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Seu important de la vida i la creació guitarrística des del s XVIII,
un concurs de composició per a
guitarra era un compte pendent
que tenia la ciutat de Barcelona, i
el certamen Llobet a saldat, a la
fi, aquest deute.

es reunien per fi els membres del jurat.
Tant Winifried Kellner com Jacob
Cordover. Com Manel Ribera, membres
del jurat i prestigiosos artistes internacionals, van demostrar tenir criteris molt
compatibles i l'única dificultat durant les
sessions de debat va ser causada per la
gran quantitat d'obres que mereixien ser

Compositors de nou països diferents han participat en aquesta
primera edició que, malgrat les
circumstàncies, a comptat amb
varies desenes de participants.
Des de mitjans d'Abril el mail del certamen
es va omplir de missatges d'artistes que
volien saber si el concurs, com tantes altres activitats culturals, havia estat cancel·lat a causa de la pandemía.
Dia rere dia van començar a arribar obres,
tant de guitarristes -compositors com de
compositors aliens al món guitarristic, totes elles, en paraules de José Galeote,
compositor i coordinador del concurs, treballs excel·lentment escrits, obres idiomàtiques i perfectament funcionals que demostren el profund coneixement de l'instrument per part dels guitarristes i la professionalitat i serietat en l'acte compositiu
per part dels compositors no guitarristes.
Arribava l'última obra a pocs minuts del
final del termini i dues setmanes després
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considerades. Tant és així, que des del
principi es va decidir fer ús de la menció
d'honor, que en casos especials, el jurat té
la potestat d'atorgar.

El jurat va creure oportú regalar algunes
paraules a cadascuna de les obres:

Finalment i després d'un ardu procés de
selecció van quedar sobre les taules dels
menbres del jurat les tres obres que van
resultar guanyadores:
Canción Primera, 1r premi, del compositor
murcià Diego Corraliza, Alba Nova, 2n
premi, de la compositora catalana Maria
Camahort i Laz Babug & Aghavnin,
menció d'honor, de la compositora siriana
Pardy Minassian.

Canción primera s'intueix clarament composta per algú que no solament coneix bé
laguitarra, sinó també, l'art de la composi
ció. L'obra presenta un desenvolupament
molt hàbil del material exposat en els primers compassos y a través una idea musical senzilla, crea una peça de música
rica, vibrant i profunda, travessada per textures i colors instrumentals intel·ligentment
escrits. Les connexions entre fragments
són tan naturals que no quasi no es perceben malgrat no ser casualitat, d'aquesta
manera aconsegueix l'efecte adequat per
no deixar caure la tensió en cadascuna de
les seves parts.

Alba Nova és una obra que t'acompanya
durant tota l'escolta, de manera dolça i
hipnòtica, composada amb molta coherència i amb un set de notes molt evocatiu,no hi ha dubte que aquesta obra serà
ben estimada per qualsevol guitarrista que
triï interpretar-la, i per qualsevol públic que
l’escolti. És una obra ben estructurada que
creua els límits de la sonoritat de la guitarra i en la qual s'aprofiten els recursos
d'execució de manera basta per a aconGuanyadors de la I edición del
Certamen Llobet en Composició

seguir una àmplia gamma de colors i matisos.

Amb aquest format de concurs, el Certamen Llobet, abasta un ampli espectre de
les necessitats dels autors actuals, ja que
a part de la dotació econòmica el concurs
proveeix de material videogràfic, discogràfic, i d'un període de temps de difusió d'un
any,en el qual alguns intèrprets, molts
d'ells, joves promeses, mantindran en dits
The identity of the composer: Pardy Minassian
l’obra.
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Laz Babug & Aghavnin és una obra
fresca, energètica i original, que combina
tradició, modernitat i escriptura guitarrística de forma molt explosiva. Les tècniques
atípiques usades han creat una sororitat
nova i emocionant, portant-nos a un
desenvolupament musical autèntic i fresc.
L'estrena mundial i l'enregistrament videogràfic de l'obra guardonada amb el primer
premi s'efectuarà la pròxima tardor durant
la programació del festival Art Llobet,
data a determinar. L'obra també serà inclosa com a obra obligada en la semifinal
del concurs d'interpretació Certamen Llobet 2021 i inclosa en l'àlbum que posteriorment gravarà el guanyador.

Una primera edició excel·lent d'un concurs
que aporta un aire fresc a aquesta bella i
complicada professió.
Més info a certamenllobet.cat

