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Informació
Període d’inscripció: a partir del 12 de setembre de 
2022.

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

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: 105 €. Sessió solta: 13,50 € o 11 € a 
partir de 3 sessions. 

El pagament del curs es fa per domiciliació bancària 
i s’ha de fer efectiu a partir del 26 de setembre de 
2022.

Lloc: La Marfà, sala d’actes (c. de Baix, 2 -17006 
Girona). Les sessions del 10 de desembre i del 4 de 
març es faran a l'Auditori de Girona (passeig de la 
Devesa, 35 – 17001 Girona).

Horari: de 10.30 a 13.30 h

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

Les entrades als concerts de l’Auditori no estan 
incloses en el preu de l’activitat.

Rafael Esteve Alemany
La seva formació i carrera artística l'han dut de 
l'orquestra simfònica a la docència, passant per la 
traducció oral i escrita especialitzada en 
musicologia. El 1998 va crear l'Aula Oberta de 
l’Escola Municipal de Música de Girona. Aquest tal 
vegada utòpic intent de compartir el coneixement 
més enllà del pur àmbit acadèmic, s'ha consolidat 
com a oferta cultural de la ciutat i ha estat l'origen 
d'altres projectes guiats per la mateixa filosofia. 
Donar a conèixer la música des d'una perspectiva 
humanística, és per a ell una prioritat vital i 
l'autèntic motor d'aquesta trajectòria.

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

La Marfà
C. de Baix, 2 - 17006 GIRONA
Tel.: 972 010 009
www.girona.cat/lamarfa

Auditori-Palau de Congressos
Passeig de la Devesa, 35, - 17001 Girona
Tel.: 872 080 709
www.gironacongressos.girona.cat
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Aula oberta d’audició musical
XXV edició
Explicant la música volem ajudar a entrar-hi, a viure-la 
amb la intensitat amb la qual va ser creada. Mitjançant 
la paraula i una acurada selecció d'exemples, podem 
propiciar aquell instant màgic en què una obra passa a 
formar part del nostre bagatge personal contribuint al 
creixement d’un tresor interior que ens fa més humans 
i lliures. L'Aula Oberta ens proposa una aproximació 
vivencial a algunes d'aquestes obres, perquè lluny de 
considerar-les inaccessibles les puguem sentir 
plenament vitals i properes. És la vocació amb què 
varen ser escrites i una de les raons de la seva 
permanència. 

Què és l'Aula Oberta?
Organitzat per l’Organisme Autònom d’Educació 
Musical de Girona (OALEMG), és un curs d'audició que 
es va iniciar el 1998, i en el qual tan important com la 
comprensió dels grans títols del repertori clàssics, 
també ho és el gaudi i emoció d'un temari 
potencialment inesgotable. L’acceptació i agraïment 
dels assistents són la raó de ser de la seva llarga 
existència i continuïtat. 

La majoria de sessions es duen a terme a la sala d'actes 
de La Marfà, però també se’n programen algunes en 
col·laboració amb l'Auditori de Girona en dates prèvies 
als seus concerts. D'aquesta manera, qui ho desitgi 
podrà assistir amb una preparació privilegiada al 
concert participatiu dedicat a El Messies de Handel i a 
la Segona simfonia de Brahms. Ambdues sessions 
tindran lloc al mateix Auditori.

A qui va dirigida?
A qualsevol persona amb interès per la música clàssica i 
els aspectes humanístics que l’envolten. Per això 
contextualitzem les obres accentuant-ne els vincles amb 
les altres arts i el pensament de cada època.

No cal tenir coneixements previs ni haver assistit a 
cursos anteriors, així com tampoc és imprescindible 
matricular-se a totes les sessions. Tenim alumnes 
incorporats recentment i d’altres que venen 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
Fills del seu temps, els instruments són també resultat 
de les inquietuds de cada època. Alguns s'han 
mantingut amb relativa estabilitat, mentre que d'altres 
han evolucionat amb adaptacions inversemblants al 
llarg de segles. De fet, la seva diversitat escapa a tot 
intent de classificació, per meticulós que sigui. Així, el 
primer trimestre arrenca amb una sessió molt especial 
que precisament donarà una ullada a aquestes 
variants i tipologies, per enllaçar amb una sèrie de 
concerts per a plantilles d'allò més heterogènies: els 
Concerti con molti stromenti de Vivaldi, autor 
certament poc conegut més enllà de les popularíssimes 
Quatre estacions. I si d'entre les infinites obres 
instrumentals que s'han consolidat en el repertori 
n'haguéssim d'agafar només algunes, potser ens 
quedaríem amb el meravellós i màgic Concert per a 
clarinet de Mozart, o el grup de les deu Sonates per a 
violí i piano de Beethoven, amb una atenció especial a 
les titulades "Primavera" i "Kreutzer". Tancant aquest 
primer bloc i inaugurant les sessions a l'Auditori de 
Girona, arribem a un dels grans oratoris de la història, 
tal vegada el més conegut de tots i alhora un dels més 
originals i atípics: El Messies de Handel.

El segon bloc temàtic s'articula a l'entorn de l'evolució 
de la simfonia romàntica i els extrems del llenguatge 
pianístic. Així, després de la Simfonia fantàstica de 
Berlioz, títol que abraça els dos sentits de la paraula 
(brillant i extraordinària musicalment parlant, alhora 
que exercici desbordant de fantasia), vivenciarem dues 
visions oposades pel que fa al tractament d'un mateix 
instrument: del màxim virtuosisme pianístic de Franz 
Liszt, amb obres plenes de referències extramusicals, a 
la senzillesa minimalista i transgressora d'Eric Satie. 
La següent sessió a l'Auditori anirà dedicada a la 
Segona simfonia de Brahms, música desbordant de 
plenitud per si mateixa sense necessitat de referents 
externs, i acabarem el trimestre amb la Primera de 
Mahler, una obra tan propera conceptualment a la 
simfonia amb què iniciàvem el mòdul, que fins i tot 
l'autor va estar temptat de posar-hi el títol de "Tità", el 
qual finalment va descartar.

El curs culmina amb un altre viatge en el temps gràcies 
a la música escrita per dues dones. En un lapse de quasi 
mil anys, anirem de la mística medieval Hildegard von 
Bingen a la plenitud del romanticisme francès amb la 
música de cambra de Louise Farrenc, autora encara 
desconeguda que cal reivindicar i posar en primer 
terme. La cloenda del curs serà amb la Simfonia "Del 
nou món" de Dvorák, una obra tan celebrada com 
sorprenent quan entrem en les seves evocacions 
literàries i possibles lectures entre línies.

Programa

Dissabte 1 d’octubre de 2022
Monogràfic: "El món dels instruments musicals"

Dissabte 22 d’octubre de 2022
Monogràfic: "Els Concerti con molti stromenti de Vivaldi"

Dissabte 12 de novembre de 2022
W. A. Mozart, Concert per a clarinet

Dissabte 26 de novembre de 2022 
Monogràfic: "Les sonates per a violí i piano de   
Beethoven"

Dissabte 10 de desembre de 2022 
 G. F. Handel, El Messies 
*Sessió a l'Auditori de Girona. 
Concert: divendres 16 de desembre (19 h)

Dissabte 14 de gener de 2023 
H. Berlioz, Simfonia fantàstica 

Dissabte 28 de gener de 2023 
F. Liszt, Anys de pelegrinatge

Dissabte 11 de febrer de 2023 
Monogràfic: "El piano d'Eric Satie"

Dissabte 4 de març de 2023 
J. Brahms, Simfonia núm. 2
*Sessió a l'Auditori de Girona. 
Concert: diumenge 5 d'abril (19 h)

Dissabte 25 de març de 2023 
G. Mahler, Simfonia núm. 1

Dissabte 15 d'abril de 2023 
Monogràfic: "Hildegard von Bingen, un viatge per la 
música i la mística medieval"  

Dissabte 29 d'abril de 2023 
Monogràfic: "Els quintets per a piano i corda de Louise 
Farrenc"  

Dissabte 13 de maig de 2023  
A. Dvorák, Simfonia núm. 9, "Del nou món"


