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MÚSIC I DIRECTOR, PREMI NACIONAL AGUSTÍ BORGUNYÓ

«He tingut mestres fantàstics»
molt vocacional. Per una banda és molt de treball, pràcticament no fem vacances, toques
cada dia, sempre fas coses...
Per altra banda ens dóna un
gran plaer.

abem que defuges
els protagonismes
però aquest diumenge et donen el premi
Agustí Borgunyó en
un concert de la Cobla Simfonica Catalana, que dirigiràs.
Felicitats
Estic molt agraït perquè és
un reconeixement per la teva
feina a favor de la música del
nostre país. I més encara si és
un premi que ve en forma de
concert on pots mostrar el teu
treball, com és aquest i també l’anterior premi [la batuta
d’Honor de Joventuts Musicals]. Més que un discurs, fas
que el saps fer: música.

I dirigir, arranjar, corregir exàmens, preparar classes... Poc
temps per veure sèries o anar
al cine?
Poc. Intento passejar de tant
en tant perquè és necessari
(riu). Vaig a caminar, ja tinc vàries rutes urbanes, ha ha.
Toques molts gèneres. Quina
és la teva música preferida?
M’agraden molts tipus de música, però sobretot la clàssica
i la catalana, és clar.

Vas començar estudiant a
l’Escolania de Sant Agustí de
Sabadell, on cantaves. T’imaginaves, sent un nen, que arribaries a dirigir tantes coses?
No, el que passa és que ja
m’agradava molt. Va ser molt
important la tasca del pare Josep Vidal en aquell moment,
per la música a la ciutat. Molts
d’aquella època ens hem dedicat després professionalment
a la música. Va crear una gran
afició. I ell va tenir la iniciativa que els cantaires del cor
estudiéssim instruments, de
clàssica o popular: d’allà va
sortir la cobla Jovenívola de
Sabadell, junt amb Sabadell
Sardanista. Uns anys molt importants.
I vas anar al Conservatori de
Barcelona, i amb una beca a
França a Orléans. Una altra
experiència, sol a l’estranger.
Sí, i sense conèixer l’idioma
(somriu) però vaig tenir la sort
d’estar molt ben acollit i trobar uns mestres fantàstics. I
aprendre molta música.
Vas triar flauta i flabiol
El meu primer professor de
flauta travessera va ser el sabadellenc Josep M. Llorens a
l’Escolania. I aleshores tenien
Edmon Colomer per classes
de grup. I ell em va recomanar després la professora de
flauta Bàrbara Held, que vivia
a Barcelona, i amb ella vaig
aprendre molt. Després va
marxar i va ser quan jo volia
seguir estudiant i, a l’estiu, al
poble de Ceret, vaig conèixer
l’Arlette Biget, que era la professora de flauta del Conservatori d’Orléans. I me’n vaig
anar cap allà.
Fins a passar a la direcció, un
salt gran
A mi m’agradava una mica
tot, m’apassionava també la

LLUÍS FRANCO

Bernat Castillejo, en un concert el passat estiu al front de la Banda de Música de Sabadell
teoria. Vaig tenir bons mestres, Josep Poch (d’harmonia)
i també Miquel Martí... També hi havia al Conservatori
el mestre Manuel Oltra. Aleshores la direcció va venir que
jo també vaig ser fundador
de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, l’any 1987, i el primer
mestre director va ser Albert
Argudo, gran músic, que després va ser mestre al Conservatori de Barelona. Al Conservatori havia dirigit la Banda de
l’escola i m’interessava perfeccionar-me en la direcció.
Sempre m’han agradat moltes
facetes de la música: teoria,
fer arranjaments, la direcció,
la interpretació, és clar, i també m’apassiona l’ensenyament.
Dirigeixes la Banda, la cobla Sabadell i la Mediterrània. Com vas començar a fer
arranjaments?
Per a cobla. A l’entrar a la
Mediterrània vaig descobrir
un repertori per a cobla original molt interessant, de molta
qualitat, i vaig viure el conjunt
i tots els instruments molt de
dins, quins efecte podies aconseguir, etc. I vaig experimentar
amb música clàssica arranjada per a cobla. El que va tenir
més anomenada, potser, va
ser el que vaig fer de Rhapsody in blue de George Gershwin,
quan tenia 21 anys. Aquesta
partitura va estar molts anys
al calaix i finalment la Mediterrània la va enregistrar en disc i
es va tocar en molts concerts.
Però n’he fet molts més.

Aquest diumenge amb la
Cobla Simfònica Catalana
L’entitat Sabadell, més Música lliura el Premi Nacional
Agustí Borgunyó al músic,
pedagog i director sabadellenc Bernat Castillejo (Lleida, 1961) aquest diumenge
al Teatre Principal (18h), en
el transcurs del concert que
el mateix Castillejo dirigirà
amb la Cobla Simfònica Catalana i Jordi Paulí de saxo
solista. El programa «El jazz
i altres músiques» inclou
Per exemple?
Moltes coses, i molts encàrrecs... Per exemple vaig arranjar per fer un concert i un
disc amb temes de Pascal
Comelade, que té grups amb
instruments de joguina. També una sèrie de balls d’Olesa,
i últimament he arranjat moltes cançons de compositors
catalans, com Enric Morera,
Agustí Borgunyó, una de Manuel Oltra (arranjada per Josep
M. Serracant) i altres. Suposo
que el disc sortirà aviat amb
la mezzosoprano Marta Valero
i la Mediterània, és un projecte molt bonic. El repte és que
tens una partitura per a veu i
piano i ho has d’imaginar per
a cobla amb el màxim partit
possible.
Amb Marta Valero teniu també un treball molt interessant

sardanes i ballables de Borgunyó fins al Cheek to cheek d’Irving Berlin o Lullaby
of Birdland. Destacat intèrpret de flauta travessera,
és director de la Banda de
Música i les cobles Mediterrània i Sabadell. Amb la
primera preparen el concert
«Paisatges d’hivern» pel 3
de desembre al Principal.
«És un programa difícil però
hi posem molta il·lusió».
amb música de Manuel Oltra.
En aquests moments complicats i de tensions la música
és més necessària?
Sí, sort en tenim. Perquè és

Borgunyó, que dóna nom al
premi, va compondre molts
gèneres i va fer orquestracions per molts cantants.
Un gran músic. Va fer tota la
vida professional als Estats
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Units. Havia estat membre de
la Banda de Música de Sabadell, que jo dirigeixo ara. Em fa
especial il·lusió haver retrobat
alguna foto on ell sortia (de
percussionista). I després no
va deixar d’enviar música cap
aquí, per a cobla, sardanes, va
estar premiat a molts concursos. I allà escrivia molta música simfònica, per al cinema...
Era molt prolífic, no parava de
treballar, tampoc (riu).
CARLES CASCÓN

L’obra «Lampedusa»
al Teatre del Sol
REDACCIÓ
Punt i Seguit Teatre porta
aquest divendres 3 a les
21.30h i dissabte 4 a les
20h el seu muntatge Lampedusa, d’Anders Lustgarten,
a la Biblioteca del Teatre del
Sol. Interpretat per Francesc
Falguera, Marta Bou Noet

i Ousseynou Ndiaye, explica com canvia la vida d’un
antic pescador que ja no
pot viure del mar i una filla
d’immigrants que es guanya
el sou cobrant deutes a petits morosos amb el rerafons
de Lampedusa, convertida
en porta d’entrada d’immigrants a la Mediterrània n

