cobla a l’escola amb el que nois i noies de la nostra ciutat tenen un primer contacte amb
la formació instrumental catalana, la
cobla.
Per aquest any estem treballant per
poder oferir dos concerts, cosa que
representa un important repte i més si
tenim en compte el camí recorregut i com
cada vegada més els nostres concerts
son considerats. Semblen paraules
vanitoses, però són escrites des de la
sinceritat, ja que no debades, els darrers
concerts no només han estat enregistrats
per Catalunya Música, sinó que cada un
d’ells ha estat emès vàries vegades i en
diferents franges horàries, el que
garanteix que la música simfònica per a
cobla arribi a molts i diferents perfils dels
amants de la música.
Comencem l’any d’una forma intensa:
concert, assemblea de socis, Premi Agustí
Borgunyó...

CANIGÓ. Aquest és el concert que hem
programat pel 7 de febrer. Amb una

primera part en què el programa és variat però amb una presència musical de primer nivell.
La segona part està dedicada a l’emblemàtica muntanya de les nostrades comarques del
Conflent amb dues obres musicals: la sardana Sant Martí del Canigó del vendrellenc i
mestre universal Pau Casals i Canigó suite del mestre Felix Martínez i Comín amb poemes
de mossèn Cinto Verdaguer recitats pel rapsoda sabadellenc Jep Barceló, qui també ens
oferirà un tastet del poema l’Arc de Sant Martí amb el que el Mestre en Gai Saber, mossèn
Camil Geis, va ser guardonat el 1971.
Viatjarem cap a Estrasburg i Alsàcia. El mes de maig ens podeu acompanyar en un magnífic
viatge on ens espera història i gastronomia però que tindrà el seu punt àlgid a l’escenari de

l’Òpera Nacional del Rhin on assistirem a la representació de l’Òpera Das liebesverbot de
Richard Wagner.
Si important és aquesta pinzellada al nostre futur immediat més ho és la feina de
consolidació que s’està fent perquè la programació de la Cobla Simfònica Catalana
transcendeixi la ciutat de Sabadell i es faci present a diverses localitats de la geografia
catalana. Si aquesta tardor passada ja va estar present a la ciutat de Manresa, ara son
diversos els municipis que estan interessats amb poder-la programar en els seus auditoris.
Esperem doncs que la tenacitat d’anys es vegi materialitzada amb la presència en directe a
diversos públics.
Poder-vos presentar aquestes pinzellades és la nostra força per seguir treballant.
Amadeu Papiol
Comunicació

CANIGÓ
7 de FEBRER al Teatre PRINCIPAL

VIATGEM CAP A ESTRASBURG I ALSÀCIA
Del 20 al 24 de maig de 2016 farem un viatge original per la seva diversitat. l’Alsàcia
ofereix un conjunt històric, gastronòmic, cultural i museogràﬁc molt ampli, esquitxada
per la omnipresència del Rhin. Les seves ciutats i els seus pobles ens faran descobrir
diferents arquitectures, on la modernitat té cita amb una regió que ha sabut preservar la
seva tradició i el seu patrimoni. Al seu pas per la Selva Negra, aquesta ruta també ens
sorprendrà per la seva gran varietat de paisatges naturals...
Aquest viatge amaga, però, un moment musical d’extraordinari interès. La representació de
l’Òpera Das liebesverbot (La prohibició d’estimar) de Richard Wagner.
Òpera en dos actes, molt poc representada, però d’un gran valor musical que alguns potser
recordareu ja que el 2013 va ser representada en ocasió del bicentenari del naixement del
mestre Richard Wagner.
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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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