
 CAT  Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet - XX edició 2023 - Modalitat Interpretació
    DISPOSICIONS                                                                                                                          
1) Iberamerik Concert Associació, organitzador 

del Certamen Internacional de Guitarra de 
Barcelona Miquel Llobet, convoca la XX edició que 
es realitzarà a Barcelona, del 2 al 5 de novembre 
de 2023.

2) El Certamen està obert, sense distinció de 
nacionalitat, a guitarristes fins als 35 anys d’edat. 
No podran participar aquells concursants que van 
obtenir el Primer Premi en edicions anteriors.

3) El Certamen és desenvoluparà al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona.

4) La presentació i el sorteig de l’ordre de 
participació es farà al Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona, el dia dijous 2 de 
novembre a les 10.00 hores. La no presentació 
del concursant implicarà la seva desqualificació 
automàtica.

5) Sobre les quantitats concedides com a Premis, es 

practicarà la retenció fiscal corresponent segons la 
legislació vigent.

6) Sobre els concerts que formen part dels Premis, la 
Comissió organitzadora no es farà responsable de 
les dates de la seva programació ni de la seva 
cancelació.

7) Les despeses de desplaçament, allotjament i 
manutenció aniran a càrrec dels participants. El 
Certamen es farà càrrec de l’allotjament dels 
semifinalistes, en el lloc indicat, fins a finalitzar la 
seva participació.

8) Els participants renuncien a qualsevol dret dels 
enregistraments que es puguin realitzar durant el 
Certamen.

9) L’inscripció al Certamen implica l’acceptació de les 
bases i la decisió final del Jurat.

10) Tot el que no estigui especificat en les Bases, no 
és responsabilitat de la Comissió Organitzadora.

     INSCRIPCIÓ                                                                                                                              
11) La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer on-line. 

Termini d’inscripcions: Diumenge 15 d’octubre 
de 2023. Es seleccionarà un màxim de 20 
participants. 
S’acompanyarà dels següents documents: 
a) Currículum i fotografia artística. 
b) Còpia de el Document o certificat d’identitat. 
c) Resguard de la transferència bancària.

12) Els drets d’inscripció són 60 Euros, que hauran de 
ser abonats per transferència (indicant nom i 
cognoms) a: 
CAIXABANK IBAN: ES71 2100 5516 8121 0016 
5290 SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 
O per PAYPAL: certamenllobet@gmail.com 

13) La inscripció també dóna dret a l’assistència de 
les activitats de forma preferent i totalment 
gratuïta. 

     PROVES                                                                                                                                      
14) El Certamen comprèn tres etapes:

1ª ETAPA (Classificació): Dijous 2 de 
novembre, a les 10 hores, per a tots els 
participants. Repertori obligatori:
– Parsifal (fragment), Richard Wagner (arr. 
Miquel Llobet)
– El lamento, Josep Viñas (Bicentenari del seu 
naixement)
2ª ETAPA (Semifinal): Divendres 3 de 
novembre, a les 10 hores, per als 
classificats. Repertori obligatori:
– Ballet del Fuego Fatuo (El Amor Brujo), 

Manuel de Falla (arr. Miquel Llobet)
– Tres bagatelas, Pablo Guzmán (Obra 
guanyadora del Certamen Llobet de Composició 
2022)
3ª ETAPA (Final i Lliurament de Premis): 
Diumenge 5 de Novembre, a les 19 hores, per 
als tres finalistes. Les peces d’aquesta etapa 
seran interpretades amb quartet de cordes. Una 
obra a escollir del següent repertori:
– Quatour, Manuel María Ponce (Rev. José 
Alberto Ubach)
– Quintette op. 143 (I mov. Allegro, vivo e 
schietto), Mario Castelnuovo-Tedesco 

     PREMIS                                                                                                                                      
15) S’atorguen els següents premis:

1er PREMI: 5.000 Euros, Medalla i Diploma 
Honorífic. Enregistrament d’un audiovisual i 
promoció per les xarxes socials. Concerts a 
Espanya i internacionals. 
2on PREMI: 3.000 Euros, Medalla i Diploma 
Honorífic. 
3r PREMI: 1.500 Euros, Medalla i Diploma 
Honorífic. 

I els premis especials: 
PREMI Llobet, a la millor interpretació de l’obra 
de Miquel Llobet: Diploma Honorífic i concert. 
PREMI CAT, al millor català classificat: Diploma 
Honorífic i concert. 
PREMI del públic: Diploma Honorífic i concert.

16) Els premis podran augmentar. La seva concreció 
serà informada a la finalització del termini 
d’inscripció.

                                                                                        Més info a certamenllobet.cat      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