
RAFAEL ESTEVE ALEMANY 
L'any 1998 va crear "L'Aula Oberta" de l'Escola
Municipal de Música de Girona, un espai
d'audició obert a tots els públics que s'ha
consolidat com a oferta cultural de la ciutat i
ha originat iniciatives similars en molts altres
indrets. Ha estat professor titular d'Història de
la Música al Conservatori Superior del Liceu de
Barcelona i professor convidat del Conservatori
Superior de Palma de Mallorca. També ha
impartit seminaris a la Facultat d'Educació de
la Universitat de Vigo i, a més d'altres
conservatoris, universitats i nombroses
institucions culturals. És autor de Música y
palabras, una antologia comentada de cartes
de compositors, i de Comprender y amar la
música , una història de la música accessible a
tots els públics. També ha escrit nombrosos
textos per a programes de concerts familiars,
així com articles d'història, anàlisi i pedagogia
per a diverses revistes especialitzades. Ha
obtingut les llicenciatures i titulacions
superiors del Conservatori de Barcelona,
Universitat de Barcelona, Guildhall School of
Music and Drama de Londres , i el màster en
Musicologia i Educació musical de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Compartir
i donar a conèixer la música des d'una
perspectiva humanística, és per a ell una
prioritat vital i l'autèntic motor d'aquesta
trajectòria. 
Per a més informació, podeu consultar el lloc
web: www.rafaelesteve.com.

 

PREUS: 

DATES: 

 

HORARI: 
De 18,30 a 20 hores 

Divendres, 17 de març de 2023
Divendres, 21 d'abril de 2023
Divendres, 19 de maig de 2023 

Entrada general: 8€ 

Socis EMA, Teatre Principal, Seràfics: 5€ 

Socis Ateneu: Gratuït

Organitza: 

Col�labora: 

Entitat adherida a: 

Conferències
musicals 
Redescobrim les
obres mestres 

Sessions monogràfiques
d'audició musical
A càrrec de Rafael Esteve Alemany

1r Cicle de la
Primavera Musical
a l'Ateneu

ATENEU ARENYENC



Molt sovint sentim a dir “m’agrada la
música, però no en sé prou”, o
“m’agradaria, però no l’entenc”...
Immediatament hom es pregunta si
realment cal entendre-la o és només
qüestió de deixar-se endur per la seva
màgia . Tanmateix, és ben cert que la
manca d’uns punts de referència mínims
pot limitar el gaudi i enriquiment que ens
brinda aquest art universal. 

Aquestes sessions proposen una
aproximació vivencial a algunes de les
grans obres del patrimoni musical, sovint
també unes grans desconegudes .
Mitjançant la paraula i una acurada
selecció d'exemples, desitgen 
propiciar aquell instant màgic en què una
obra passa a formar part del nostre
bagatge personal tot contribuint al
creixement d’un tresor interior que ens fa
més humans i lliures. 

Poques vegades se’ns brinda l’oportunitat
de conèixer “des de dins” unes obres que,
lluny de considerar inaccessibles, hauríem
de poder sentir com a plenament vitals i
properes: és la vocació amb què varen ser
escrites i una de les raons de la seva
permanència. Redescobrir-les és també,
en gran mesura, redescobrir-nos. 

En la música de Vivaldi s’hi respira una
jovialitat i una energia que la fan eterna, i
segurament aquesta és la causa de la
seva gran popularitat. Tanmateix, potser
ens sorprendrà saber que malgrat el seu
actual prestigi, no ha estat sinó en un
temps relativament recent que les seves
peces han ressorgit a la llum. Només Les
quatre estacions, en adaptacions d'allò
més diverses, van mantenir una certa
presència pública del seu autor durant els
segles d'oblit. 

Sense les paraules i explicacions
habituals en obres anteriors, la
Cinquena Simfonia ens situa davant
l'expressió d'un gran salt vital que ens
condueix dels tocs de marxa fúnebre
típicament romàntics, que inicien
l'obra, fins a l'esclat de llum i energia
que la culmina.

No només estem davant l'obra més
coneguda del seu autor, sinó d'una de
les més populars del repertori romàntic i
de tots els temps. Escrita i estrenada el
1893 a Nova York, aquesta simfonia és un
dels fruits de la fèrtil estada del seu
autor als Estats Units d'Amèrica, d'aquí
el títol de "del nou món".

Divendres, 17 de març: Divendres, 21 d'abril: 

 Divendres, 19 de maig: 

Antonio 

Vivaldi 
(1678-1741)

Gustav 

Mahler 
(1860-1911) 

Les quatre estacions 

Simfonia núm. 5 

Simfonia núm. 9,
“del nou món”

Antonin 

Dvorák 
(1841-1904)


