QUAN ELS MÚSICS CANTEN L’AMOR
A càrrec de Lluís M. Bosch i Carolina Rius

Els músics han cantat

l’amor des de la nit dels temps. Arrauxats i

delerosos ho han fet amb amor i per a tota mena d’amors: platònics, apassionats,
eròtics, fervents, plens, impossibles, difícils, clandestins... Privilegiats poetes
d’un art suprem, els compositors ens han llegat a través de la seva música
emocions i desitjos, enamoraments i frustracions, i qui sap, d’altres sentiments
més inconfessables. Música i amor... un còctel molt potent que emparella dues
eternes constants que acompanyen moltes persones al llarg de la seva vida.
El compositor Lluís M. Bosch ens farà passar una estona deliciosa xerrant
sobre la música inspirada en l’amor. I perquè la vivència sigui encara més
seductora, la jove pianista de gran talent Carolina Rius, ens la il·lustrarà amb
música en directe. L’encís encara anirà més enllà: comptarem amb la complicitat
del compositor, alguna de les pàgines musicals més intenses i personals que
escoltarem l’ha escrita ell.
“Una proposta d’autor interessantíssima. No us deixarà indiferents.” Juanjo
Villarroya, compositor de Benicarló.
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Lluís M. Bosch és compositor i membre de l’A.C.C (Associació Catalana de
Compositors).

LLUÍS M. BOSCH i DANIEL neix a Barcelona, l’any 1966. Estudia piano,
harmonia, contrapunt, fuga i etnomusicologia en el Conservatori Superior Municipal de
Música d’aquesta ciutat. Finalitza els estudis superiors de Composició i
d’Instrumentació amb el mestre Josep Soler, l’any 1992.
Ha compost unes quaranta obres, la major part de petit format (solo, duo, trio o
quartet) i especialment pensades amb finalitats didàctiques.
L’any 1991 obté el primer premi en el Concurs de Composició de Sant Joan de
Vilatorrada, amb l’obra Rondalla. El 1998 aconsegueix el segon premi del concurs
organitzat per CORNAMUSAM d’Olot, i el 1999 li n’atorguen el primer i una altra
obra seva hi resulta finalista. El mateix 1999 rep un primer premi i un accèssit en el
concurs de composició de cançó infantil organitzat per l’IMAC de Reus. En dates
recents ha guanyat el Primer Premi del Concurs de Composició patrocinat per la
Fundació Rius i Virgili. Té cinc obres editades per Clivis Publicacions de Barcelona i
en el darrer any, Brotons & Mercadal Edicions Musicals, n’hi ha publicat cinc més.
És Cap de Departament i professor d’Harmonia, Contrapunt i Fuga al
Conservatori Professional de Música de Manresa (Barcelona) des del 1989, i ha estat
professor d’Harmonia a l’Escola de Música de Santpedor (Barcelona) del 1991 al 2005.
És membre actiu del jurat dels Premis de Composició Lacetània des del 2004.
Amb la MÚSICA DIBUIXADA (2002) i la MÚSICA ENCANTADA (2008)
(dues propostes per a infants de creació pròpia), porta recorrent la geografia catalana des
del 2002 (més de 190 representacions i 9000 nens les han vist en directe).
Fascinat per la bellesa de la natura, per la seva infinita saviesa i la seva
complexa senzillesa, des dels dotze anys planta hort als estius.
Lluís M. Bosch i Daniel resumeix així el seu pensament: «Explicar la meva
petita història mitjançant la música, oferint tota mena de detalls sense explicitar-hi res,
es per a mi un alliberament, una catarsi que m’asserena i em dóna la pau i
l’assossegament necessaris per continuar essent optimista. Estic plenament convençut
que només amb paraules no hagués pogut restablir amb tanta facilitat el meu equilibri
intern».

CAROLINA RIUS i MORENO. Esparreguera, 1976. Diplomada en Educació
Musical per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Bellaterra) l’any 1997.
Finalitza els estudis superiors de Llenguatge Musical (2000) i de Piano (2002) al
Conservatori Superior del Liceu (Barcelona).
Ha treballat com a mestra de música a l’escola El Carme, de Sant Sadurní
d’Anoia, i ha dirigit la coral infantil Els Gotims d’aquesta població. El 2001 va assumir
l’organització i la direcció de la cantata El petit príncep, amb la participació de tots els
alumnes de segona etapa de primària de les diverses escoles de Sant Sadurní.
Des del 1998 ha fet diversos concerts arreu de Catalunya, en qualitat de solista, i
també formant part de diferents agrupacions de cambra. El 2005 aconsegueix el segon
premi de composició del CORNAMUSAM d’Olot.
Des de l’any 2002 col·labora amb el compositor Lluís M. Bosch en els tallers
MÚSICA DIBUIXADA i MÚSICA ENCANTADA.
Actualment està implicada en un projecte important: elabora la tesi doctoral
sobre aspectes de la pedagogia del piano a la Universitat Ramon Llull. Els darrers dos
anys ha fet un post-grau de pianoforte a l’ESMUC.
Treballa des del 2002 com a professora de piano a La Casa dels Nens (Escola
Municipal de Música de Barcelona) i actualment en forma part de l’equip directiu.

