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Cal que la música emocioni vingui d’una vessant o d’una altra, més 
moderna o més clàssica, tota la música és important si es fa amb qualitat. 
Ha d’emocionar a un públic lliurat a la música. Així ho entén l’entitat 
Sabadell, més Música, que molt sovint presenta programes de molta 
qualitat per a cobla, en els quals hi podem trobar augments d’altres 
instruments alienes a la pròpia cobla, així doncs, han estat piano, corals, 
corda, percussions, arpa, etc. Avui se’ns presenta una magnífica veu 
que ha actuat en importants teatres del món, la mezzosoprano Gemma 
Coma-Alabert nascuda a Girona i que ha actuat en el Teatre La Faràndula 
de Sabadell en la temporada d’òpera, en vàries ocasions en el Teatre Liceu 
de Barcelona, París, Nova York i altres importants teatres operístics. 
També amb importants orquestres de concert. És un luxe per a Sabadell 
comptar amb aquesta excel·lent veu de casa nostra, que amb el suport 
musical de la Cobla Simfònica Catalana i amb direcció del seu titular 
Marcel Sabaté, ha de ser una vegada més, la complaença del públic fidel a 
les programacions de qualitat que programa la nostra entitat.

Podem avançar que en el concert de tardor, tindrem el goig de poder 
comptar amb el Cor Lieder Càmera i la Cobla Simfònica Catalana, ambdós 
considerats al capdavant de les formacions corals i cobles del país, tenim 
la satisfacció que les dues formacions siguin sabadellenques. 

Sabadell, més Música ha apostat per superar el nivell musical dels seus 
concerts i intentar anar al límit en la qualitat de les obres i dels seus 
intèrprets. Esperem el suport de tothom que vulgui gaudir d’una bona 
música i agraïm el suport de les entitats públiques i privades que ho han 
fet possible.

Sabadell, més Música



GEMMA COMA-ALABERT, MEZZOSOPRANO

Nascuda a Girona, Gemma Coma-Alabert va 
obtenir el 1r premi en el Conservatori Nacional 
de París, va prosseguir el seu perfeccionament a 
la Guildhall School of Music de Londres i després 
a l’òpera Estudi a l’Òpera Nacional de Lió.

Ha actuat a l’Aspen Opera Theater (EUA) com   
Medea en Giasone de Cavalli dirigida per Harry  
Bicket, de la qual el New York Times  
va dir: «Gemma Coma-Alabert, una mezzoso-
prano Spitfire, va fer un treball fi de Medea, tant 
en el to vocal com en la caracterització.» Tornà 
a Aspen com a artista convidada per a un recital 
de cançons espanyoles amb la guitarrista Sharon 
Isbin, i va fer el seu debut a Nova York en la 92 
Street, també amb la Sra Isbin.  

El seu repertori inclou papers com Carmen, 
Ottavia (Poppea), Cherubino (Le Nozze di Figaro), Dorabella (Cosi fan tutte), Rosina  
(El barber de Sevilla), Isaura (Tancredi), Zulma (L’Italiana in Algerie), Cloe (L’Arbore de Diana), 
Teresa (La Sonnambula), Rossweisse (Walküre), Flora (La Traviata), Nicklausse / Muse (Els 
contes de Hoffmann), Suzuki (Madama Butterfly), Abadessa (Suor Angelica), Mrs Herring 
(Albert Herring) i Selysette (Ariane et Barbe-bleue). Ha cantat al Liceu de Barcelona, Palau 
de les Arts de València, Òpera de Bilbao, Òpera d’Oviedo, Òpera de Catalunya / Òpera 
de Sabadell, Opéra National de Montpellier, i Théâtre des Champs Elysess París.  

El seu recent repertori vocal simfònic s’estén des de la Novena Simfonia de Beethoven 
a través de Schumann Szenen aus Goethes Faust, Pau Casals El Pessebre, Manuel de Falla 
L’Atlàntida (Reina Pirene) i de Mahler Simfonia núm. 8 (Alt 1) a Granados, Dante (versió 
CD Naxos). Ha cantat amb orquestres com l’Orquestra Nacional de Montpeller, l’Or-
questra del Liceu de Barcelona, així com l’Orquestra Simfònica de Barcelona.  

Ha treballat amb directors com Harry Bicket, Fabio Biondi, Ottavio Dantone, Stéphane 
Denève, Pablo Gonzáles, Lawrence Foster, Jean-Claude Malgoire, Andrea Marcon, 
Zubin Mehta, Josep Pons, Arthur Post, Antoni Ros Marbà, i directors d’escena com 
Peter Brook, Massimo Gasparón, Claus Guth, Moshe Leiser i Patrice Caurier, Marc 
Arturo Marelli, Francisco Negrín, Laurent Pelly, Emilio Sagi i Krzysztof Warlikowski.  

Estrenes recents inclouen l’Opus Art DVD d’Ariane et Barbe-bleue del Liceu de Barcelona  
i l’enregistrament de London Philharmonic Naxos del Requiem de Bottesini. Al maig 
de 2014 gravarà Dante de Granados amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona amb la 
discogràfica Naxos.



LA COBLA SIMFÒNICA CATALANA

La formació musical a la qual avui ens referim, fou presentada a la Sala Oval del Palau 
Nacional de Montjuïc de Barcelona l’any 2002 amb el nom de Cobla Simfònica de 
Catalunya, que dirigida pel mestre Antoni Ros Marbà sorprengué molt favorablement 
el públic lliurat a aquella iniciativa que obria un nou panorama musical al país. Una 
nova cobla passà a ocupar un lloc entre les més capdavanteres. 

Avui sota la direcció del seu titular Marcel Sabaté, i després d’haver actuat per diversos 
indrets del país, aquesta formació musical ha sofert una modificació en el seu nom, 
que ha estat enregistrat  amb el de Cobla Simfònica Catalana, la qual presenta una 
oferta musical que indubtablement, segueix obtenint importants èxits en totes les 
seves actuacions a les diverses sales de concerts.

Marcel Sabaté té el títol superior de direcció d’orquestra, títol superior de composició i 
instrumentació, títol superior de música de cambra i títol superior de flabiol i tamborí. 
Ha assolit diverses mencions honorífiques de piano, música de cambra, etc. Ha dirigit 
diverses orquestres i cobles.

Des de l’any 2012 el mestre Antoni Ros Marbà ostenta la direcció d’honor de la Cobla 
Simfònica Catalana.

La dedicació musical en la qual se centra l’oferta d’aquesta prestigiosa formació musical, 
són els concerts de música simfònica o de format lliure, deixant de banda les manifestacions 
populars, com poden ser audicions de sardanes, aplecs, etc. Pel que fa a les programacions 
presenta obres dels compositors clàssics més acreditats i dóna la necessària oportunitat 
als creadors contemporanis, que a voltes gaudeixen d’efímeres possibilitats.



MARCEL SABATÉ

Amb una formació musical impecable, amb sis títols superiors i una àmplia experi-
ència en direcció, composició i docència, Marcel Sabaté és una de les figures més 
rellevants del panorama musical actual. Obté el Títol Superior de Direcció d’Orquestra 
amb Matrícula d’Honor i Premi d’Honor al Conser vatori Superior de Música de 
Barcelona. Ha realitzat postgraus i cursos de direcció amb els millors mestres: Ros 
Marbà, Manel Valdivieso, Jordi Mora i Albert Argudo.

Obté el Títol Superior de Composició i Instrumentació, el Títol Superior de Piano, el 
Títol Superior de Música de Cambra, el Títol Superior de Solfeig i Acompanyament, 
i el Títol Superior de Flabiol i Tamborí. Ha perfeccionat direcció d’orquestra durant 
cinc anys al Curs Internacional de Viena Wiener Meisterkurse amb Salvador Mas i Jorg 
Bierhance, on obté el Primer Premi. Dirigeix els concerts finals al Wiener Koncenhaus 
al front de la Vidin State Philharmonic Orquestra, la Simfo nierchester i la Simfonietta 
Baden. Ha dirigit l’estrena de l’òpera del mestre Josep Soler “Die Blinde”. Actualment 
és director títular de la GIO Orquestra, l’Orquestra de Cambra de la Garrotxa, la Cobla 
Simfònica Catalana i la Cobla de l’ESMUC. Ha compost vàries sardanes i obres per 
a cobla, entre elles “Somnis d’Amor” guanyadora del Premi Juvenil de Composició 
CERET-BANYOLES. Ha realitzat nombroses orquestracions per a cobla, cambra i 
orquestra simfònica.

Ha enregistrat més de 50 CDs tant de solista com de director, ha actuat en llocs tan 
prestigiosos com el Palau de la Generalitat, Palau de la Música Catalana, Gran Teatre 
del Liceu, Auditori de Barcelona, Auditori de Girona, Festival de Peralada, Festival de 
la Porta Ferrada entre d’altres.



ELS SOLISTES DE LA COBLA

Quan es fa el programa d’obres d’un concert, sempre es procura assolir l’èxit, agradar 
el públic que hi ha a la sala. Aquesta fita Sabadell, més Música ho aconsegueix en cada 
concert, encara però, sempre hi ha algun concert que sobresurt d’altres. El concert  
Els solistes de la cobla celebrat l’any passat en aquest mateix Teatre Principal de Sabadell, 
fou molt especial, a la qualitat de les obres interpretades s’hi afegir l’interès per 
escoltar els solistes, en tres obres de molt gust i de vertaderes dificultats interpretatives.  
A un programa amb autors de reconeguda vàlua com: Juli Garreta, Agustí Borgunyó, 
Manuel Oltra, Martínez Comín i Joaquim Serra, hi destacaren els solistes en tres obres 
excepcionals. De Joan Lluís Moraleda s’interpretà Joguina, una fantasia concertant per 
a tible, tenora i fiscorn, Salvador Parés al tible, Jordi Molina a la tenora i Ivan Babiloni al 
fiscorn, es lluïren amb aquesta obra d’extrema dificultat. Una joia musical fou Fantasia 
sobre motius hongaresos Op. 35 de Franz Karl Doppler per a dus flautes solistes, Bernat 
Castillejo i Meritxell Carbonell, feren les delícies de l’auditori, per la seva sensibilitat 
i mestria, amb una obra melòdica, que provocà llargs aplaudiments. Com a final del 
concert s’havien programat La festa de les trompetes de Leroy Anderson amb arranjament 
de Bernat Castillejo, fou una explosió de bona música idònia per cloure un concret, els 
trompetistes provocaren a un públic que posat en peus aplaudí i forçà la repetició de 
tota l’obra, els músics repetiren l’obra amb un tempo més accelerat, en acabar aquesta 
repetició el públic encara no en tingueren prou, si bé els solistes s’hi negaren, ja que 
els hi demanava massa. 

Un concert ple d’al·licients, d’aquells que fan afició, esperem que sigui possible 
mantenir aquest nivell.
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PRIMERA PART

Festa a Ciutat, d’Antoni Ros Marbà

Quatre miniatures, de Manuel Oltra
Els putxinel·lis

La Calma
La cuita

Dansa de gnoms

Poema de l’amor que creix, de Fèlix Martínez Comín
Plenitud

 Noces d’argent
 La dona dels cabells d’or 

“Cinco canciones negras” (Mezzosoprano), de Xavier Montsalvatge 
 Arranj: Francesc Cassú i Marcel Sabaté

Cuba dentro de un piano
Punto de habanera

Chévere
Canción de cuna para dormir a un negrito

Canto negro

 
SEGONA PART

 Concertino, de Francesc Teixidó

Magdalena (Mezzosoprano), de Manuel Saderra Puigferrer

Somni  (Mezzosoprano), de Manuel Saderra Puigferrer

L’Emigrant (Mezzosoprano), d’Amadeu Vives. Arranj: Ma Àngels Alabert

Tirant lo blanc, de Joan Lluís Moraleda                                                                                       
Casament del rei d’Anglaterra
 Desfeta i mort del gran turc

Prometatge d’en Tirant i na Carmesina

Balls i festes de la gran victòria

 

Presenta el concert: Jordi Saura



LA MÚSICA DE CASA NOSTRA

Si ens aturem a escoltar la música per a cobla que fa pocs anys no es coneixia, ens 
adonarem que en el decurs dels temps, han anat apareixent noves partitures de gran 
solvència per a cobla. La música en les diverses manifestacions, marca l’alè d’un poble 
mogut pels seus hàbits, les seves tradicions, el seu tarannà i la seva història. Quan Pep 
Ventura va concebre la formació de cobla, no podia sospitar on arribarien les possi-
bilitats del seu enginy. Iniciant-se amb la interpretació de música popular, ha arribat 
el dia d’avui en que els compositors ens regalen obres extraordinàries per a cobla en 
l’àmbit simfònic. La Cobla Simfònica Catalana, és fundà l’any 2002 per gaudir fent 
música i donant-la a conèixer al gran públic no massa avesat.

Quan una cobla es dedica exclusivament a la interpretació de concerts, vol dir que s’ha 
marcat unes fites de compromís, les quals la predisposen per excel·lir davant d’excel-
lents partitures que conformen el patrimoni musical català.

La Cobla Simfònica Catalana sovinteja les seves aparicions, en prestigiosos auditoris 
del país, en els quals rep importants reconeixements de públics que saben valorar la 
música per a cobla i la professionalitat dels músics que la integren.

La formació de la Cobla Simfònica Catalana ha compartit els seus concerts amb altres 
instruments aliens, com: violí, piano, violoncel, arpa, flauta i fins i tot amb la veu 
humana, de la qual destaquen importants solistes i acreditades corals.

Els concerts de la Cobla Simfònica Catalana marquen una línia de música simfònica 
o de format lliure, que han escrit destacats compositors de casa nostra, immersos en 
l’element que els fa viure.



LIEDER CÀMERA

Sabadell, més Música ha arribat a un acord amb el sabadellenc cor Lieder Càmera, per 
tal de iniciar un cicle de concerts conjuntament amb la Cobla Simfònica Catalana, 
ambdues entitats són d’un alt nivell musical que ben segur ha de plaure al públic 
melòman sabadellenc. El primer concert està previst pel proper dia 4 d’octubre en el 
Teatre Principal de Sabadell. Amb suficient temps donarem a conèixer la programació 
i venda de localitats. 

El so càlid i expressiu, propi i característic de Lieder Càmera, va ser una de les prioritats 
del treball del sabadellenc fundador Josep Vila i Casañas, l’any 1990 i ha continuat 
essent així amb els seus successors Xavier Pastrana i Elisenda Carrasco, la seva actual 
directora titular.

En tots aquests anys d’història, Lieder Càmera ha estat dirigit per nombrosos directors de 
prestigi i ha col·laborat amb diverses orquestres nacionals i internacionals. Ha estat cor 
adscrit al Festival Castell de Peralada, ha actuat amb la companyia Carles Santos fent gira 
per nombrosos festivals europeus, així com al TNC, en un espectacle sobre el poeta Joan 
Maragall.

Aquesta peculiar trajectòria fa de Lieder Càmera un cor versàtil, amb una extraordi-
nària flexibilitat interpretativa i una capacitat de comunicació amb el públic. L’interès 
per la preservació del patrimoni musical propi, els ha dut a dedicar-se a la música 
catalana, és palès en els cinc CD enregistrats dos de cançó tradicional, un de poemes 
de Miquel Desclot musicats per Josep Vila i el darrer en homenatge a la Nova Cançó.

Des de la temporada 2012-2013 el Cor de Cambra Lieder Càmera és cord adscrit de 
l’Auditori i l’Orquestra Simfònica de Barcelona.



PREMI AGUSTÍ BORGUNYÓ

El proper dia 27 de març 2015 a l’Hotel Urpí de Sabadell, 
es lliurarà el Premi Agustí Borgunyó, a la persona o entitat 
designada pel el Jurat. Sabadell, més Música instituí aquest 
premi per tal de premiar a la persona o entitat, destacada per 
la seva dedicació a promoure la música simfònica o de lliure 
format per a cobla. Poden optar a aquest premi: composi-
tors, intèrprets, associacions, etc. El sopar del Premi Agustí 
Borgunyó, aplega a socis, autoritats, premsa i simpatitzants de 

l’entitat organitzadora i de la Cobla Simfònica Catalana. Tothom hi pot assistir, cal 
trucar als telèfons 937267169 i 608999333. 

LA COBLA A L’ESCOLA

Sabadell, més Música ha emprès una nova activitat. Probablement tots els infants i joves 
sàpiguen el que és una guitarra, també el que és una bateria, una trompeta, etc. encara 
però ignorin el que és una tenora o un fiscorn, caldrà doncs que també ho sàpiguen, 
algú els hi haurà d’ensenyar, atès que aquesta assignatura no la imparteixen totes les 
escoles o conservatoris.

Com una nova experiència, Sabadell, més Música ha celebrat una lliçó pilot a l’escola 
Sant Nicolau de Sabadell, amb el suport de l’escola Jaume Viladoms. Impartí la lliçó 
la professora de música Maria Antònia Ibáñez, integrant de la Junta de Govern de 
l’entitat organitzadora. L’experiència fou molt positiva i ja es comença a perfilar el que 
pot ser la continuïtat. Aquests últims anys l’ensenyament de la música ha anat incres-
cendo, encara però, falta molt per arribar al nivell dels països europeus, cal dedicar-li 
atenció. 

VIATGEM CERCANT LA MÚSICA

La unió turística de Sabadell, més Música amb Amics de l’Opera de Sabadell, ha permès 
com a idea principal, la de viatjar junts cercant els punts més interessants on se 
celebren importants òperes o concerts, també es fa coincidir l’interès de la música 
amb el del turisme. Últimament retem homenatge a Giuseppe Verdi, commemorat el 
bicentenari  del seu naixement. S’ha viatjat a Nàpols i a Budapest, i ja està programada 
l’excursió a Sicília del 21 al 25 de maig tot seguint a Verdi. 

Sicília. Viatjarem a la illa de Sicília i gaudirem de l’òpera “Un ballo in maschera”. 
Pel que fa a la partitura, ben coneguda per tota l’afició operística, és un encert més 
de Verdi i pel que fa als encants turístics d’aquella illa, són valorats especialment per 
tothom que l’han visitat. Si algú hi està interessat pot trucar als telèfons 937267169 i 
608999333. En aquest moment resten molt poques possibilitats d’aconseguir alguna 
plaça. Cal, però, intentar-ho.



AMB EL PATROCINI DE

HI COL·LABOREN

VENDA D’ENTRADES

TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL 
Dimecres i dijous, de 18 a 20 h.

Divendres i dissabte, d’11 a 13 i de 18 a 20 h.
I mitja hora abans del concert

SABADELL, MÉS MÚSICA
 TREBALLA PER A LA DIFUSIÓ DE LA MÚSICA SIMFÒNICA PER A COBLA

VISITEU LES NOSTRES WEBS:
 WWW.SABADELLMESMUSICA.CAT WWW.COBLASIMFONICACATALANA.CAT

Més informació a: Sabadell, més Música, carrer de Sant Joan, 20, 08202, Sabadell  
Tel. 937267169 Mòbil 608999333 - sabadell@sabadellmesmusica.com 




