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Els Premis Alícia atorguen un guardó
a la Trajectòria a Pau Riba
La gala se celebrarà el dia 21 de juny, coincidint amb el Dia de la Música | Maria
Arnal i Marcel Bagés estan entres les propostes més nominades

Pau Riba | Juan Miguel Morales

L'Acadèmia Catalana de la Música ha anunciat els nominats a finalistes dels Premis Alícia 2022 i
el guardó a la Trajectòria al músic, poeta i escriptor, recentment traspassat, Pau Riba. Els
guanyadors dels premis s'anunciaran el dia 21 de juny, el Dia Internacional de la Música, en la
gala que tindrà lloc a les 20 h, a la Sala Oriol de l'Auditori de Barcelona.

L'Acadèmia va prendre la decisió -abans del seu traspàs- que el premi a la Trajectòria seria per a
Pau Riba, per "la seva llarga i destacadíssima trajectòria musical i artística, per la seva central,
transversal i atemporal influència en la música i la cultura popular catalanes i per haver-se
convertit en un dels referents més rellevants del nostre país en l'àmbit de la creació".

A més, l'Acadèmia ha anunciat també els finalistes als premis de l'edició d'enguany. Entre les
propostes més nominades, es troba la formació de la badalonina Maria Arnal amb el flixanco
Marcel Bagés i el duet Tarta Relena -ambdues bandes són candidates a quatre dels onze
guardons d'enguany-. En la gla del 21 de juny, a més de comunicar els guanyadors, hi haurà un
parell d'actuacions a les mans de l'Orquestra Fireluche -en homenatge a Pau Riba- i de la jove
artista maresmenca Rita Payés, que va ser guardonada amb el Premi Alícia 2021 al Talent
https://www.enderrock.cat/noticia/24439/premis-alicia-atorguen-guardo-trajectoria-pau-riba
Pagina 1 de 4

Emergent.
FINALISTES ALS PREMIS ALÍCIA DE L'ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA

AUTORIA
- Daniel López, per les composicions de Trencadís. Espectacle i disc de l'Orquestra de
Músiques d' Arrel de Catalunya (OMAC)
- Héctor Parra i Arnau Pons per l'obra Constellations
- Maria Arnal, Marcel Bagés i David Soler, per les composicions del disc Clamor
- Roger Mas, per les composicions del disc Totes les flors
INTERPRETACIÓ
- Maria Arnal i Marcel Bagés
- Juan de la Rubia
- Tarta Relena
- Xavier Sabata

INTER-DISCIPLINA
- Bach & Forward, de Marco Mezquida, Juan de la Rubia i Alba G. Corral.
- FAM, de Les Impuxibles, María Velasco i Judit Colomer
- Música de l'obra de teatre Canto jo i la muntanya balla, de Judit Neddermann
- Género imposible, de Sílvia Pérez Cruz
- Rèquiem de Mozart, espectacle de música i dansa de Crea Dance Company i l'Orquestra
Simfònica del Vallès

TALENT EMERGENT
- Anna Ferrer
- Irene Reig
- Sara Blanch
- Tarta Relena
PRODUCCIÓ DISCOGRÀFICA
- A tope amb la vida (Halley Records), d'Oques Grasses
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- Clamor (Fina Estampa), de Maria Arnal i Marcel Bagés
- Fiat Lux (La Castanya/The Indian Runners), de Tarta Relena
- Robert Gerhard: Vocal Folksongs (Seed Music)

DIRECTE
- Marco Mezquida i Orquestra Simfònica del Vallès, per Rhapsody in Blue de Gershwin
- Maria Arnal i Marcel Bagés, pel directe del disc Clamor
- Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, per Trencadís
- Tarta Relena, pel directe del disc Fiat Lux
PROJECTE SOCIAL
- Càntut. Projecte de recerca i difusió del patrimoni musical de transmissió oral
- Música en Vena. Associació sense ànim de lucre dedicada a humanitzar els entorns sanitaris a
través de la música en directe
- Taller Obert, del Taller de Músics. Projecte d'acompanyament a la reinserció social mitjançant un
programa d'activitats musicals de formació, creació, relació i apoderament
- Vozes. Cors i orquestres per a la cohesió social
PROJECTE EDUCATIU
- Cabal Musical, del Taller de Músics. Projecte d'innovació social per a la inclusió, basat en
l'acompanyament artístic de joves músics
- Cantània, de l'Auditori de Barcelona. Activitat coral oberta i participativa per a escolars de cicle
mitjà i superior de primària de Catalunya
- Escola Folk del Pirineu. Centre de música i dansa tradicionals del Pirineu
- Planters de ConArte Internacional. Projecte d'implementació de la música i les arts a les escoles
INTERNACIONALITZACIÓ
- Hèctor Parra
- Núria Rial
- Rosalia
- Xavier Sabata

PERIODISME MUSICAL
- Assaig General, de Catalunya Música - Albert Torrens i Marta Lanau
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- Efecte Collins, programa de TVE Catalunya
- Els Homes Clàssics, de Catalunya Música - Pedro Pardo i Albert Galceran
- Revista Musical Catalana
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