PREMI NARCISA FREIXAS 160 ANYS

L’any 2019 es celebren 160 anys del naixement de la compositora i pedagoga musical
sabadellenca Narcisa Freixas.
Dins les activitats commemoratives organitzades pel Departament d’Ensenyament es
convoca un premi d’interpretació “Narcisa Freixas 160 anys”, adreçat a l’alumnat de grau
professional i d’ensenyaments no reglats de música.
BASES
Participants:
Podran participar-hi alumnes de conservatoris, centres de grau professional, centres
integrats i escoles de música autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. Els centres són els responsables de presentar els alumnes al Premi,
certificant que hi cursen estudis el curs 2018-2019.
Categories i repertori:
• Categoria A Piano: interpretació de peces dels “Llibre de les danses” i/o “Peces
característiques”. Els alumnes que es presentin a aquesta categoria hauran de
tenir, com a màxim, 18 anys el dia 31 de desembre de 2019.
• Categoria B Piano: interpretació de peces dels llibres “Piano infantil 1 i 2”. Els
alumnes que es presentin a aquesta categoria han de tenir com a màxim 12 anys el
dia 31 de desembre de 2019.
• Categoria C Cambra: interpretació de “Peces per a violí i piano”, en que participen
tots dos intèrprets. Tots els alumnes que es presentin a aquesta categoria han de
tenir com a màxim 18 el dia 31 de desembre de 2019.
• Categoria D Cant: interpretació de peces de les ”Cançons per a veu i piano” en que
el pianista és un acompanyant. Els alumnes que es presentin a aquesta categoria
han de tenir com a màxim 22 anys el dia 31 de desembre de 2019.
Premis:
S’atorgaran quatre premis, un per a cada categoria.
Així mateix, el jurat podrà concedir les mencions honorífiques que consideri convenients.
Forma part del premi la participació al concert “Narcisa Freixas 160 anys”.
Els premis es concretaran més endavant.
Jurat:
El jurat estarà format per un mínim de 3 persones de reconegut prestigi en el món musical
català i els escollirà el Departament d’Ensenyament. A més, hi participarà un representant
del Departament d’Ensenyament com a secretari.
Les decisions del jurat seran inapel·lables. El jurat té la potestat de decidir si algun premi
queda desert o declarar-lo ex aequo. En aquest darrer cas el premi es repartirà entre tots
dos aspirants.
Si en el decurs de les diferents proves del premi es produeix algun conflicte o dubte en la
interpretació de les bases, serà el jurat qui prendrà la decisió que correspongui.

Etapes:
El Premi constarà d’una prova eliminatòria i d’una prova final.
Prova eliminatòria:
El repertori d’aquesta prova consistirà en la interpretació d’una o més peces de
Narcisa Freixas, amb una durada total d’entre:
• 3 i 4 minuts a la categoria A
• 2 i 3 minuts a la categoria B
• 3 i 4 minuts a la categoria C
• 4 i 8 minuts a la categoria D
En el cas de les cançons es podrà adequar el to de les obres a la veu de l’aspirant.
Prova final:
El repertori d’aquesta prova consistirà en la interpretació d’una o més peces de
Narcisa Freixas, amb una durada total d’entre:
• 4 i 6 minuts a la categoria A
• 3 i 4 minuts a la categoria B
• 4 i 6 minuts a la categoria C
• 6 i 10 minuts a la categoria D
En el cas de les cançons, es podrà adequar el to de la peça les obres a la veu de
l’aspirant.
En la prova final només hi participaran un màxim de 5 alumnes (o grups de cambra)
per categoria.
Inscripció:
La inscripció, que és gratuïta, es durà a terme entre el 5 de novembre de 2018 i el 18 de
gener de 2019 i es farà a través d’un formulari, que enviarà el Departament
d’Ensenyament a tots els centres autoritzats.
Consideracions generals:
1. Lloc: La realització d’aquest premi es durà a terme a Barcelona.
2. Dates:
o La prova eliminatòria es durà a terme el dissabte 16 de febrer de 2019.
o La prova final es durà a terme el divendres 22 de febrer de 2019.
o L’entrega de premis es durà a terme en el marc del concert “Narcisa Freixas
160 anys” (data a decidir), organitzat pel Departament d’Ensenyament.
o Els guanyadors del Premi Narcisa Freixas tocaran al concert “Narcisa
Freixas 160 anys”.
3. Els alumnes que toquin o cantin amb partitura hauran de fer-ho amb l’obra editada:
no s’admetran fotocòpies.
4. Els participants tocaran en l’ordre que estableixi el jurat.
5. Totes les proves seran obertes al públic.
6. Les proves no es poden enregistrar.

