Guardonats del I Concurs Infantil
d’Interpretació Musical J. L. Lopategui de
Guitarra
Els primers premis de cada categoria amb el
representant del Certamen Llobet
El passat dissabte 24 de març es va celebrar el primer Concurs Infantil d’Interpretació Musical J. L.
Lopategui, dedicat a la guitarra i organitzat per l’Associació Musical i Cultural J. L. Lopategui. Aquesta
primera edició va tenir la participació de 30 concursants (de Catalunya, País Basc, Comunitat Valenciana,
Aragó…), dels quals 14 en la categoria B (de 8 a 10 anys) i 16 en la categoria A (d’11 i 12 anys). Un èxit de
participació per a aquesta primera edició del concurs, tot contribuint a fer-ne una jornada dinàmica i de
molt alta qualitat musical.
Després d’una llarga i difícil deliberació, el jurat –format pels guitarristes i compositors Jordi Codina i Feliu
Gasull i la violinista i membre de l’OBC Ana Galán– va decidir atorgar dos primers premis ex aequo en la
Categoria A: a Gerard Manero i José Zarco. El segon premi el va rebre Bruna Escolà i es van atorgar tres
accèssits a Eneko Aristondo, Miquel Josué Naranjo i Marina Paya.

Alejandro Sáiz rep el premi especial de mans de Jordi
Codina
En la categoria B, el primer premi va ser per a Freddie Domínguez, mentre que es van atorgar dos segons
premis ex aequo a Joel Yeste i Carmen Zarco. A més, en aquesta categoria es van atorgar dos accèssits a
Lara Torner i Andreu Rocamora. Finalment, el jurat va concedir un premi especial, consistent en una
guitarra cadet Manuel Rodríguez, donada per la Unió Musical Espanyola-Muntaner, que va rebre Alejandro
Sáiz del Cid de mans del guitarrista i compositor Jordi Codina.
Els primers premis de cada categoria tindran la possibilitat de participar en el concert de joves talents del
Certamen Llobet 2012, que se celebrarà a Barcelona entre el 27 d’octubre i l’11 de novembre.
Tots els participants van rebre un diploma de participació i van ser obsequiats amb un lot de partitures
–per gentilesa del Gremi d’Editors Musicals de Catalunya–, un regal concedit per Pianos Mas i una ﬂor. Els
premiats van participar al concert de cloenda, que serà editat en un cedé commemoratiu.
L’èxit del primer concurs dedicat especíﬁcament a alumnes de grau elemental de guitarra a Catalunya
propicia l’organització de properes edicions, per potenciar el treball i la dedicació del professorat i dels
joves guitarristes, i viure fora de les aules el món de la guitarra des de petits.

