
L’any 2003, Marcel Casellas publica-

va la que és, sens dubte, l’obra més ín-

tima i personal de la seua generosa

producció. Es deia La Merceria i con-

sistia en un conjunt de delicadíssimes

composicions per a piano sol –interpre-

tades amb una encomiable lleialtat

artística per Conrad Setó– que venien

acompanyades d’uns textos on el ma-

teix Casellas, amb to de confidència

amistosa, ens guiava a través de la seua

particular forma de concebre el fet mu-

sical. Els textos incloïen una carta

de Conrad Setó que no em se estar de

transcriure ni que siga parcialment:

«Marcel, ets un compositor professio-

nal, multifuncional i apassionat.T’agra-

da dissenyar combinats explosius –i a

vegades provocadors– en els que hi bar-

reges, d’una manera encantadorament

irreverent, instruments i gèneres [...].

Els teus grups [...] són un revulsiu i

assot de puristes. SUBVERTEIXES,

PERVERTEIXES I DIVERTEI-

XES!!! [...]. En cada una de les setze

peces que componen La Merceria co-

existeixen el plaer i l’ofici d’escriure

música».

Setó hi encertava el centre de la

diana: plaer i ofici són els dos temps del

motor que anima el seu capteniment

envers la música. Casellas entén la

música com un joc que és, alhora, in-

tel·lectual i sensual i n’ha fet d’això

professió. Professió en totes les accep-

cions del terme: declaració oberta, sen-

sació intensa, mestratge i, òbviament,

ocupació laboral.

Sortosament, tot i que mai ha

menystingut cap estil, a la seua mot-

xilla hi té un lloc preferent la tradició

musical catalana. Potser ningú coneix

ara com ell els secrets del ball pla, de la

sardana curta o del contrapàs: els ele-

ments musicals que els integren, l’es-

tructura sobre la qual es basteixen, les

harmonies que permeten, els ritmes

interns que despleguen. Tota la seua

trajectòria és una investigació i un ex-

periment continuat amb aquests rudi-

ments que conformen la base de la nos-

tra tradició musical. Experiments, no

cal dir-ho, que han donat un excel·lent

rèdit artístic i que, segurament, no han

estat ponderats com es mereixien. Pot-

ser la seua imatge, escèptica i juganera,

gens afectada ni transcendent, ens el

presenta com una mica distant de la

seua obra: com si tingués una inclinació

natural, una mena de prevenció, a treu-

re-li prominència i significació a cadas-

cun dels projectes –desenes, centenars

ben bé– que ha engegat. I ausades que

ho són, de prominents i significants.

Ho comentem tot plegat en una

llarga conversa que s’estén durant més de

dues hores al Café l’Infern de Mas-

salfassar (l’Horta), local on no es la

primera vegada que la fem petar així...

Quan algú s’apropa a la teua

música el primer en què se sol

fixar és en la teua predilecció

per les notes greus del penta-

grama: toques el contrabaix, el

baix elèctric, la tuba...

Al principi havia tocat molt la man-
dola... Però sí: la primera cosa que
em vaig posar a estudiar una mica
seriosament –encara que no molt–
va ser el contrabaix... i d’aquí em va
venir la tuba que fa la mateixa fun-
ció en el món del metall. Si férem
balanç, però, la veritat és que m’he
passat moltes més hores component
o arranjant que practicant amb l’ins-
trument. Tot i això, també t’he de
dir que m’agrada que em presenten
com a contrabaixista.
També crida l’atenció la teua

especialització com a autor de

ballables...
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El plaer i l’ofici de ser músic

Josep Vicent Frechina
T

E
R

E
SA

PA
R

A
R

E
D

A



Sí. Vaig començar en la música
acompanyant cantautors, una feina
que m’apassionava –una feina molt
peculiar... Però després, quan vaig
conéixer el Jaume Arnella, el Rafel
Sala i tot aquell personal amb el
qual vàrem crear l’Orquestrina
Galana, tot i que veritablement hi
féiem de tot, vam acabar encarri-
lant la feina cap el tema del ball.
A partir d’aquell moment el ball
ha estat, d’alguna manera, el con-
text on he acabat anant a petar... i
m’he acostumat a expressar allò
que vull dir en format ballable.
Això m’ha anat portant per dife-
rents tipus de ball: durant molt de
temps el ball d’envelat, després el
que ha acabat anomenant-se ball
folk i ara, més darrerament, no sa-
bria ni quin nom posar-li: el ball
que es desprén de la música elec-
trònica festiva, el pop, el rock fins i
tot. I sempre amb una gran atenció
al ball tradicional de plaça lligat a
un esdeveniment concret –el Ball
de Gitanes de Sant Celoni, un ball
de bastons qualsevol o el Ball de
Gegants de l’Agrupació, per posar-
te uns exemples–. És cert: sempre
m’ha atret molt el ball. El ball
obliga, en primer lloc, a deixar ben
clar el ritme i, com a baixista, su-
poso que sempre m’he sentit molt
còmode amb això. Però també he
fet moltes coses fora del ball com
La Merceria, que és podria emmar-
car dins de la música de cambra, o
com el projecte que estic enllestint
ara –i és la tercera vegada que l’a-

fronto– d’escriure la música per
ambientar una exposició –en aquest
cas, sobre plantes aromàtiques!

Sembla que t’agrada molt mou-

re’t amb unes certes limitacions

formals perquè et prens la músi-

ca com un joc.

És veritat. No et diré que ha estat
premeditat, però si m’ho miro ara,
és cert que tots els treballs en els
quals hi he anat participant tenen
uns límits en el plantejament ini-
cial. En aquest sentit sempre m’han
agradat molt els gèneres especia-
litzats encara que al final acabo
estripant-los tant que no caben en
els compartiments que s’hi els
tenen reservats.

Dos dels compartiments aquests

que tenen una major rellevància

en la teua trajectòria són el jazz

i la música tradicional catalana.

A quin arribares abans?

Diria que va ser ben bé simultani.
El jazz m’ha interessat sempre mol-
tíssim a nivell de llenguatge. L’he
utilitzat per extreure’n recursos i
poder-los aplicar després a les co-
setes que em vinguera de gust fer.

Quan vam començar a treba-
llar en la música tradicional havíem
de gratar moltíssim per descobrir
el que hi havia. A partir d’un cert
moment, però, em vaig dir a mi
mateix: no vull dedicar-me a re-
produir melodies tradicionals, jo
vull fer música del meu temps.
Però per fer música del meu temps
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i fer-la sense complexos, és a dir,
utilitzant elements del meu entorn
i de la meua cultura, he hagut d’es-
tudiar tant la música tradicional
com el jazz a nivell de llenguatge.

De fet, al llarg dels anys has in-

tentat en diverses ocasions in-

corporar els mecanismes d’im-

provisació del jazz a la música

tradicional...

I tant. Ja començàrem amb allò del
Punt de Trobada que féiem els di-
lluns al C.A.T., una iniciativa que
després ha tingut una certa difusió
territorial.

Però no trobes que molt sovint

els músics que participen en

aquestes sessions tenen un domini

molt superficial del llenguatge

musical tradicional i acaben em-

portant-se la improvisació cap el

seu terreny –jazz, rock o el que

siga–?

Evidentment. El que passa és que,
en el nostre cas, ja són molts anys
d’exercici i aquestes tendències es
van corregint. Mira: el 1987 vam
fer Transardània, un treball entorn
de la sardana curta amb unes har-
monies molt properes al jazz; lla-
vors em trobava que si m’aliava
amb músics que conegueren bé el
món de la sardana curta era abso-
lutament impossible crear am-
bients d’improvisació; i si m’ajun-
tava amb músics de jazz eren
incapaços d’entendre el tarannà, el
discurs rítmic, de la sardana curta.

Orquestrina Galana.

Marcel Casellas 

al contrabaix.



Tanmateix, un bon temps després
de treballar a fons el projecte và-
rem començar a palpar algunes
cosetes... I el 1992, quan enregis-
tràrem el disc, ja s’hi podia de-
tectar que estàvem començant a
aconseguir part del que prete-
níem. Més tard, amb el Casellas
Sextet Folk, on sotmetíem el re-
pertori de ball vuitcentista a un
tractament musical pròxim al di-

xieland tradicional americà, penso
que ens trobàvem ja molt aprop.
Ara, en el darrer projecte que hem
engegat, Estramp Jaç, els músics,
del primer a l’últim, quan dius ball
pla te’n poden tocar vint-i-cinc; i
si dius Charlie Parker, te’n poden
reproduir un tema amb una certa
dignitat. Per primera vegada tinc la
sensació que tothom controla amb-
dós llenguatges i que, en aquest
sentit, podem arribar molt lluny.
Entre nosaltres ja podem dir «fem
un contrapàs» –que a la Catalunya
vella és la mare dels ous– com
abans dèiem «fem una bossa nova».

Fet que no hauria d’ésser tan

extraordinari...

Clar! Però el noranta nou per
cent de músics catalans segur que
et saben reconéixer un ritme afro
però no saben què és el contra-
pàs... Aquesta és part de la nostra
feina: dels que piquen pedra per
a fer el contrapàs tradicional amb
la màxima fidelitat i dels que el
volem utilitzar com a format so-
bre el qual expressar-nos mu-
sicalment.

Tinc l’esperança que en poc temps
ja podrem començar a parlar de
patrons: ball pla, contrapàs... A
l’ESMUC (Escola Superior de
Música de Catalunya), jo ja els
ensenyo com a patrons, encara que
sigui una mica agosarat per banda
meva. Potser tot és llevar-se de so-
bre els complexos. El músic català
és un personatge acomplexat!

Com s’explica aquesta actitud

acomplexada?

No ho sé tu! Trobo que està lliga-
da a la confusió del terme provin-
cià que s’ha donat una mica a la
Barcelona moderna. S’ha creat una
aureola de modernitat barcelonina
que titlla de provincià allò que
sona autòcton quan el veritable-
ment provincià és aquella imitació
de Nova York a la catalana que ens
volen vendre. Penso que els músics
catalans no hem sigut bastant va-
lents per dir «jo no ho veig així» i
això ha coartat moltes feines.

Amb l’Orquestrina Galana, en

certa manera, ja plantàreu cara a

alguns d’aquestos complexos i

demostràreu que es pot fer ball

d’envelat en català i amb reper-

tori tradicional català...

Sí, encara que l’origen de la Galana
era un altre. En el moment de la
Transició va haver una obertura de
mires molt gran –que al final va
durar només dos estius–: la música
va tornar al carrer, els representants
artístics van quedar una mica des-
controlats perquè als pobles s’orga-

nitzaven la festa les entitats... La Ga-
lana era una cosa nova que en-
caixava en aquella eufòria de repre-
sa del carrer. Però de seguida tot va
canviar: les entitats es quedaren es-
capçades perquè molts dels seus
dirigents es van fer polítics, entraren
als ajuntaments i tot va tornar a
quedar una mica com abans. Ales-
hores, ens vam haver d’adaptar a la
nova situació. I això,per a la Galana,
va suposar posar-se a l’envelat al
costat de la Principal de la Bisbal,
com si diguéssim. Això al principi
era el gag, la cosa exòtica, la broma;
però a poc a poc ens anàvem posant
a la mateixa alçada que les altres
orquestres i llavors haguérem de
competir... I aquí va venir la decisió
–potser equivocada: jo m’hi vaig
cremar moltíssim– de competir
amb les mateixes armes: tocar els
discos de moda al costat d’un ball
de la Patum o un pas doble català.
Era molt bèstia: no diré noms, però
a molts ajuntaments independen-
tistes els hi feia por llogar-nos per a
l’envelat. Hi havia un immobilisme
grandíssim en el sector i una guerra
bestial per veure qui tenia més llums,
més fum i més ties ensenyant catxa.
Jo al final vaig renunciar a tot allò.

Però amb el programa de TV3

Bojos pel ball, l’orquestra del qual

dirigies, sembla que reprens aque-

lla mateixa fórmula de ball d’en-

velat en català.

Sí. És un programa que arribava en
un mal moment però potser era
una bona oportunitat d’intentar
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tornar a posar en pràctica allò que
volíem fer amb la Galana. Però
tampoc: el programa va ser molt
vist però no tingué cap incidèn-
cia... Jo creia que era possible fer
un envelat català.

Vosaltres creàreu molt de reper-

tori català...

I va funcionar molt al seu mo-
ment. Però una vegada col·locats
dins del fenomen envelat, era com
anar a la guerra.

Amb el primer disc de La Prin-

cipal de la Nit, L’envelat violeta,

recrees una mica aquell ambient...

Sí. Vaig recuperar unes quantes
cosetes que vaig fer relacionades
amb el ball d’envelat i les vam
reprendre en un altre context i un
altre format per donar vida a la

història de l’Escamot del Baix que
prepara un atracament en un en-
velat –i això és l’excusa per col·lo-
car tots aquets temes que tenen la
forma clàssica del ball d’envelat–.
Tot, però, tractat amb bases electrò-
niques. La Principal de la Nit, però,
ja no podria entrar a competir amb
les orquestres d’envelat.

Amb el segon disc us decanteu

cap altra mena de ballables.

El cremallera de Núria és la mateixa
cosa, però més evolucionada, sa-
bent una mica més el que volíem
fer. Els temes que hi apareixen
també són de ball però estan lli-
gats més a l’època del ball folk. I
l’argument gira al voltant de l’exi-
li amb tots els seus matisos: des
dels dos membres de l’Escamot
del Baix que escapen a França fins

l’exili de la guerra o la fugida dels
amazics cap aquí. És una mica
més èpic.

En un principi anunciàreu que

es tractava d’una trilogia.

Sí. Hi haurà un tercer segur que ja
té títol: El Club del BGI, que és un
altra bogeria. El seu leitmotiv és
que, finalment, s’obre al cor de
Barcelona un club en el qual no hi
ha complexos: sona un ball pla,
després sona una per la de l’u i
després sona un hip-hop...

Què significa BGI?

BGI vol dir Ball Genèric Inde-
pendent. És a dir, un ball de gè-
neres: ara anem a fer un rock-and-

roll, ara anem a fer una sardana.Tot
ve d’una reunió de savis que va
haver a Arséguel en una ocasió;
savis balladors i savis músics. Entre
carajillo i carajillo, es va arribar a la
conclusió que hi havia quatre pals
que eren els més universals dintre
de la catalanitat: jota, contrapàs,
ball pla i rumba i derivats. Allà es
deia: això haurien de ser gèneres...
i d’aquí va venir la idea del BGI.
És una broma, és clar. Moltes de
les cançons que s’hi inclouran ja
estan fetes i les toquem de fa un
temps en directe.

Amb la Principal de la Nit po-

díem fer servir aquell tòpic de

que s’omple un buit...
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Quintet Fibonacci.

Marcel Casellas 

amb la tuba.

Casellas en les sessions

de gravació del primer

disc de Mesclat.



No omple un buit. Més que om-
plir, la Principal de la Nit partici-
pa d’un espai festiu, noctàmbul,
de gent que cerca coses diferents
per passar aquelles hores de la nit
avançada.

Per a tu ha significat el debut

com a cantant...

No ho havia fet mai –llevat d’al-
gunes coses de cançó improvisada
on, pel que fa a aquí dalt, priva
més l’ingeni que la interpretació.
Recordo un dia que un empre-
sari-representant que assistia a un
concert meu on feia una breu in-
terpretació cantada em va dir:
«Està tot molt bé, llàstima que
cantis». I jo vaig pensar: «Doncs a
partir d’ara, seré cantant!» Penso
que tot músic té el deure d’ex-
pressar-se també amb la veu...
mentre puga fer-ho amb una
certa dignitat.

A la Principal de la Nit acon-

segueixes, per fi, emancipar amb

èxit la cobla de la sardana, una de

les teues antigues dèries que ara

sembla tindre més defensors...

Sí. Això ja ho havíem intentat en
diverses ocasions... Mai he entés
per què els moderns catalans no
usaven la cobla... Abans agafaran
un bouzouqui... En fi, això lliga
amb allò que parlàvem abans del
provincianisme. La tímbrica de la

cobla té un color... La gent es
pensa que formacions com La
Principal de la Nit són un revulsiu
en el món de la cobla i de la sar-
dana però això no és veritat. Són
un revulsiu en el món dels mo-
derns. Causa més rebombori estar
amb La Principal de la Nit en un
ambient de música electrònica que
no en un ambient sardanista, on
ho veuen com una curiositat.

Un dels trets més característics

de la Principal de la Nit és l’ar-

gument que lliga la trilogia,

protagonitzat per l’Escamot del

Baix. La gent que es movia du-

rant la Transició en els cercles

independentistes reconeix els

personatges...

Bé. Ho lliga d’aquella manera. La
gent és real, però està barrejada de
diferents èpoques. Vull dir: a l’ar-
gument coincideixen persones que
no varen coincidir realment. És un
petit homenatge a un personal
molt entranyable, alguns dels quals
s’han quedat pel camí –per la mi-
litància o per altres circumstàncies.
Gent amb la qual he viscut aven-
tures molt guapes. En principi la
meua idea és que això anava a ser
un còmic: els tres discos de La
Principal de la Nit reproduïen tres
episodis del còmic. Però això ha
quedat aparcat: hem mantingut els
títols i els personatges.

Quina relació té la Principal de

la Nit amb els altres projectes

que has dut endavant com el

Quintet Fibonacci, la Principal

del Metro o el Casellas Sextet

Folk?

Trobo que hi ha un denominador
comú molt evident però el paper
que ha de fer cada formació al car-
rer o a l’escenari és molt diferent.
La Principal del Metro, per exem-
ple, era com una cobla en petit
fent ball vuitcentista a una plaça o
a un teatre. La Principal de la Nit,
en canvi, és la mateixa formació
instrumental, reforçada amb bases
electròniques, que ataca un altre
espai, per dir-ho d’alguna manera,
amb uns elements clars de noctur-
nitat i traïdoria. Potser amb uns i
amb altres toquem el mateix xotis,
posem per cas, però segur que amb
La Principal de la Nit s’apropa als
terrenys del reggae perquè sembla
demanar-ho l’hora a la qual el to-
carem.

Al Sextet Folk privava la im-
provisació; l’harmonia de les mú-
siques vuitcentistes –polques, ma-
surques, rigodons– és bastant sem-
blant a la dels temes dixie –entre
d’altres coses perquè tots vénen
del mateix: les contradanses cen-
treeuropees–, ja que fem una mena
de joc: imagina que el que va pas-
sar a New Orleans passa amb les
melodies que toquen el Peret
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Casellas Sextet Folk.



Blanc o el Comare de Toloriu. No
era més que això i no passava
d’aquí.

O sí, perquè també amb el Sex-

tet Folk afrontes un projecte

molt més ambiciós com és l’Erò-

tic Giust.

És cert. És un nou repte: anem a
agafar el ritme del giusto sil·làbic
que és absolutament novedós per
als músics i anem a improvisar-hi a
sobre amb unes harmonies molt
farcides d’acords i amb moltes ten-
sions internes. Quan apliques el
giusto sil·làbic a un vers cantat et
surt un ritme d’amalgama, un rit-
me aksak d’una certa complexitat
que ens era ben poc familiar i que
ens obria moltes possibilitats.

Com et surt la idea de fer un

espectacle, i després enregistrar

un disc, basat en el giusto sil·làbic?

En un congrés –pesadíssim, sim-
pàtic però avorridíssim– de musi-
cologia que se celebrava a Reus.
Enmig de tot d’erudits d’Europa
va aparéixer un paio que de segui-
da me’l vaig estimar molt –era el
Jaume Aiats– i que va clavar allà
una conferència sobre el giusto

sil·làbic. Aquella mateixa nit, a
l’hotel, ja vaig començar a exerci-
tar-me en aquest ritme completa-
ment nou per a mi i vaig comen-
çar a parir, sense saber-ho, és clar, el
que després seria l’Eròtic Giust.Vaig
començar a treballar unes melodies
partint de la idea que això s’havia
d’aplicar a versos heptasíl·labs i, en

veure que allò anava prenent una
forma que m’agradava, i que no
tenia sentit si no es feia servir sobre
textos cantats, em va venir la idea
d’encarregar les lletres a diversos
poetes...

Unes lletres de temàtica eròtica...

Això va venir més per casualitat. El
primer al qual vaig telefonar em va
demanar un tema; i el segon; i el
tercer... així que finalment vaig
decidir que fora sobre temàtica
eròtica. Clar, cadascú va agafar el
tema com va voler i n’hi ha des
dels més pornogràfics a altres que
són tan subtils que costa ende-
vinar-hi el tema.

Però les músiques ja estaven fe-

tes quan vares encarregar els

textos...

Sí, sí. Però això no era inconve-
nient perquè els textos eren tots de
versos heptasíl·labs i amb una mè-
trica obligada; qualsevol text, per la
seua estructura, encaixava en qual-
sevol de les músiques que ja tenia
escrites: són absolutament inter-
canviables. I aquí va venir una fei-
na molt agradable que era fer pas-
sar tots els textos per totes les
músiques i mirar quina els esqueia
millor. Després, per a l’acabat, he
de dir que va haver moltíssim tre-
ball col·lectiu.

Ja que esmentes això del treball

col·lectiu, com ho porteu a Mes-

clat on es ajunteu sis músics

acostumats a liderar els vostres

projectes particulars –acostumats

a manar, per dir-ho més clar–?

Ho duem bé perquè ens tenim molt
de respecte. Tot es fa amb molt de
tacte. Però la veritat és que ens
hem fet molt amics: tranquil·la-
ment podríem anar de vacances
junts.Això ho fa tot molt fàcil.

Mesclat ha evolucionat molt

musicalment. Al principi feia

honor al nom i s’hi endevinaven

els ingredients de la mescla. En

el segon disc, Manilla, el grup ja

sona molt més compacte i ho-

mogeni...

Els plantejaments inicials del grup
eren senzillament ajuntar-nos uns
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quants a tocar qualsevol cosa. Els
que venien del rock tenien ganes
de fer alguna cosa més relacionada
amb la música tradicional i a l’in-

revés. Així que s’hi donava una

situació que no tenia res a veure

amb la que es dóna quan tu mun-

tes un grup: aleshores penses per

on has d’anar, on col·locar-lo es-

tèticament. En el cas de Mesclat

això estava descartat com a plante-

jament. Tampoc pensàvem, d’altra

banda, que anava a tenir aquesta

repercussió...

Començàrem completament

destralers –però compte: això sí

que era premeditat– amb el Mes-

clat. Després, amb Manilla, ja ha-

víem trobat –amb el rodatge, amb

la gira– una manera de fer i de-

cidírem potenciar-la.

A Mesclat alguns de vosaltres

us heu retrobat amb l’univers

de la cançó d’autor que, en

molts casos, és on vàreu iniciar-

vos com a músics. Tu mateix

vares començar amb el grup

Nosaltres, al costat del Joan

Isaac...

Que llavors era el Joan Vilaplana.

Bé, érem una colla d’aquelles que

anàvem d’excursió amb la guitar-

ra i vàrem decidir fer un conjunt

–on estàvem, a més de nosaltres

dos, el Carles Collazos i el Jaume

Abad–. Vàrem participar al con-

curs de la Cova del Drac –que

recorde que ens deixaven entrar

per actuar-hi però no per veure

les actuacions de la competència

perquè no teníem l’edat permesa–.

Hi havia en el jurat el Joan Molas,

mànager del Llach, que va decidir

apostar pel grup però donant-li

major rellevància al solista: final-

ment aquest pas suposà la dissolu-

ció del grup i l’inici de la carrera

de Joan Isaac en solitari.

Ja et relacionaves aleshores amb

músics que venien de l’àmbit

de la música tradicional?

Sí. De fet trobo que llavors ja toca-

va amb el Jaume Arnella, el Rafel

Sala i altres músics en una forma-

ció estrambòtica que es deia la

Cobla Coto Fluix, embrió del que

després seria l’Orquestrina Galana.

Després has seguit vinculat a la

cançó d’autor fent arranjaments

o acompanyant a intèrprets com

Marina Rosell, Miquel Pujadó,

Rosa Zaragoza, Anton Abad...

Sí, i és una experiència que

m’agrada moltíssim de fer. Jo crec

que és una cosa boníssima pel país

que hi haja un nivell de cançó

d’autor tan notable i també per als

músics. Acompanyar un cantautor

t’enriqueix molt com a músic.

Personalment trobe molt im-

portant la teua feina al costat

de Titot en el projecte dedicat a

Guillem de Berguedà, on es re-

collia tota l’obra del trobador

medieval musicada pel bo i

millor de l’escena musical ca-

talana...

Va ser molt maco i molt fatigós.

Vàrem poder treballar amb una

formació, jo en diria perfecta.

M’agrada perquè tractes les

cançons com a objectes indivi-

duals, exempts.

El meu punt de partida, que ja

vaig pactar amb el Titot, va ser:

anem a fer un petit homenatge a

cadascun dels autors de les can-

çons.A la de l’Isaac li fotrem piano

i un quartet de corda, la del Biel

Majoral la farem amb ximbomba,

etc. Tot i respectant sempre una

base comuna: mediterraneïtat en la

tímbrica, predomini dels instru-

ments de corda polsada... Aquest

disc va ser una feinada immensa.

Potser algun dia es redescobrirà.

Hi ha molta cosa per redescobrir...
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ORQUESTRINA GALANA, Punta 

i taló, Promos, 1983 
ORQUESTRINA GALANA, Ball

amable, Edigsa, 1983 
ORQUESTRINA GALANA, Canvi de

parella, PDI, 1984
TIRANT LO LLAMP, Visca la terra!,

Floredisc, 1985
ORQUESTRINA GALANA, No 

trencaràs el son dels càtars,
PDI, 1986

QUINTET FIBONACCI, Quintet

Fibonacci,Tram, 1992
TRANSARDÀNIA, Transardània,

Tram, 1993
CASELLAS SEXTET FOLK,

El neomodernista, Tram, 1997
CASELLAS SEXTET FOLK, Volem

que ballin els gegants!, GMI
records, 1997

Bojos pel ball,TVC, 1997
Bojos pel ball, TVC, 1998
CASELLAS SEXTET FOLK, Eròtic-

Giust, L’empreinte digitale,
1999

ORQUESTRINA GALANA, Festa

Major amb l’Orquestrina Galana,

PDI, 2000
MESCLAT, Mesclat, Discmedi Blau,

2002
CONRAD SETÓ, Interpreta al piano

La Merceria –16 peces per a piano

i un bloc de notes– de Marcel 

Casellas, Discmedi-Blau, 2003
MARCEL CASELLAS I LA

PRINCIPAL DE LA NIT, L’envelat

violeta, Discmedi Blau, 2004.
[Marcel Casellas i la Principal 

de la Nit], Festa Major de Santa

Magdalena. Esplugues de

Llobregat: Paisatge sonor, 2004.
MESCLAT, Manilla, Discmedi Blau,

2004
MARCEL CASELLAS I LA

PRINCIPAL DE LA NIT,
El Cremallera de Núria,

Discmedi Blau, 2006
[Marcel Casellas i la Principal 

de la Nit], Fira de les Bruixes 

de Sant Feliu Sasserra, 2007
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