
 

Newsletter núm. 61  | Març  2017 
 

 
 
 

LA COBLA I ........ 
 

 
El virtuós saxofonista Jordi Paulí va patir una indisposició sobrevinguda escassament 48 
hores abans del concert i ....EL JAZZ, no hi va poder estar present aquest passat dia 5 de 
març. 

 

Amb bon encert, el mestre Jordi Molina, director de la Cobla Simfònica Catalana, va estimar 
que allò que s’havia pensat per un estudiós del jazz com ho és en Jordi Paulí s’havia de 



reservar per millor ocasió i dotar aquest concert d’una personalitat pròpia on no hi hagués 
cabuda per inevitables comparacions. 

Calia donar un gir al programa i 
Sabadell, més Música feu seva la 
proposta d’interpretat el Concertino 
per a trombó i cobla del reconegut 
mestre Francesc Cassú. Una obra en 
tres moviments acabada d’estrenar 
(2016) i que fou interpretada amb 
sobrada mestria per l’Eduard Prats.  El 
resultat va ser aclaparador i 
extraordinàriament acceptat pel públic 
que va agrair el bis del darrer 
moviment on el lluïment de la tècnica 

expressiva es manifestava en tot el seu esplendor. 

El públic va gaudir d’una primera part d’una música pensada pel registre natural de la cobla 
que ens va delectar amb el redescobriment de la sardana Caravana, del mestre Borgunyó, 
molt ben introduïda pel comentarista i conductor del concert en Jordi Saura, per seguir amb 
obra lliure per a cobla. 

Si la cobla es tenora, la tenora és Jordi Figaró i la senzillesa d’un mestre d’aquest 
instrument, avui director de la Cobla Simfònica Catalana, en Jordi Molina, va fer notar al 
públic el reconeixement a la sensibilitat interpretativa del Jordi Figaró en diferents moments 
del concert. 

La segona part i previ al jazz que no 
hi va haver, s’encetava amb una altra 
obra del mestre Borgunyó, aquesta 
vegada amb arranjament de 
bellíssima factura realitzat per 
n’Esteve Molero.Rubricava el concert 
La festa de les trompetes, obra de 
Leroy Anderson i arranjat per ser 
interpretat per la cobla pel segon 
director i flabiol de la cobla, el 
sabadellenc Bernat Castillejo. 

Des d’aquí desitgem una bona 
recuperació al mestre Jordi Paulí amb el desig que a no molt trigar el podem gaudir 
interpretant el jazz com ell el viu des del seu apassionament per la cobla. 

Amadeu Papiol – Comunicació 



SORTIM !!! 
Els solistes de la cobla – Teatre La Sala Rubí 

 
Dissabte 22 d’abril 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-els-solistes-de-la-cobla-teatre-la-sala-rubi/ 

 
 
 
 

AVANTATGES PER ELS SOCIS 
 
Us informem que hem ampliat els establiments que, adherits al projecte de Sabadell, més 
música, s’han sumat a oferir avantatges econòmiques als nostres socis. 
 
Per saber-ne més detalls, no deixeu de visitar el nostre portal web:  
 

www.sabadellmesmusica.cat 
 

 
XARXES SOCIALS 

Troba’ns a       

 

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana 
No deixis de clicar m’agrada 

I a:  
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA 



 
COBLA SIMFÒNICA CATALANA 

www.coblasimfonicacatalana.cat 

  
VISITEU EL PORTAL WEB 

www.sabadellmesmusica.cat 

Si entreu a la web podreu trobar enregistraments dels nostres concerts 
 
 

Més informació 
  
Sabadell, més Música 
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333 
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 – Sabadell 
www.sabadellmesmusica.cat 
sabadell@sabadellmesmusica.com 

 
 

 


