
AMB EL SUPORT DE

VENDA D’ENTRADES: TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL 
A partir del 6 d’octubre de 2021
Matins de divendres i dissabte d’11 a 1; Tardes de dimecres 
a dissabte de 6 a 8. I una hora abans del concert. Compreu 
preferentment les entrades en línia: sabadellcultura.koobin.cat/

SABADELL, MÉS MÚSICA

www.sabadellmesmusica.cat

Més informació a: 
Carrer Jardí, 72-80 08202 Sabadell  
sabadell@sabadellmesmusica.com 

COVID-19  
Se seguiran les mesures 

necessàries per mantenir  

un espai net, segur i lliure 

de virus.  

Podeu consultar-les a:  

sabadellcultura.koobin.cat/ 

TEATRE PRINCIPAL  
DE SABADELL

—
DIUMENGE 7 DE  

NOVEMBRE DE 2021

A LES 18 H

COBLA SIMFÒNICA CATALANA
—
DIRECTOR 

BERNAT CASTILLEJO

Organitza 
SABADELL, MÉS MÚSICA

Expressions 
de cobla: 

de Martínez 
Comín a 

Guinovart



1A PART
–

Rosa de Sant Jordi
Sardana

Fèlix Martínez Comín

Poema de l’amor immens
Quadre simfònic per a cobla

Fèlix Martínez Comín

Sabadellenca
Sardana

Fèlix Martínez Comín

Concert per a trompa i cobla
Fèlix Martínez Comín

Trompa solista: Jordi Guasp
I. Larghetto

II. Lent, però no massa
III. Allegro quasi Scherzo

2A PART
–

Un món salvatge
Albert Guinovart 
I. Un món salvatge

II. Nostàlgia (d’un món ideal)
III. Un camí d’esperança

Suite de Terra Baixa
Albert Guinovart 

I. Manelic
II. Marta 
III. Dansa

Al complir-se el passat 2020 el centenari del naixement del Mestre Fèlix 
Martínez i Comín, la Cobla Simfònica Catalana vol retre-li un merescut 
homenatge presentant algunes de les seves obres més conegudes, en 
especial el Concert per a Trompa i Cobla, que interpretarà el solista Jordi 
Guasp acompanyat per la Cobla Simfònica Catalana. El lirisme present a les 
obres de Martinez i Comín ha contribuït a impulsar poderosament 
l’evolució de la cobla des del punt de vista melòdic, a causa del seu 
domini total de la forma, inventiva musical i equilibri. Amb tota 
justícia té un lloc destacat entre la composició clàssica d’obres 
per a cobla. Completaran el programa de la primera part, altres 
obres destacades d’aquest compositor. 

Sabadell, més Música vol dedicar la segona part del concert al Premi Nacional 
Agustí Borgunyó de 2020, Albert Guinovart. Vinculat a la interpretació, 
la docència i la composició, aquest músic català i universal ha modelat la 

versatilitat de la seva producció i el seu segell personal, transitant 
per diferents gèneres, estils i formacions, entre elles la cobla, on 

destaquen grans obres simfòniques com “Un Món Salvatge” i la 
“Suite de Terra Baixa” que avui us oferim.

El present concert serà un exponent dels nous objectius que 
l‘entitat Sabadell, més Música, s’ha proposat de explorar sense 

reserves la capacitat de la Cobla per a noves formes d’expressió musical 
que complementen i enriqueixen el patrimoni artístic de la música per 
a Cobla. Estem segurs que plaurà als nostres amics i simpatitzants que 
gaudiran d’aquest concert extraordinari.

COBLA SIMFÒNICA CATALANA

Expressions de cobla:  
de Martínez Comín  

a Guinovart
Director: BERNAT CASTILLEJO

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE DE 2021 A LES 18 H
TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL

Lliurament del Premi Nacional Agustí Borgunyó  
a ALBERT GUINOVART

Presenta: Jordi Saura


