L’Auditori i la Banda Municipal de Barcelona
reprenen el primer curs de direcció per a
banda
Del 14 al 18 de juny, el titular de la Banda, José Rafael Pascual-Vilaplana, impartirà aquest
curs que inclourà aspectes com la gestualitat, l’anàlisi i l’estudi de partitures, la planiﬁcació
d’assajos, l’aﬁnació i ﬁns i tot la programació. Hi haurà deu alumnes actius, que podran dirigir
la Banda l’últim dia de curs, i altres d’oients. Els que s’hi van inscriure l’any passat
conservaran la plaça.
L’Auditori i la Banda Municipal de Barcelona reprenen així la convocatòria del primer curs de direcció per a
banda que, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals, havien anunciat l’any
passat i que es va haver de cancel·lar per la pandèmia.
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Amb aquesta formació tant teòrica com pràctica L’Auditori de Barcelona i la Banda volen contribuir a
l’enriquiment de talents. I és que un dels elements més atractius de l’oferta és la possibilitat que tindran
els alumnes de treballar amb la Banda al llarg del curs i, especialment, de cara a la preparació del concert
de cloenda que tindrà lloc el divendres 18 de juny a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. Aquesta audició
serà d’accés gratuït amb invitació.
Per tal de fer el curs el més obert possible, s’ha dissenyat una doble modalitat d’inscripció: s’acceptaran
un màxim de deu alumnes actius i es permetrà que hi assisteixin alumnes oients, que formaran part de les
classes teòriques i seran espectadors a les classes pràctiques. Alguns d’aquests seran els que ja es van
inscriure l’any passat, als quals s’ha conservat la plaça.
José Rafael Pascual-Vilaplana ja té experiència en aquest tipus de formació i, de fet, és professor de
direcció de banda a l’E.C.M. Vall d’Albaida i a l’Istituto Superiore Europeo Bandistico de Trento (Itàlia). Des
de setembre de 2018, és el director titular de la Banda Municipal de Barcelona que, creada el 1886, és una
de les agrupacions musicals més antigues de Barcelona i des de 2007 és resident a L’Auditori. De la seva
banda, la Federació Catalana de Societats Musicals, amb quaranta anys de servei a les societats musicals,
aplega una cinquantena d’entitats musicals i té l’objectiu de promoure, vehicular, potenciar i donar
cohesió al moviment associatiu cultural de les bandes de música.
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