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C ULT UR A - ESPECTAC LES

Un concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. / LLUÍS SERRAT

No tot són valsos per Cap d’Any
TV3 programa un concert amb l’Orquestra de Cobla i Corda des de Figueres
EL PUNT / Girona

●

La Simfònica de Cobla i Corda de
Catalunya, formació integrada per
músics de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà (OCE) i La Principal de
La Simfònica de Cobla i
Corda de Catalunya va
néixer l’any 2008 a partir
d’una idea de l’empresari
besaluenc Narcís Lagares,
que va aconseguir que
dues de les formacions
musicals de més prestigi
del país unissin esforços
per a un projecte comú i
totalment inèdit fins aleshores, que aglutina un total de quaranta-cinc instrumentistes, procedents de
La Principal de la Bisbal i
de l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà.
El resultat d’aquesta
barreja d’estils ha estat
una original adaptació i
potenciació del repertori
musical català amb un so
orquestral en què els instruments de vent clàssics
(oboès, flautes, clarinets o
fagots) són substituïts per

la Bisbal, protagonitzarà divendres
al matí (10.35 h) el concert de Cap
d’Any de TV3, una alternativa al tradicional concert de valsos de Viena
de TV1. El concert de la Simfònica

tibles, flabiols i fiscorns i
tenores de les cobles.
Música, dansa i malabar
Sota la direcció artística de
Jordi Cardoner i la direcció musical bicèfala de
Carles Coll (OCE) i Francesc Cassú (La Principal
de la Bisbal), l’espectacle
de Cap d’Any que es va
enregistrar al Teatre El

es va enregistrar al Teatre El Jardí de
Figueres i inclou un programa heterogeni de música catalana que inclou
des de la Nova Cançó o el pop català
fins a clàssics sardanístics.

Jardí de Figueres no és només musical sinó que inclou coreografies de dansa, acrobàcia i malabars,
en un muntatge que tant la
televisió catalana com els
responsables de la simfònica confien que acabi esdevenint un clàssic televisiu del primer dia de l’any
que ofereixi una alternativa als indefectibles valsos

Dos anys, dos CD
● El poc temps de recorregut que té la Simfònica
ha estat suficient perquè ja hagin publicat dos enregistraments. El primer, del 2008, es titula Sardanes
per al món, un recull de clàssics sardanístics amb
arranjaments orquestrals, mentre que el segon, Inoblidables en concert, eixampla el ventall en la línia del concert que es podrà veure i escoltar per
TV3 el dia de Cap d’Any, incloent-hi també valsets
o havaneres.

vienesos que des de fa dècades programa TV1.
D’Els Pets a Garreta
El concert tindrà dues
parts força diferenciades
des del punt de vista estilístic, per bé que les orquestracions han buscat
homogeneïtzar el conjunt.
La primera inclourà arranjaments de temes de la Nova Cançó com ara Paraules d’amor, de Serrat,
L’estaca, de Lluís Llach, o
Al vent, de Raimon, clàssics del pop rock català
com ara L’Empordà (Sopa
de Cabra), Boig per tu
(Sau) o Bon dia (Els Pets),
mentre que en la segona el
contingut és més tradicional, amb un altre L’Empordà, d’Enric Morera,
Muntanyes del Canigó o
La santa espina.

 Sarsuela a l’Auditori
de Girona. L’Orquestra de
Cadaqués, dirigida aquest
cop per Miquel Ortega, va
tancar ahir al vespre a
l’Auditori de Girona una
petita gira de concerts de
Nadal i Cap d’Any que els
ha portat a les ciutats de
Reus, Saragossa, San Lorenzo del Escorial i també
a Valladolid. Durant el
concert d’ahir, tal com han
fet en tota la gira d’aquests
últims dies, el programa
interpretat per la formació
va incloure valsos, polques, romances i duets del
gènere de la sarsuela. / FOTO: LLUÍS SERRAT
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