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Diverses desenes de compositors 
de vuit països diferents han parti-
cipat en aquesta segona edició 
del concurs de composició per a 
guitarra Miquel Llobet. 

L'elenc d'obres concursants ha 
cobert un ampli espectre d'estils i 
tendències. 

En les primeres setmanes de març el mail 
del concurs va començar a omplir-se 
d'obres que arribaven de tot el territori 
peninsular i de diversos països d'Europa, 
com Rússia, Dinamarca o Itàlia. No obs-
tant això, en aquesta ocasió caldria des-
tacar la profusa participació de composi-
tors i guitarristes-compositors llatinoame-
ricans, amb especial esment a països 
com l'Argentina, Colòmbia i Mèxic, els 
quals han regalat a aquesta edició del 
concurs un extens catàleg d'obres i parti-
cipants. 
Visions líriques de l'acte creatiu, així com 
altres més intel·lectuals, donant lloc a un 
repertori ric que podria cobrir les necessi-

tats del públic més exigent, però sense 
perdre la frescor pròpia de la música que 
es revela com a comunicadora universal, i 
d'aquesta manera, apta per a qualsevol 
auditori. 

José   Galeote, coordinador artístic del 
concurs, subratlla aquest aspecte, així 
com el fet que, tant guitarristes-composi-
tors com autors aliens a la praxi instru-
mental, han mostrat una gran preocupa-
ció per la factibilitat de l'execució de les 
seves obres, donant lloc a treballs molt 
idiomàtics, però sense renunciar al pen-
sament musical pur, demostrant una gran 
professionalitat i rigor compositiu. 
Danses, preludis, fantasies, cançons,  os-
tinati... Obres intimistes, delicades i pre-
ciosistes de caràcter merament expositiu, 
obres posseïdores d'un gran desenvolu-
pament temàtic i contrapuntístic que pro-
vocarien fascinació a qui agradés de fer 
de l'audició un joc de descobriment, i 
obres de caràcter eminentment virtuosís-
tic que despleguen la seva força transme-
tent l'energia de la seva execució.


I entre tot aquest gresol de sentiment/
pensament fet so, el jurat ha tingut la difí-
cil missió de guardonar a un petit percen-



tatge de tot aquest elenc d'artistes.  

El Jurat, constituït per Jaume Torrent, 
compositor, guitarrista,   excatedràtic   i  
exdirector   del conservatori del Liceu,  

Maria   José   Arenas, compositora i pro-
fessora del Conservatori Superior de Se-

villa i José   Isidoro   Ramos, guitarrista i 
Gerent de l'Orquestra Filharmònica de Ja-
lisco, finalment ha decidit guardonar amb 
el primer premi l'obra Actor's   Mask   del 

compositor rus   Konstantin   Vassiliev. El 
segon premi ha estat atorgat a l'obra 

Dansa   nº1   del compositor català Adrià 

Pagès i finalment el jurat ha decidit ator-

gar un esment d'honor a l'obra Solsticio, 

del compositor cubà Alexis Rodríguez. 
El jurat ha volgut també dedicar unes pa-
raules a cada obra: 

Actor's  Mask  és una obra amb caràcter, 
molt completa, que combina el seu sentit 
rítmic i progressions harmòniques, amb 
passatges lírics i evocadors. Està ben tre-
ballada tant   a nivell horitzontal   com ver-
tical, produint textures harmòniques cir-
cumstancials d'agradable escolta i de 
creixent tensió, amb un contrapunt de 
veus que demostra un profund coneixe-
ment dels recursos   guitarrístics, consti-
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tuint una obra molt representativa del 
llenguatge de la guitarra  actual. 

Dansa   nº 1   és una obra amb força, que 
atrapa des dels primers sons de la seva 
escolta. Combina adequadament l'evolu-
ció de progressions harmòniques sobre 
sòlids esquemes de força rítmica, verte-
brant, al seu torn, una alternança eficaç 
entre els passatges melòdics i els harmò-
nics  però  sense perdre de vista el caràc-
ter essencialment rítmic en el qual resso-
nen ocasionalment atmosferes "stravins-
kianas". 

Solsticio en el seu primer moviment, Gra-
ve, és rítmicament interessant i desenvo-
lupa un diàleg entre la veu baixa i l'aguda 
ben definit i instrumentalment enginyós. El 
segon moviment és una peça de gran fo-
rça rítmica, que manté la   remembrança  
de   l'ostinato   exposada anteriorment, 
però afegint   rasguejats, arpegis i melo-
dies, fent ús de tot el diapasó i creant així 

un gran efecte dinàmic en l'oïdor. Es trac-
ta d'una obra de gran solidesa polifònica i 
jocs de plans sonors que encaixen a la 
perfecció en una atmosfera harmònica ca-
rregada de sensualitat i misticisme. 
En definitiva ha sigut una segona edicó 
emocionant, que no deixa espai, si no, 
acomençar amb ilusió i ganes a treballar 
en la següent.
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