
A càrrec de
Rafael Esteve Alemany

Informació
Període d’inscripció: a partir del 25 de novembre 
de 2019

La inscripció es pot fer a tot el cicle (13 sessions) o 
a sessions individuals.

Les places són limitades i s’ompliran per rigorós 
ordre d’inscripció, que s’ha de fer per formulari 
web a l’apartat de preinscripcions 
www.girona.cat/emm.

Preu: tot el cicle: 95 €. Sessió individual: 12,00 €
o 10,00 € a partir de 3 sessions

El pagament del curs es fa per domiciliació 
bancària i s’ha de fer efectiu a partir del 5 de 
desembre del 2019.

Lloc: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola

Horari: de 10.30 a 13.30 h

L’EMM es reserva el dret de modificar el programa 
o l’horari establert, així com d’anul·lar alguna de 
les sessions en el cas que el nombre d’inscrits no 
fos suficient per dur-la a terme.

Nota: a partir del primer de desembre, l’EMM 
facilitarà una discografia bàsica inicial a aquelles 
persones que la sol·licitin. Només cal demanar-la a 
la mateixa escola o, un cop començat el curs, al 
taulell de la planta 1 de la zona Mediateca de la 
Biblioteca Carles Rahola.

Rafael Esteve Alemany
El 1998 va crear el projecte Aula Oberta a l’Escola 
Municipal de Música de Girona, un tal vegada 
utòpic intent de compartir el coneixement més 
enllà del pur àmbit acadèmic. Consolidada com a 
oferta cultural de la ciutat, ha estat l'origen de 
nombrosos cursos que imparteix per tot l’Estat. 
Per a més informació, podeu consultar el web: 
www.rafaelesteve.com.

Escola Municipal de Música de Girona
C. de Barcelona, 70 - 17002 GIRONA
Tel.: 972 21 00 30 
emm@ajgirona.cat - www.girona.cat/emm

Horari d’atenció al públic
Període no lectiu: de 10 a 13 h
Període lectiu: dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h 
i totes les tardes de 17.30 a 20 h

Biblioteca Carles Rahola
C. d’Emili Grahit, 4 - 17002 GIRONA
Tel.: 972 202 252
bibliotecagirona.gencat.cat

www.girona.cat/emm

@girona_cat

/ajuntamentdegirona

/gironatv

Hi col·labora:
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De desembre de 2019
a juny de 2020
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Musical



“Temps i espai per parlar de música” 
Aquesta seria la definició d'un curs en què no només 
la comprensió, sinó també el gaudi i l'emoció són la 
principal matèria d'un temari potencialment 
inesgotable. El temps fa referència tant al generós 
nombre i durada de les sessions, com al llarg camí 
recorregut des de la seva inauguració, fa més de 
vint anys! L'espai, a l'esplèndid marc que brinda 
l'auditori de la Biblioteca Carles Rahola. 
L’acceptació d’aquesta iniciativa per part dels 
assistents i el seu agraïment són la raó de ser de la 
seva existència i continuïtat.

A qui va dirigida?
A qualsevol persona adulta amb interès per la 
música clàssica i els aspectes humanístics que 
l’envolten. El fet d'estar ubicats en una biblioteca 
ens convida a accentuar especialment les arrels 
literàries de les obres estudiades, i destacar-ne 
també els vincles amb les altres arts i el pensament 
de cada època.

No cal tenir coneixements previs ni haver assistit 
als cursos anteriors, així com tampoc és 
imprescindible matricular-se a totes les sessions. 
Tenim alumnat incorporat recentment i d’altre que 
ve des de la primera convocatòria; persones sense 
cap mena de formació musical i d’altres amb la 
titulació superior. L’agenda es pot organitzar a la 
mida de cadascú, i tothom pot gaudir-ne gràcies al 
to distès i alhora detallista amb què s’exposen obres 
d’altíssima volada artística.

Contingut i articulació del curs
Si bé el curs comença i acaba amb Johann 
Sebastian Bach, un any com el 2020 no pot deixar de 
celebrar el 250è aniversari del naixement de 
Beethoven (1770-1827). Impressionants mosaics de 
color i energia, tant els Concerts de Brandenburg 
com la Missa en si menor de Bach són la millor 
mostra de transcendència en les arts, ja sigui des 
d'un vessant lúdic o des del simbolisme religiós més 
elaborat. A Beethoven li retem homenatge amb dues 
obres que, com quasi tot el que compon a partir del 
canvi de segle, revelen una postura radicalment 
nova de l'artista davant del món: el Concert per a 
piano núm. 3 i el Concert per a violí. Per completar 
el tríptic de grans autors amb doble presència en el 
curs, només ens calia incloure-hi Mozart.

El mite d’Orfeu, recurrent en nombroses peces 
musicals, va ser fonamental en el naixement de 
l'òpera. Magistralment recreat per Monteverdi a 
l'albada del Barroc, iniciem amb ell un recorregut que 
ens portarà fins al títol més emblemàtic de la dansa 
escènica del segle XX: La consagració de la 
primavera. Entre aquestes dues radiants fusions de 
música i drama, fem una ullada a l’evolució de tres 
gèneres caracteritzats no pas per la teatralització, 
sinó per una pura abstracció instrumental sense 
argument o referents extramusicals que la justifiquin: 
la simfonia, el concert i la música de cambra. Tant la 
Simfonia núm. 40 de Mozart com el seu 20è. concert 
per a piano, vibrants de l'atmosfera Sturm und 
Drang que va impregnar les arts al final del 
Classicisme, ens anticipen un Romanticisme que 
connectarà amb la Tercera simfonia de Brahms, els 
concerts d'Antonin Dvorák i Beethoven, i el Trio en re 
menor de Fanny Mendelssohn, compositora de qui no 
podem deixar de preguntar-nos quina magnitud 
tindria la seva obra si hagués pogut desenvolupar tot 
el seu potencial. Tanquem el trimestre reflexionant 
sobre el fenomen de la modernitat, car alguns 
“clàssics” que avui revisitem s'han assimilat i integrat 
tant en el repertori, que ens costa d’imaginar com 
foren de trencadores en el seu dia. Tanmateix, i 
malgrat haver-se estrenat fa més d'un segle, en el 
ballet de Stravinski no deixem de percebre l’alè 
revolucionari que el va fer néixer. 

Entre les creacions de Beethoven i Bach que 
emmarquen el darrer mòdul, retrobem la fusió 
teatre/música en la col·laboració d'Edvard Grieg amb 
l'escriptor Henrik Ibsen per a la posada en escena de 
Peer Gynt. L'enorme popularitat assolida per alguns 
fragments musicals al marge del drama, els ha 
atorgat autèntica vida pròpia, raó per la qual avui 
provoca sorpresa associar-los a l’argument original. I 
parlant de popularitat... què dir de les suites 
orquestrals de Handel? El fet que tant la seva Música 
aquàtica com la Música per als reials focs artificials 
tinguin una història molt més interessant que les 
nombroses anècdotes inventades que se'ls associa, 
ens confirma que val la pena parlar tant de la música 
en si, com del context que la genera. Per això ens 
trobem aquí. Sigueu benvingudes i benvinguts un any 
més a l'Aula Oberta!

Programa

Dissabte 14 de desembre de 2019 
Johann Sebastian Bach, Concert de Brandenburg núm.4

Dissabte, 11 de gener de 2020 
Claudio Monteverdi, L’Orfeo

Dissabte, 25 de gener de 2020 
Wolfgang Amadeus Mozart, Simfonia núm.40

Dissabte, 8 de febrer de 2020 
Wolfgang Amadeus Mozart, Concert per a piano núm.20

Dissabte, 22 de febrer de 2020 
Fanny Mendelssohn, Trio en re menor

Dissabte, 29 de febrer de 2020
Antonin Dvorák, Concert per a violoncel

Dissabte, 7 de març de 2020
Ludwig van Beethoven, Concert per a piano núm.3

Dissabte, 14 de març de 2020
Johannes Brahms, Simfonia núm.3

Dissabte, 21 de març de 2020
Ígor Stravinsky, La consagració de la primavera

Dissabte, 18 d’abril de 2020
Ludwig van Beethoven, Concert per a violí 

Dissabte, 9 de maig de 2020
Edvard Grieg, Peer Gynt

Dissabte, 23 de maig de 2020
George Friederic Handel,  Les suites orquestrals

Dissabte, 6 de juny de 2020
Johannn Sebastian Bach, Missa en si menor


