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CONTRACORRENT

Francesc Cassú
MARC MARTÍ

COMPOSITOR,
CODIRECTOR DE
LA SIMFÒNICA DE
COBLA I CORDA
DE CATALUNYA I
PROFESSOR AL
CONSERVATORI
DE GIRONA
«Si m’haig de
definir en una
paraula hauria
de ser
compositor, tot
i que és el que
menys faig»

 Francesc

«Dirigint la
Simfònica sento
que és una cosa
que pot quedar»
La Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya (SCCC) presenta
demà, a partir de les nou del
vespre a l’Auditori de Girona,
el seu tercer treball, Amb
Catalunya al cor, i que compta
amb una peça composta pel
seu codirector, Francesc Cassú
(Girona, 1965).
P Què trobem en aquest tercer
disc de la Simfònica?
R És una mica la continuació del
segon. La idea inicial era crear un

repertori nou per a una formació
nova que té com a objectiu ser música catalana. Així, el primer projecte va ser únicament de sardanes.
Aquest tercer, com el segon, té diferents temàtiques, estils; tot relacionat amb la música catalana. En
ser una formació nova necessitava,
o bé que els compositors componguessin per a aquesta formació,
o bé que els arranjadors arrangessin la música que nosaltres decidíssim per a la Simfònica, per tant,
tot és nou.

Cassú, codirector
de la Simfònica
amb Carles Coll, i
director els
darrers 18 anys
de La Principal de
la Bisbal, participa
demà en el
concert de
presentació del
tercer disc de
l’orquestra, Amb
Catalunya al cor.
L’orquestra,
formada el 2008
amb el patrocini
de Metalquimia,
està integrada per
la cobla la
Principal de la
Bisbal i
l’Orquestra de
Cambra de
l’Empordà.

ENTREVISTA DE

Carles
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P Vostè ha composat un dels temes del projecte, Perfum mediterrani. Què ens en pot
dir?
R Cada projecte ha tingut sempre dues
composicions noves fetes expressament. En
els dos primers projectes vam demanar-ho
a compositors contrastats, com Albert Guinovart o Salvador Brotons. En aquest tercer
projecte hi col·laboro com a compositor.
Fins ara ho havia fet com arranjador, però ara
he compost juntament amb Valentí Miserachs (que ha compost En els braços de la
mare). Són composicions noves pensades especíﬁcament per a aquesta formació. La
resta dels temes són arranjaments de qualsevol temàtica catalana important, sigui dels
grans compositors com Montsalvatge o
Mompou, ﬁns a les temàtiques que ens vinguin de gust, com el rock català de l’anterior
disc, o de la Dharma en aquest.
P La Simfònica neix amb un objectiu concret?
R Neix a partir de la fusió de diverses idees.
L’empresa Metalquimia, promotors de la
idea, amb Narcís i Josep Lagares, van pensar
més o menys el que podria ser i, després, amb
en Carles Coll i jo ho vam perﬁlar perquè tingués aquesta solució. Unir La Principal de la
Bisbal amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, juntar un percussionista que fusiona
molt bé amb la cobla, una arpa que fusiona
molt bé la corda. I d’aquesta fusió, crear
aquest so, que és totalment nou, és innovador i és absolutament català i nostre. L’objectiu és crear quelcom nou i que sigui molt
català. Aquestes condicions són les que van
atraure Metalquimia perquè es decidissin a
fer-nos el mecenatge. Artísticament, és un
producte de molta qualitat que agrada molt.
P Què sent dirigint la Simfònica?
R El primer dia que ho vaig fer, era la sensació
de sorpresa: la incertesa de com sonaria per
què no teníem cap mena de referent, i després la sorpresa de veure com sona, perquè
sona molt bé. Quan estàs immers en aquesta orquestra simfònica, perquè ho és ja que
està formada per diferents colors, diferents
timbres, diferents sonoritats, però el fet de
sentir tenores i tibles en lloc d’oboes i clarinets, et causa una primera sensació d’estranyesa, de dir què està passant, però després
és una sensació de dir “sí senyor”, funciona,
sona, va bé. És la sensació que sempre tenim
quan acabem els concerts, que a la gent els
agrada molt. Això fa que tinguis la sensació
d’estar dirigint alguna cosa que, si fem bé, pot
quedar.
P És director, compositor i músic. Què l’atrau més?
R Si m’haig de deﬁnir en una paraula hauria de ser compositor, tot i que és el que menys
faig. En aquest món hem de tocar moltes tecles i, en el meu cas, la direcció i la pedagogia és el que m’ajuda a poder dedicar tant
temps com pugui a la composició.

Aquest Nadal
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ORDIS, GNOMS
I SABATERS
Empordà és un país
modelat per les tramuntanades, els arbres
es vinclen en senyal de
submissió i els campanars s’alcen
recelosos entre els teulats.
Ordis és un poble d’aquest esventat país, acomboiat entre els
replecs d’un paisatge suaument
ondulat, romput per torrenteres
capil·lars que desemboquen en
l’Alguema. Rodejat de conreus de
secà, pins, alzines i garrigues, el
campanar serrat de Sant Julià i
Santa Basilissa intenta aguantar el
tipus, davant d’un xiprer que li vol
fer la competència i coloms que
pessigollegen els seus murs.
Les vinyes verges serpentegen
entre les pedres, deixant un rastre
de fulles envermellides; cortinetes
blanques de ganxet s’interposen
en el camí de les mirades encuriosides; carrers estrets i ombrívols
dibuixen reguerons de llum en el
paviment i cables retorçats assenyalen camins que només els ocells
poden seguir.
Sobre la peanya d’un antic sant
de carrer algú hi ha plantat un
gnom nassut de pedra artiﬁcial;
en l’antic convent de Santa Caterina s’hi ensenya el curiós art de la
dansa del ventre i, entre l’estanc i
la carnisseria, el bar de Cal Fuster
acull a la gent que passa.
Al voltant del poble el panorama gira com una gran roda de carro i l’ermita de Santa Maria de
Pols amb prou feines es deixa veure, entre els camps garbellats per
l’arada i un cel sense vores.
Diuen que per les sales de la
casa de la Vila s’hi poden sentir
eternament les passes somortes
d’un sabater i els dies de tramuntana algú encara assegura haver
vist la seva silueta en la llunyania,
dirigint el concert del vent amb
«ull d’atzur i canya de sinople».
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