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CATALUNYA ENDAVANT
La sardana és la dansa catalana més popular i tradicional. A més de ser
ballada, és també una composició musical que s'identifica amb els sentiments i l'esperit propis de la nostra terra, raó per la qual no podem quedar
indiferents quan tenim ocasió d’escoltar-la.
La seva història i la de la cobla tenen més de 150 anys i durant aquest
llarg període els compositors s'han anat inspirant sovint en Catalunya, les
seves situacions històriques i els seus mites, per expressar amb música el
sentiment del país. Per aquesta raó, les prestigioses Cobla Jovenívola de
Sabadell i Cobla Sabadell ens ofer ir an en aquest concer t algunes d'aquestes composicions, plenes de simbolisme.
Inicialment, la cobla s'encarregava només de la interpretació de sardanes i
danses populars, però això va canviar a partir dels anys vint del segle passat, a causa del fet que grans compositors de l'època van començar a compondre altres tipus d'obres lliures per a cobla, que proliferaren ràpidament.
En la primera part tindr em ocasió d’escoltar tres d’aquestes obres lliures instr umentades per a dues cobles:
El poema simfònic "La presó de Lleida", una de les grans composicions de Joaquim Serra, en la qual, amb la melodia de la cançó popular d'aquest mateix títol, narra, amb un diàleg d’esperança i de
tristesa, un dels episodis tràgics de la història de Catalunya.
En recordança a Josep Vinaròs, traspassat el passat mes de maig, la
seva suite "Oda a Montserrat", obra amb cinc moviments, en la
qual es manifesta la seva catalanitat, i devoció per la Mare de Déu
de Montserrat, descrivint la bellesa de la muntanya montserratina.
La balada “Muntanyes del Canigó”, de Claude-Henry Joubert, amb
el tradicional tema d’aquesta cançó popular.
En la segona part, escoltar em sardanes dels destacats compositor s
Ferran Carballido, Enric Ortí, Marc Timón i Agustí Borgunyó, i com a
cloenda, les tres instrumentades per a dues cobles dels prestigiosos mestres Fèlix Martínez Comín, Josep Sancho Marraco i Antoni Juncà.
Sens dubte, un bon concert per a gaudi dels sardanistes i seguidors de la
nostra música de cobla.

PROGRAMA
1era part
OBRES PER A DUES COBLES I PERCUSSIÓ

La presó de Lleida (1948)

Joaquim Serra

Oda a Montserrat (1996)

Josep Vinaròs (1)







El timbaler
Els viaranys
Oració
Catalanitat
L'Esplendor d'una muntanya

Muntanyes del Canigó (2015)

Claude-Henry Joubert

2ona part
SARDANES PER A UNA I DUES COBLES
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Ningú com tu (2008) (2)
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Sabadell a la Sardana (2009) Enric Ortí (3)

S

Pleniluni (Estrena) (4)

Marc Timon

S

Pàtria (1922)

Agustí Borgunyó

Barcelona (1992)

Fèlix Martínez i Comin

Catalanesca (1947)

Josep Sancho i Marraco

De Montserrat al cel (1924)

Antoni Juncà
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(4)

Ferran Carballido

En record de Josep Vinaròs
Dedicada a Salvador Saumoy
Enric Ortí, premi al Mèrit Sardanista 2019
Estrena dedicada a la Cobla Sabadell
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