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LES VEUS 

M Ú S I C A  

dijous2  

Alfonso Alegre Heitzmann 
           coordinador 

 
Aribau 143, entresòl 2a 

BCN 
info@estudimusical.com 
www.estudimusical.com 

93 410 40 99 

dijous 9                 

   Jorge de Persia 

  Ramón Andrés 

  Josep Pons 

de la  

dijous 16                 

Les conferències tindran lloc a l’ESTUDI MUSICAL 143,carrer Aribau 

143 entresòl 2a  els dijous 2, 9 i 16 de febrer de 2017. 

Horari 
19h30 
 
Preu general 
Una sessió 

35€ 
Abonament a les 3 sessions 

80€ 
 
Preu alumnes de l’Estudi Musical 143 
Una sessió 

30€ 
Abonament a les 3 sessions 

60€ 
 
Inscripcions i reserva de plaça 
https://goo.gl/forms/gsn3OVOIPFMR1ORR2 

 
Pagament 
El pagament de les quotes  es farà a través de transferència 

bancaria(fent constar el NOM, COGNOM i concepte) a: 

”Banc Sabadell” n. de compte: 0081-0008-11-0001340739. 
 

EEEEnguany es compleix el  cinquè 

aniversari de la creació de l’Estudi 

Musical 143 i hem volgut celebrar-ho 

amb alumnes, famílies i amics, 

organitzant un cicle de conferències que 

s’inicia el proper mes de febrer i que 

esperem tingui continuïtat al llarg del 

nou any. El títol que li hem donat 

indica la seva voluntat oberta i plural: 

escoltar “LLLLes veus de la música”es veus de la música”es veus de la música”es veus de la música” a través 

de les paraules d’aquells que han dedicat 

la seva vida professional a ella en alguna 

de les moltes facetes creadores amb les 

quals la música s’obre a la vida. 

ccccinquèinquèinquèinquè    
aniversarianiversarianiversarianiversari    



 

ALFONSO ALEGRE HEITZMANN 
coordinador 
 
 
Poeta i assagista, ha dedicat una part 
important de la seva labor literària, creativa 
i crítica, a profunditzar en  el diàleg entre 
les diferents arts. Codirector de la revista 
d’art i poesia Rosa Cúbica, i de les 
edicions del mateix nom, ha col·laborat 
amb artistes com Antoni Tàpies, Albert 
Ràfols-Casamada o Maria Girona.  
Ha publicat, entre d’altres, els llibres de 
poemes: Sombra y Materia, La luz en la 
ventana i, molt recentment, El camino del 

alba. 
 

Una reflexió al  voltant dels 
poders curatius de la música 
des de l’antiguitat fins els 
nostres dies. 

  

 

 

Acompanyarem a Josep Pons 
en un viatge a través de la 
seva dedicació a la música des 
dels seus inicis fins a 
l’actualitat, intentant 
desentranyar alguns dels 
aspectes més importants de la 
seva trajectòria artística i de la 
seva labor al capdavant de les 
diferents orquestres que ha 
dirigit. 
  

Una evocació sobre la música 
en el modernisme. 
El modernisme generat per la 
societat catalana de finals del 
segle XIX, troba els seus 
referents en ciutats com 
Barcelona: els salons, les 
famílies, les dones, les idees. 
 

 

 

 

 

 

 

dijous 16 de febrer 

JORGE DE PERSIA, 
MÚSICA I SOCIETAT 
EN TEMPS DEL 
MODERNISME 
 

dijous 2 de febrer 

JOSEP PONS, 
DIRIGIR UNA 
ORQUESTRA 
en diàleg amb ALFONSO 
ALEGRE HEITZMANN 

dijous 9 de febrer 

RAMÓN 
ANDRÉS,LA 
MÚSICA COM A 
MEDICINA 

JORGE DE PERSIA 
 
Musicòleg i professor, ha estat 
col·laborador del CSIC i director  
de l’Archivo Manuel de Falla de Granada. 
Ha dedicat especial atenció als estudis 
sobre el patrimoni musical espanyol, 
americà i català. Ha publicat, entre d'altres, 
els llibres: Los últimos años de Manuel de 

Falla; Joaquín Turina, notas para un 
compositor, En torno a lo español en la 

música del siglo XX o més recentment Ecos 

de músicas lejanas: Músicos catalanes en 
el exilio. Comparteix aquesta feina 
d'investigació amb la crítica musical pel 
diari La Vanguardia. 

 

  

 

JOSEP PONS 
 
Ha dirigit algunes de les més prestigioses 
orquestres internacionals, com la 
Gewandhaus Orchester de Leipzig, 
l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, la Deutsche 
Kammerphilharmonie de Bremen i la BBC 
Symphony Orchestra. Cofundador a la 
nostra ciutat de l’emblemàtica orquestra 
del Teatre Lliure, des del 2012 és  director 
musical del Gran Teatre del Liceu. Director 
honorari de l’Orquestra Nacional de 
España de la qual va ser director artístic al 
llarg de nou anys, ha rebut diversos 
guardons, entre els que destaquen el Premi 
Ciutat de Barcelona (1992) i el Premio 
Nacional de Música (1999) concedit 
pel Ministeri de Cultura. 
 

 

  

RAMÓN ANDRÉS 
 
Poeta, assagista i músic, la seva formació 
múltiple, així com la seva sensibilitat i 
rigor li han permès endinsar-se de manera 
molt singular en la història del pensament i 
l'han convertit en un dels escriptors més 
rellevants del moment actual. Ha publicat 
Diccionario de instrumentos musicales. 

Desde la Antigüedad a J. S. Bach i altres 
obres dedicades al món de la música com 
El luthier de Delft. Música, pintura y 

ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza, o 
Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas 

y los libros.  La recentment publicada 
Poesía reunida y aforismos (Barcelona, 
2016) recull una part important de la seva 
obra poètica. 
 

 
 
 
Unes paraules d’agraïment molt 
especial a Alfonso Alegre Heitzmann 
per fer possible iniciar la celebració 
del 5è aniversari de l’Estudi amb 
aquest cicle de conferències. 
 
Des de sempre, amant entregat  i 
coneixedor de la música, tant  com 
a protagonista, tant com a 
espectador, ens omple de plaer 
comptar amb ell per a coordinar el 
1r cicle de “Les veus de la música”. 
 
 


