
Bases

13è CONCURS
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE LES CORTS
INSTRUMENTAL I DE CANT

MAIG 2017



El 13è Concurs Internacional de Música de les Corts 

de Barcelona (CIM Les Corts), organitzat per 

l'Ajuntament de Barcelona - Districte de les Corts, el 

Centre d'Estudis Musicals A Tempo i l'Ass. Per l'Altre 

Cor Cremat de Barcelona - Ajut al quart món, té com 

a finalitat:

> estimular i donar suport als joves intèrprets en la 

seva carrera musical,

> impulsar la interpretació musical i la difusió de la 

música clàssica a partir de les joves generacions,

> establir un nou marc cultural de difusió musical a les 

Corts.

BASES
El concurs és obert a tots els intèrprets de música 

clàssica de totes les nacionalitats que el 31 de 

desembre de 2017 tinguin entre 18 i 35 anys. 

El concurs es compon de dues categories:

> Instrumental: Solistes, amb o sense 

acompanyament de piano, i de cambra, fins a un 

màxim de cinc membres (en aquest cas, cadascun 

dels integrants ha de complir el punt 1 de les bases 

de forma individual).

> De cant: Solistes lírics. El concurs disposa de 

pianista oficial per la categoria de cant.

El concurs es desenvoluparà en tres fases:

> Fase de selecció

Al Centre d'estudis Musicals A Tempo

Els inscrits faran una audició, en horari de matí, els 

dies  22  de  maig  (categoria  de  cant)  i  23  de  

maig (categoria instrumental), sempre que el 

nombre d'inscrits ho permeti. El repertori que 

interpretaran serà escollit lliurement pels candidats 

d'entre les obres indicades a la  butlleta  

d'inscripció  sense  que sobrepassi  una durada 

màxima de 10 minuts. L'objectiu és escollir 16 

intèrprets (8 de cada categoria), que passaran a la 

fase de concert.
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> Fase de concert

Al Centre Cívic Can Deu

Cada candidat seleccionat farà una interpretació 

d'una durada màxima de 15 minuts, en horari de 

tarda, els dies 24 de maig (categoria de cant) i 25 

de maig (categoria instrumental). L'objectiu 

d'aquesta fase és escollir 8 intèrprets (4 de cada 

categoria), que passaran a la fase final. 

> Fase final

A l'Auditori Axa

Cada finalista farà una audició de 10 minuts el 27 

de maig de 2017 a la tarda, segons la selecció del 

tribunal en base a les obres presentades a la 

inscripció. El veredicte del jurat i el lliurament de 

premis tindrà lloc el mateix dia.

Cada participant o grup presentarà un programa 

d'una durada mínima de 45 minuts, que haurà de 

ser indicat a la inscripció. 

El dia i l'ordre de participació a la fase de selecció 

seran a disposició dels candidats a partir del 9 de 

maig de 2017 a lameva.barcelona.cat/lescorts i a 

atempo.net. 

Els inscrits es comprometen a participar en la 

totalitat de les fases i en els concerts que els 

designi el comitè organitzador. 

Els guanyadors es comprometen a fer un recital 

dins de l'acte de lliurament de premis del 14è CIM 

Les Corts si el comitè organitzador ho sol·licita. 

Els finalistes i guanyadors no podran presentar-se 

al certamen següent en la mateixa categoria. 
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El jurat tindrà la facultat d'interrompre les

actuacions de les proves de la fase de selecció si 

ho considera oportú. Les decisions del jurat seran

inapel·lables, i els candidats no mantindran

correspondència amb els seus membres. El jurat 

es reserva la facultat de declarar desert el premi i 

de seleccionar un nombre inferior de finalistes.

La inscripció al concurs pressuposa 

l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol 

qüestió no prevista serà resolta de comú acord 

pel comitè organitzador.
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11 Els guanyadors es comprometen a fer menció del 

premi en el seu currículum artístic.

INSCRIPCIÓ
El termini d'inscripció finalitza el 24 d'abril de 

2017, inclòs.

La inscripció es farà on-line, a traves de la web

atempo.net

La inscripció es farà efectiva una vegada 

abonats el drets d'inscripció per l'import de 20 E 

per solista o grup de cambra. El pagament serà 

mitjançant ingrés bancari, paypal o transferència 

al núm. de compte: 

IBAN: ES37 0019 0256 57 4010028253 

BIC o SWIFT: DEUT ES BB (VOXMUSIC).

Cal especificar-hi el nom del solista o del

representant del grup de cambra que fa l'ingrés.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al

correu electrònic concursocim@atempo.net

Aquesta informació només serà utilitzada per la

base de dades del CIM Les Corts.



Enregistrament professional d'un CD amb la 

discogràfica Solfa Recordings atorgat a un dels 

guanyadors

PREMI DEL PÚBLIC

Escollit pel públic durant la fase final a l'Auditori Axa, 

hi podran optar els finalistes

Els guanyadors seran proposats per participar en els

cicles musicals següents:

• Cicle "Clàssica a les Corts", a Barcelona.

• Concert organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària 

per a gent gran Les Corts Est, a Barcelona.

• Cicle líric "Les Veus del Monestir", a Barcelona

(categoria de cant).

• Beca per a un intèrpret de la categoria de cant per 

participar al Barcelona Opera Studio 2018.

• Concert de cloenda de la Festa Major de les Corts 

2017, que tindrà lloc el 2n diumenge d'octubre a 

l'Auditori AXA

PREMIS

CATEGORIA
INSTRUMENTAL

CATEGORIA
DE CANT

GUANYADOR

FINALISTA

3.000 E 3.000 E
Premi Manuel Ausensi

1.000 E 1.000 E

PREMI ESPECIAL

Els imports dels premis amb dotació econòmica restaran subjectes a 

les retencions establertes segons la normativa tributària vigent en el 

moment del seu pagament.



Membres del jurat

Sr. Xavier Chavarria,

musicòleg i productor de Catalunya Música.

Sra. Mercedes Conde,

directora de la Revista Musical Catalana.

Sr. Ricardo Estrada,

pianista i director d'orquestra (secretari del jurat).

Sr. Albert Garcia Demestres,

compositor.

Sra. Alexandra Miletic,

flautista de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.

Sr. Xavier Pagès,

director d'orquestra i compositor.

Sr. Lluís Soler,

director de la discogràfica Solfa Recordings.

Sra. Oksana Solovieva,

violinista de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.

Sr. Albert Torrens,

periodista musical.

Sra. Alba Ventura,

pianista,

Sr. Roger Alier,

crític musical.

Sr. Jaume Aragall,

tenor.

Sr. Carlos Caballé,

agent musical.

Sr. Ricardo Estrada,

pianista i director d'orquestra (secretari del jurat).

Sr. Albert Garcia Demestres,

compositor.

Sr. Pedro Hernández,

exdirector del Concurs Manuel Ausensi.

Sr. Jordi Maddaleno,

crític musical.

Sra. Leticia Martín,

direcció artística del Gran Teatre del Liceu.

Sr. Lluís Soler,

director de la discogràfica Solfa Recordings,

Sr. Albert Torrens,

periodista musical.

Pianista oficial en la categoria de cant: Sr. Josep Buforn.

Categoria instrumental

Categoria de cant



Ajuntament de Barcelona - Districte de les Corts

Centre d'Estudis Musicals A Tempo

Ass. Per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Ajut al 

quart món

Comitè organitzador

English version:

Versión en castellano:

lameva.barcelona.cat/lescorts

atempo.net



Districte de 
les Corts 
@BCN_LesCorts
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