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'La parella (im)possible' serà emès
per cap d'any al canal 33
El pròxim 1 de gener, el canal emetrà a partir de les 21:55 h el documental, que
repassa la trajectòria de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya | L'audiovisual
es pot aconseguir en format DVD amb el número de desembre de la revista
440Clàssica&Jazz | Posteriorment, el canal també emetrà el concert 'Emociona't
amb la SCCC, 25 anys de Música Global'

La SCCC, dirigida per Francesc Cassú, amb Miki Núñez, Elena Gadel, Manu Guix i Paula Giberga

L'1 de gener, el canal 33 emetrà el documental La parella (im)possible, que repassa els 13 anys
de trajectòria de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. El documental, que serà emès a
partir de les 21:55 hores, es pot aconseguir en format DVD amb el número de desembre
(http://www.enderrock.cat/noticia/23658/francesc-cassu-director-sccc-protagonitza-nova-entrega440classica-jazz) de la revista 440Clàssica&Jazz https://www.iquiosc.cat/revistes/440-classica)
(
,
distribuïda per Grup Enderrock.
L'audiovisual ofereix una panoràmica de la història de l'orquestra i la seva evolució fins a assolir una
unió entre el so de la cobla i la corda, tant a escala tècnica i musical com conceptual. El
documental, dirigit per Vicenç Asensió i guionitzat per Teresa Turiera, també enfoca des d'un punt
de vista pedagògic els instruments de cobla, propis del patrimoni català. La parella (im)possible és
una producció Visual13 i la Fundació Metalquimia i compta amb el suport del Grup Enderrock, la
Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, la Diputació de Girona i el segell Música Global.
L'audiovisual, a més, serà succeït pel concert Emociona't amb la SCCC, 25 anys de Música
Global, que també s'emetrà per TV3 a partir de les 19:20 hores. Gravat a l'Auditori de Girona el
juny de 2021, l'espectacle va ser protagonitzat pels cantants Elena Gadel, Miki Nuñez, Paula
Giberga i Manu Guix i i els arranjaments de Francesc Cassú, director de la formació i portada
d'aquest número de desembre de la revista 440Clàssica&Jazz. Plegats, van repassar les cançons
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més icòniques dels artistes del segell català, com ara ?Corren?, de Gossos; ?Camins?, de Sopa
de Cabra; ?Volcans?, de Buhos; ?Tornarem?, de Lax'n'Busto, i ?Escriurem?, de Miki Núñez i
un popurri d'Els Catarres, Obeses, Antònia Font, Glaucs i Whiskyn's, entre moltes altres
cançons.

https://www.enderrock.cat/noticia/23770/parella-im-possible-sera-emes-cap-any-al-canal-33
Pagina 2 de 2

