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BUDAPEST, MAGNÍFICA EXCURSIÓ

Últimament les entitats Amics de l’Òpera i Sabadell, més Música, viatjaren a
Budapest, per tal d’assistir al Teatre Opera Hous i gaudir de l’òpera Falstaff, l’última
que va compondre Giuseppe Verdi, mb llibret inspirat amb Les alegres comares de
Windsor de Skakespeare. També Verdi s’inspirà amb el gran escriptor anglès, amb les



òperes Macbeth i Otelo. Es diu que Budapest és la ciutat considerada la més bella de
l’Europa Central, la visiten més de 4 milions de turistes l’any.
Pel que fa a l’òpera, hem de dir que fou de molta qualitat, especialment pel que fa al
difícil paper buf del baríton Alexandru  Agache, que ostentava el principal pes de
l’obra, que convertit amb un fals personatge, vivia molt a la lleugera enganyant a tot
el qui podia, especialment a les dones, surt perdedor en cada acció que es proposa,
una gran veu. L’orquestra va estar a un bon nivell comandada per Domoukos Héja, si
bé amb poc gruix orquestral.
Per la part turística fou de les més encertades per part d les dues entitats. Cal dir que
Budapest és la ciutat resultant de la unió l’any 1873 de la ciutat de Buda, al marge
dret del riu Danubi i la ciutat de Pest a la banda contrària del riu. A partir de la unió,
Budapest adquirí un important increment econòmic i cultural.

Es visità el Castell Real de Buda i
Pont de les Cadenes. La Plaça dels
Herois, el Parlament considerat el
més gran del mon, amb 268 m
d’amplada, 69 m. de profunditat i
amb una cúpula de 69 m d’alçada i
20 kms. d’escales i 691 habitacions,
cal destacar la sala on s’exhibeix en
una urna la corona reial. També es
va visitar la Catedral, de gran
riquesa i amplitud, presidida pel rei

Sant Esteve, la Sinagoga considerada també la més gran del mon i altres palaus. Un
gran encant fou les vistes de Budapest durant la navegació pel riu Danubi, un viatge
cap al tard quan tots els palaus eren il·luminats, foren moments màgics. Es visità el
Palau Real Achilleion, residència de l’Emperadriu Elisabet de Baviera, que casada amb
Francesc Josep, ministre d’Hongria, formaren la corona austrohongaresa.
L’emperadriu anomenada Sissi, mai va voler ocupar el gran palau real de Buda,
sempre va viure i també morí en el palau Achilleion. Sissi mai no va ser feliç.



LA COBLA A L’ESCOLA

Com ja es va anunciar, el passat 26 es va presentar a l’auditori de l’Escola Sant Nicolau la
ponència La cobla a l'escola a càrrec de la nostra companya de junta, Maria Antonia
Ibañez.

Un audiovisual va acompanyar el viatge pel mon de la
cobla, d’aquella formació del s XIV, els ministrils, passant
per la transformació noucentista on la formació pren
força sonora amb la incorporació del metall i la
personalització cultural d’instruments de l’Europa de
l’epoca fins avui on la cobla s’està reconeixent més enllà
de la formació sardanista de la plaça per assumir
protagonisme en la música simfònica, pròpia i adaptada
dels clàssics a l’auditori.

Escoltar, per exemple, fusió de jazz especialment pensat
per la cobla va sorprendre a part dels assistents i aquest
era el motiu original pel que es va concebre aquesta
presentació.

LA COBLA SIMFÒNICA CATALANA JA TE WEB

Sabadell, més música ha dedicat
els seus anys d’existència en
programar producció pròpia per
portar a l’auditori el so de la cobla
amb totes les seves possibilitats
musicals.

Fruit d’això ha estat la consolidació
de la Cobla Simfònica Catalana,
una formació reconeguda de gran
qualitat musical.

Ha arribat el moment de donar-la
a conèixer com el que és, una
formació amb entitat pròpia i es

per això que ara disposa d’una pàgina web.

www.coblasimfonicacatalana.com



INFOSARDANA

Infosardana en la seva circular de notícies num. 1263 de desembre ens dedica aquests dos
articles.

NOVA PÀGINA WEB DE LA COBLA
SIMFÒNICA CATALANA

JORNADA EXPLICATIVA EXPERIMENTAL
SOBRE LA COBLA A UNA ESCOLA DE
SABADELL

La Cobla Simfònica Catalana disposa
d’una nova pàgina web des d’aquesta
darrera setmana de novembre. La seva
adreça és
www.coblasimfonicacatalana.com.
Malgrat la seva activació ha estat
aquesta setmana, el projecte es va
començar a gestar fa aproximadament un
mes. La celeritat per tenir ja en
funcionament la pàgina és gràcies al fet
que un dels membres de l’entitat té el
coneixement suficient per desenvoluparla.
A més a més, es preveu que
properament el domini s’inclogui dins dels
que s’agrupen sota el .cat.
Aquesta web vol ser una nova eina de
recolzament i de promoció de la cobla i del
tipus de música simfònica i de lliure format
que divulguen des de l'entitat Sabadell,
més música. Així, aquesta cobla incorpora
instruments de vent i percussió per oferir
un ampli conjunt d’obres simfòniques o de
lliure format i que compta amb
col·laboradors solistes instrumentals,
vocals i corals.
El seu director titular n’és en Marcel
Sabaté i el director assistent en Bernat
Castillejo, que també ocupa la posició de
flabiol i tamborí. Els tibles són en Salvador
Parés i n’Ivan Alcazo, les tenores en Jordi
Molina i en Jordi Figaró, els trompetes en
Josep Lluís López, en Marc Faus i en Carles
Herruz, el trombó en Jordi Giménez, els
fiscorns n’Ivan Babiloni i n’Eduard Prats i
el contrabaix en Guillem Prats. La
percussió la interpreten en Ferran
Armengol i en Robert Armengol

Aquest dimecres, 26 de novembre, a les
19:30 h., el Col·legi Sant Nicolau de
Sabadell acull com a activitat extraescolar
de prova una sessió per fer arribar als
alumnes d’ESO i Batxillerat els instruments
de la cobla.
La trobada inclou els temes ‘Els orígens
de la cobla’, ‘La reforma de Pep Ventura’,
‘Els instruments’, ‘L’actualitat de la cobla’,
‘La cobla en la interpretació de sardanes’,
‘La música tradicional i popular’, ‘La
música de lliure format’ i ‘La simfònica i els
nous corrents musicals’.
La conferència es fa a través de suport
audiovisual i musical a través de na Maria
Antònia Ibáñez, professora de piano i
integrant de la junta directiva de Sabadell,
més Música.



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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