
29 de setembre del 2020, 19:30h
Sala2 Oriol Martorell, L’Auditori de Barcelona

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) amb la col·laboració de la  
Fundació Banc de Sabadell, presenta: 

XVIII edició del Premi Internacional Joan Guinjoan
Obra guanyadora: 

CamiloRoca//Insectarium
Camilo Roca Salfate (Santiago de Chile, 1995) comença els seus estudis de 
composició al 2013, a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Va estudiar 
contrabaix a partir de 2014 i es va graduar el 2017. 

També ha guanyat el primer premi del 39º Concurs de joves compositors premi 
internacional Frederic Mompou, del mateix any, amb l’obra 4 tiempos, per a violoncel i 

piano, i finalment, el primer premi en el II Concurs de composició de l’Orquestra 
barroca NuevoMundo, amb l’obra Tránsitos, per a Orquestra barroca. 
Actualment, a més a més de la seva dedicació com a compositor, també és intèrpret 

de Contrabaix en diverses agrupacions de jazz xilè. 

L'obra Insectarium, per a oboè solista i 14 instruments, segons el seu autor, "descriu 
un univers musical delimitat per l'anàlisi sonora de diferents exemplars del món dels 
insectes. L'oboè està construït al voltant de l'anomenat aparellament de cert tipus 

d'insecte paràsit (Cotesia marginiventris), mentre que el contingut harmònic neix a 
partir de l'anàlisi espectral d'un eixam de mosquits asiàtics (Aedes albopictus) que 

exhibeixen diferents qualitats sonores dependent del sexe del mateix eixam. 

We’reOver 
Acte de graduació dels/les alumnes de composició 
Generació 2016-2020 
(Les notes de programa a continuació no estan en ordre de programa)


MarinaOrtega//PlasticVibes

Plastic Vibes està originalment inspirada en la construcció musical pròpia de sud de 

la Mediterrània, amb una construcció melòdica ornamentada i heterofònica. La peça 
explora aquesta idea de heterofonia des de diferents perspectives amb un 



desenvolupament progressiu fins a derivar en una polifonia de línies paral·leles i en la 
construcció d'una harmonia vertical a la part central de la peça, abans de ser novament 

dissolta. 

MartinaSabariegoArcón//Dasein

Dasein, segons Martin Heidegger, és l’obertura del ser, on s’hi troba el tot i el no-res. 

Aquesta obra convida a intentar experimentar el dasein aplicat a una realitat 
metafísica on s’hi crea aquesta obertura del ser de la música,  
on hi ha aquest motor que actua com un forat negre en què melodies, 

harmonies i els jocs instrumentals són engolits per la pròpia energia 
creada per l’ensemble per formar part d’un tot que no hi és. 

MariaRosaPonsTena//TotComençaAlFinal

Hola, com esteu? Còmodes? ... 

Esteu a punt d'escoltar el final de l'obra. Sí, ho heu escoltat bé, el final. I el principi ¿? 
Us estareu preguntat, encara queda lluny….! 

Un relat personal format per les diferents sonoritats que han acompanyat a la 
compositora fins ara, inclosa jo. 
Hi quedarà en joc la vostra percepció. 

... Comencem? 

ÀngelPérez//LaMiradaD’unNen

La mirada d’un nen és una obra sobre la percepció de la infantesa des de la pròpia 
infantesa. Una sèrie d’estampes sobre aquesta fase de la vida de la que perdem detalls 

quan som adults; set records que tracten sobre la bellesa, el dolor, el folklore, la 
fantasia, l’estrès, l’avorriment i la nostàlgia. Estàn acompanyats per il·lustracions de 

l'artista Ona Carvajal. 

AriehChrem//#4 
I. Overture 
II. Kammermusik 
III. Scherzo 

IV. (Interlude) 
V. Kammermusik II 

VI. Chorales 



#4 és el més semblant a un acte-retrat musical que he escrit. Aquesta peça pretén 
abordar una quantitat d'inquietuds que omplien la meva ment en aquest últim any de 

carrera, com la relació entre el gravat i el directe, la tensió entre el improvisat i el 
directe, o la relació entre ser compositor i ser intèrpret. Com una simfonia en miniatura, 

explotant gravacions elaborades al segle XIX i juxtaposant-les amb material creat en 
aquest mateix moment pel ensemble i el sintetitzador (instrument caòtic per 
excel·lència), en sis moviments pretenc construir una fotografia de mi mateix. 

AndreuDiport//Évolutions

I. De l’obscurité à la lumière 

II. Kaléidoscope 
III. Réfractions 

Interpreta: Ensemble BCN216 
Direcció: Ernest Martínez-Izquierdo



