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Cobla Sant Jordi
Premi Agustí Borgunyó 2012
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El proper dia 23 de març serà lliurat el Premi Agustí Borgunyó a la Cobla Sant
Jordi, per l’obertura de diferents horitzons i la recerca de noves sonoritats en la
música de cobla.
El Jurat constituït per Sabadell, més Música, entitat organitzadora d’aquest premi,
ha pres per unanimitat aquesta decisió vist les programacions d’aquesta cobla i davant
el risc que comporta desbrossar nous camins en el món de la música.
En el decurs del sopar que es celebrarà a Sabadell, es farà el lliurament del guardó a la
Cobla Sant Jordi, que serà presentada pel guanyador de l’any passat Jordi Molina.
En motiu dels lliuraments dels premis de cada any, Sabadell, més Música celebra
la seva festa social, en la que hi assisteixen socis, col·laboradors de l’entitat, autoritats
mitjans informatius, etc.
Per més informació als telèfons 937267169 i 608999333. També a
sabadell@sabadellmesmusica.com

La Cobla i l'Orquestra
Excepcional enregistrament
La riquesa musical del nostre país, com en
altres sectors de la nostra cultura, és el fruit del
treball, l’esforç i la inspiració de molts catalans,
en aquest cas dels nostres compositors,
entestats a escriure obres que superin els
gèneres més coneguts de la música per a cobla,
com ara les sardanes, els ballets o altres tipus de
música popular o tradicional. La música lliure o
simfònica per a cobla ha d’arribar al
coneixement del gran públic i fer-se assequible
per tal que la conegui tothom. Hi ha grans obres
simfòniques gairebé desconegudes per una gran
part de la nostra societat. Són treballs en els
quals els compositors han esmerçat la seva
creativitat per fer-la arribar a tothom, no només amb l’intent perfectament legítim de
veure valorada i reconeguda la seva obra; sinó també, per contribuir a l'impuls de la
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cultura catalana en la vessant musical.
Aquest doble CD és una mostra
d’aquesta voluntat d’impulsar el
coneixement de la música
simfònica per a cobla a través de
set obres del compositor
sabadellenc Josep Vinaròs. Amb
la particularitat que, per primera
vegada, podem gaudir en un sol
enregistrament d’escoltar música
concebuda per a cobla simfònica i
la seva adaptació a orquestra
simfònica. La Cobla Simfònica
Catalana i l’Orquestra
Simfònica del Vallès ens
demostren amb les seves
interpretacions com n’és d’ampli i ric el nostre repertori musical i com és possible una
total entesa entre els diferents instruments musicals d’ambdues formacions. Felicitemnos per aquesta innovadora iniciativa i gaudim d’aquestes grans obres i de les seves
magnífiques interpretacions.
Per adquirir aquest doble CD, adreceu-vos a Sabadell, més Música.

Sabadell, més Música
Tel. 93 726 71 69
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
www.sabadellmesmusica.com
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