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Antologia de la Simfònica
de Cobla i Corda, a l’Auditori
a ‘SCCC: The very best’ és el setè treball de l’orquestra, que interpretarà en dues actuacions els
dies 27 i 28 de novembre a Nina, Beth, Guinovart, Poblet, Juanico i Guix són els solistes convidats

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), en una de les seves actuacions ■ ARXIU

Redacció
GIRONA

La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya
(SCCC), un innovador
projecte musical impulsat
per l’empresa gironina
Metalquimia i per la Fundació Metalquimia, presentarà el seu nou treball
SCCC: The very best en un
doble concert a la sala
Montsalvatge de l’Auditori
de Girona els dies 27 i 28
de novembre.
Es tracta del seu setè

CD, que aplega una antologia dels millors moments
de la història de l’orquestra, nascuda el 2008.
Aquest doble disc és una
recopilació de les peces
més destacades interpretades al llarg de la seva trajectòria, que van des de la
música tradicional catalana fins al més actual pop &
rock, i hi participen tots
els cantants que han collaborat amb la SCCC des
del 2012: Nina, Beth, Albert Guinovart, Pep Poblet, Cris Juanico i Manu
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Guix.
La setantena de músics
que integren la SCCC, juntament amb els artistes
convidats, ompliran un

any més l’escenari de la
Sala Montsalvatge dos
dies consecutius, sota la
direcció artística del gironí Francesc Cassú, direc-

tor de la cobla La Principal
de la Bisbal, i la direcció
tècnica de Jaume Lleixà,
director artístic de la Jove
Orquestra de les Comar-

Neix la Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya (SCCC),
de la fusió dels instruments
de cobla i de corda.

Protagonitza el concert de
Cap d’Any de TV3 els anys
2010 i 2011, en què interpreta
els seus primers tres treballs.

La segona etapa de la
SCCC, amb la qual s’internacionalitza i crea la ‘Trilogia
de llegendes’.

ques Gironines. Les entrades ja estan a la venda al
web de l’Auditori de Girona
(www.auditorigirona.org).
La discografia
Sardanes per al món
(2008) és el primer disc
editat i inclou una àmplia
mostra del repertori sardanístic de tots els temps.
A continuació, Inoblidables en concert (2009) inclou un arriscat repertori
d’obres que van des de
l’havanera fins al vals, des
de la cançó tradicional fins
a la Nova Cançó i els cantautors més actuals. Amb
el seu tercer disc, Amb Catalunya al cor (2010), es
fa notar el seu esperit renovador i transgressor
oferint un repertori que va
de la sardana a la música
d’actualitat.
Amb Llegendes del cinema (2012), es fa un repàs de les bandes sonores
més destacades del cinema, amb la col·laboració
extraordinària dels cantants Nina i Cris Juanico, i
del saxofonista Pep Poblet. El 2013, per al cinquè
disc, Llegendes del musical, la SCCC fa un viatge
per les obres més significatives del teatre musical,
amb la col·laboració de les
veus de Beth i de Cris Juanico. Finalment, Llegendes del pop & rock (2014)
és una mostra de les cançons més representatives
del segle XX amb les veus
de Beth i Manu Guix, i la
inclusió de nous instruments, com ara la guitarra i el baix elèctric, que
confereixen un so nou i
singular a la formació orquestral.
Ara, amb el seu anunciat setè treball, The very
best, l’orquestra presenta
un recull de les peces més
destacades, amb la participació de tots els cantants que han col·laborat
amb la SCCC. ■

849852-1123304w

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 18 DE NOVEMBRE DEL 2015

