
NOTA DE PREMSA 

L'ESMUC Piano Fòrum reflexiona sobre l'ensenyament del 

piano durant la infància 

L'ESMUC acull el 22 i 23 de febrer la quarta edició de les jornades, que 

volen ser un punt de trobada del professorat de piano del país 

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) acull el 22 i 23 de febrer la quarta 

edició de l’ESMUC Piano Fòrum, unes jornades dedicades a la reflexió sobre la manera 

d’ensenyar el piano als nens i nenes perquè adquireixin bons resultats en 

l’aprenentatge de l’instrument. L'ESMUC organitza aquest fòrum amb la voluntat de ser 

un punt de trobada del professorat de piano de Catalunya, que podrà participar en 

tallers, conferències, concerts i col·loquis. La inscripció és gratuïta i està oberta fins al 21 

de febrer. 

L’anterior edició de l’ESMUC Piano Fòrum va reflexionar sobre la relació entre l’art i la 

tècnica de la formació pianística i les conclusions més recurrents van ser aspectes 

relacionats amb la capacitat de motivar els més petits en la formació incipient i 

immediatament posterior. Per aquesta raó, enguany, el departament de Música Clàssica 

i Contemporània no orquestral de l'ESMUC, que coordina la trobada, ha volgut centrar 

la temàtica de les jornades en aquest període de formació. 

Els participants abordaran i debatran sobre com ensenyar per tal que els infants tinguin 

un bon domini expressiu del piano, amb l'objectiu que aquest esdevingui l’element 

motivador de la seva pràctica musical. 

Els pianistes María Jesús Crespo i Miquel Villalba, entre els participants de 

les jornades 

La pianista i professora María Jesús Crespo aportarà la seva experiència i saviesa en el 

camp pedagògic en un taller obert centrat en l'ensenyament en els primers anys 

d'aprenentatge. Els pianistes i professors de l’ESMUC, Vladislav Bronevetzky i Rafael 

Salinas, dedicaran els seus tallers a dos compositors fonamentals en la formació dels 

joves pianistes: Bach i Chopin. 

El IV ESMUC Piano Fòrum també inclou tres conferències relacionades amb la música 

per a piano a Catalunya. El pianista i professor de l'ESMUC Jordi Camell parlarà de la 

història del pianisme català, els seus orígens i influències. La xerrada comptarà amb la 

presència d'Alfonso Alzamora, besnét del cèlebre compositor i pianista Isaac Albéniz, 

que presentarà el llibre Suite Albéniz. El també pianista i professor de l'ESMUC Jordi 

Masó aproparà els assistents a la música catalana menys coneguda per a piano. 



Finalment, l'editor i músic Martí Ferrer i el pianista Miquel Villalba parlaran d'una 

descoberta recent, l'obra pianística del gironí Francesc Civil. 
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