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El concert que avui ens ofereix la Cobla Simfònica Catalana, sota la direcció del 

seu titular Gerard Pastor, pretén posar de relleu la seva versatilitat per interpretar 

molt satisfactòriament obres clàssiques del nostre repertori i música de qualitat 

procedent dels Estats Units d’Amèrica. 

La primera part està integrada per importants obres pertanyents al patrimoni 

musical català a les quals, en consonància amb els objectius de la nostra entitat, 

oferim sempre el millor escenari possible per a coneixement i gaudi del públic 

que ens honora avui amb la seva assistència. Són obres d’autors com Garreta, 

Serra, Cassú i Oltra que fan gran aquest llegat.

La segona part s’obrirà amb una suite espectacular dels temes principals de Harry 

Potter, en un arranjament en forma de sardana del nostre director Gerard Pastor, 

que ben segur que agradarà a petits i grans; volem dedicar-la especialment als 

alumnes del Conservatori i de l’escola d’art i música de Sant Nicolau de Sabadell 

que avui ens acompanyen.

John Williams és conegut sobretot per les seves grans obres èpiques, mentre 

que temes tan bells com el de Sabrina han quedat injustament eclipsats. Es 

tracta d’una de les obres preferides de l’autor, qui aprofita per interpretar-la 

al piano cada cop que en té ocasió. La Cobla Simfònica Catalana interpretarà 

l’arranjament per a cobla del nostre director Gerard Pastor, amb el piano de la 

solista Nora Girbau, professora del Conservatori de Sabadell.

Tancarà el concert la Rhapsody in Blue l’autor de la qual, George Gershwin, va 

concebre com una expressió musical comprensiva de l’ànima americana. La 

Cobla Simfònica Catalana interpreta el brillant arranjament del nostre flabiolaire 

i ex-director Bernat Castillejo d’aquesta composició jazzística i simfònica que 

permet un gran lluïment del piano, a càrrec de Nora Girbau.



1A PART

–

Nydia
Juli Garreta

Els tres tambors
Joaquim Serra

La ballarina  
i el soldadet de plom

Francesc Cassú

Fantasia  
i marxa pomposa 

Manuel Oltra

2A PART

–

Harry Potter  
i la Rotllana Filosofal

John Williams 

Arranjament: Gerard Pastor

Theme from Sabrina*
John Williams 

Arranjament: Gerard Pastor

Rhapsody in Blue*
George Gershwin 

Arranjament: Bernat Castillejo

*Solista: Nora Girbau  

(professora del Conservatori)
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Presenta el concert: Jordi Saura

–

Abans del concert, a les 17.30 h, se celebrarà al Saló del Principal (1r pis) una 

exposició a càrrec de Jordi Saura amb l’objectiu de facilitar als assistents un 

millor coneixement dels compositors i de les obres que la Cobla Simfònica 

Catalana interpretarà a continuació.



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 una hora abans del concert.  

I també per Internet a: www.sabadell.cat/ca/entrades

AMB EL SUPORT DE

SABADELL, MÉS MÚSICA

www.sabadellmesmusica.cat

Més informació a: 

Carrer Jardí, 72-80 08202 Sabadell  

sabadell@sabadellmesmusica.com 


