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L’essència del vent 

Atreviment, gosadia, risc… els quatre vents de L’Obac Ensemble ens ofereixen una experiència 

sonora inigualable alhora que ens traslladen a l’origen de la música de cambra per a vents. 

Compositors com Rossinit o Stamitz van incloure en les seves obres els elements essencials que 

han estat la base de la creació musical per aquestos instruments, tant en petita formació como en 

gran orquestra. Contrastos de color, intensitat sonora i dinàmiques simfòniques, així com passatges 

solistes són les característiques que s’han desenvolupat fins els nostres dies, i tindrem el goig 

d’escoltar també en obres de Schubert i Auric. 

L’Obac Ensemble 

 

L’Obac Ensemble neix com una formació 

mixta amb músics de l’OBC i la Banda 

Municipal de Barcelona, agrupacions 

residents a L’Auditori. 

L’Ensemble es crea per abastir un registre poc 

tractat en l’actual escena musical però exigit 

pel públic: la música de cambra. Aquesta 

inquietud, compartida per tots els 

components, impulsa la seva formació. Es 

tracta d’un tipus de música que uneix 

perfectament la característica sonora de la 

disciplina orquestral i les aportacions dels 

solistes, creant una sinèrgia en què la unió 

dels elements dóna un resultat superior a la 

suma de cadascuna de les parts. 

La formació bàsica del grup de cambra és un 

quartet de corda al qual s’hi afegeixen quatre 

vents. Tot i això la formació és variable i 

flexible, atenent sempre a criteris de repertori, 

podent trobar programes des del quintet fins 

al nonet en algunes ocasions. Aquesta 

experiència es veu enriquida amb la 

col·laboració de solistes de reconeixement 

internacional, que amplien el repertori amb la 

incorporació de programes amb piano, arpa…  

La creació de programes és, per tant, molt 

variada, amb estils que van des del període 

clàssic a la música contemporània, fent un 

recorregut tant pel repertori més freqüent per 

a aquestes formacions com incorporant 

algunes partitures menys habituals, fruit de la 

exhaustiva cerca d’informació que realitza 

l’Ensemble, per tal de proporcionar al públic 

una experiència sonora inigualable. 


