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Viatge operístic a NUREMBERG 
– NORMA – 

 

 
 

NUREMBERG I FRANCÒNIA ESSÈNCIES DE L’ALEMANYA MEDIEVAL 
 
 

La històrica comarca de Francònia ofereix una gran varietat de paisatges naturals intactes, 
així com una extensa riquesa cultural de categoria europea. La seva capital és Nuremberg, 
punt de partida ideal per a conèixer aquesta fascinant zona que amaga, entre d’altres, 
antics castells medievals, encantadores ciutats i una espectacular natura. En aquest viatge 
podrem conèixer també la seva essència musical… i ho farem de la mà de NORMA, obra 
que el mateix Bellini va considerar la millor de les seves òperes. 
 
INFORMACIÓ I RESERVES:   
Senyor Josep Vinaròs - 93 726 71 69  -  608 999 333 
 
 
 



CONCERT – 5 de març de 2017 
LA COBLA I EL JAZZ 

 
Teatre Principal, a les 6 de la tarda 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA  
Direcció: Jordi Molina - Saxo solista: Jordi Paulí 

 
Quan a mitjans del segle XIX, Pep Ventura va tenir la il·lusionant idea de crear la cobla, 
possiblement  no esperés l’ingent reeiximent d’aquella idea producte dels seus somnis. Avui 
la cobla, més enllà d’interpretar sardanes, està per damunt de qualsevol altra formació 
musical autòctona. La cobla interpreta obres simfòniques de molt nivell, segueix avançant. 
Amb dos concerts l’any en el Teatre Principal de Sabadell i arreu del país, la Cobla 
Simfònica Catalana, dirigida per Jordi Molina, ens fa viure l’amplària de les obres escrites 
per a cobla, que componen el patrimoni musical català. No n’hi ha prou, cal seguir 
evolucionant. En aquesta ocasió, la cobla de casa nostra ens ofereix un concert amb obres 
de molta qualitat. A la primera part obres clàssiques o de caràcter simfònic i a la segona 
part obres d’avantguarda amb naturalesa jazzística, que amb la introducció del saxòfon 
interpretarà el solista Jordi Paulí, un virtuós d’aquest instrument que tant s’utilitza en el jazz 
americà. Aquest músic és també un destacat intèrpret de tenora.  

La Cobla Simfònica Catalana segueix avançant amb programes de molt compromís, oferint 
obres dels clàssics, sense oblidar que hem d’anar seguint el progrés de la nostra música.  

  
 

 
 
 

LA COBLA I EL JAZZ – El saxòfon 
Fe d’errades 

 
MI Bemoll... Aiiii els follets de l’impremta que es van recrear en el número 58!!! En l’article 
del número 57 de novembre, fèiem esment al saxòfon contralt en Si bemoll, normalment 
conegut com saxo alt. 
 
Cal dir que la seva afinació és en MI bemoll. 
 
Lamentem l’errada. 
 

 



AVANTATGES PER ALS SOCIS 
 
Us informem que hem ampliat els establiments que, adherits al projecte de Sabadell, més 
Música, s’han sumat a oferir avantatges econòmics als nostres socis. 
 

No deixeu de visitar la nostra pàgina web i hi trobareu tots el detalls.        
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 hi entreu podreu trobar-hi 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 

 
 

 


