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FENT VIA ...... 2015 

 
 

 
 

 

Acabem de celebrar el naixement del nen Jesús, un any més aquesta festivitat  
íntima es porta a un exercici terrenal, el de fer balanç.  
Sabadell, més Música girem un moment el cap al passat per adonar-nos que som  
una entitat que està assolint la maduresa que ens permet viure el present amb  
una gran solidesa de futur.  
L’entitat va néixer per viure la música de cobla i per cobla a l’auditori, promoure  
les possibilitats que el conjunt instrumental català te i que fa just 90 anys van ser  
a bastament reconegudes pel il·lustre mestre Ígor Stravinski.  
Fer balanç és veure com han passat coses, com s’ha consolidat la cobla simfònica  
catalana, eix vertebrador de l’essència que ens anima a treballar per l’entitat i  
que podem gaudir de la seva música en el seu concert anual.  
És sentir-nos orgullosos de la resposta que la ciutat te cada any quan celebrem  
una nova edició dels Premis Agustí Borgunyó amb els que s’han anat reconeixent  
persones i entitats de rellevant nom en la cultura que envolta la cobla.  



És consolidar el concert anual de fusió on presentem formes musicals en que si  
no la cobla, si els seus instruments hi tenen protagonisme.  
És fer una sortida on els socis, agermanats, anem a escoltar música, o hauríem  
de dir MÚSICA ?, als principals auditoris d’Europa. 
No per ser una activitat encara en el seu estat més embrionari, no deixa de ser  
balanç el projecte de La Cobla a l’Escola, que va celebrar-se fa unes setmanes a  
l’auditori de l’escola Sant Nicolau i que amb la feina ben feta de les persones que  
ho estan preparant promet una consolidació a l’auditori escolar de Sabadell.  
Tot això és fer balanç i és el que es pot dir, però Sabadell, més Música està viva  
i a la seva taula s’hi estan treballant projectes que potser almenys un d’ells, al  
llegir aquestes ratlles ja seria mereixedor de formar part del balanç. Però aquí  
permeteu-nos ser una mica supersticiosos com ho son els artistes, no de bades,  
nosaltres estem en constant contacte amb ells.  
Que la música ens acompanyi en un feliç 2015 ple de prosperitat. 
 
 

 

 

VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.com 

Si entreu a la web podreu escoltar integrament el concert 

"Els solistes de la cobla" 
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