Es convoca l’11è Premi Joan Guinjoan per a
Joves Compositors
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) convoca l’11è Premi Internacional Joan Guinjoan per a
Joves Compositors i Compositores amb l’objectiu d’estimular i donar suport a la creació actual entre les
noves generacions de compositors i compositores, així com facilitar l’estrena i divulgació de les obres
guardonades. El premi també vol establir un marc per a la creació de noves obres en una diversitat de
tendències, estils i formacions instrumentals, i a la vegada impulsar Catalunya com a promotora de cultura
i creació musical.
Hi poden participar compositors i compositores de totes les nacionalitats i que no superin els 35 anys el
dia 1 de desembre de 2012 –els guanyadors d’edicions anteriors del Premi no poden tornar a presentars’hi–, amb un nombre il·limitat d’obres, de factura contemporània i d’una durada entre deu i quinze
minuts, les quals no poden haver estat publicades, estrenades o encarregades prèviament –a aquest
efecte no es consideraran estrenes les interpretacions realitzades en el context docent de conservatoris i
escoles de música.
L’obra ha de ser escrita per a una formació lliure de sis a quinze instruments, amb o sense mitjans
electrònics, escollits entre els instruments propis de l’orquestra, el piano, l’acordió, la guitarra, la veu, i els
instruments propis del jazz –guitarra, baix i teclats elèctrics–, els instruments de la cobla, i els instruments
de música antiga següents: clavicèmbal, ﬂauta de bec, viola de gamba, corneta, sacabutx, fagots històrics
i instruments de corda polsada. També s’hi pot incloure un petit cor a quatre veus (SCTB, 4-4-4-4), que a
l’efecte instrumental es considerarà com si fossin quatre instruments diferents. No podrà haver-hi més de
dos instruments iguals, a excepció de violins (màxim 10), violes i violoncels (màxim 4).
El premi és dotat amb 3.000 euros i l’obra guardonada serà estrenada per l’ESMUC, amb la possibilitat de
ser enregistrada i editada en disc per la mateixa Escola. El jurat del premi estarà format per cinc
compositors escollits des del Departament de Teoria i Composició de l’Escola. El veredicte es farà públic
abans del 10 de gener de 2013.
Les bases es poden consultar al web www.esmuc.cat/premijoanguinjoan2012 i el termini de presentació de
les obres participants ﬁnalitza l’1 de desembre.

