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Josep Maria Guix: tres cartes 
i un diàleg

música

Introducció de Glòria Coll Domingo i textos de Josep Maria Guix, Ramon Humet, Joan Guinjoan, Xavier Montsalvatge i Benet Casablancas

segona, del 2013, és una carta a puny i 

lletra del nostre Joan Guinjoan; l’última, 

especialment escrita per aquesta ocasió, 

és del mestre més admirat de Guix, 

Casablancas. El diàleg, una col·laboració 

entre dos amics i grans compositors 

com Humet i Guix, és una preciosa 

divagació sobre paisatge, música i art, 

vista des de la seva vinculació amb el 

Baix Camp. 

Guix és llicenciat en Història de 

l’Art per la Universitat Autònoma 

de Barcelona, diplomat en piano al 

Conservatori de Tarragona, i té també a 

les seves mans els Títols Superiors de 

Llenguatge i Composició (Conservatori 

de Badalona). Ha estudiat composició 

i música electroacústica a la Fundació 

Phonos de Barcelona –amb Gabriel 

Brncic– i a l’IRCAM de París (2002). Les 

seves obres s’han gravat en cedé en 

diverses ocasions i han estat publicades 

en editorials com l’EMEC, La mà de 

Guido, Dinsic o Periferia. Ha sigut 

professor de matèries humanístiques i 

tecnològiques al Conservatori Superior 

de Música del Liceu i professor associat 

de la Universitat Pompeu Fabra. Ha 

Introducció

Josep Maria Guix és una de les 

veus més singulars de la música que 

es fa a casa nostra actualment. Així 

ho diuen veus de la talla internacional 

de Harvey, Guinjoan, Casablancas o 

Montsalvatge. Nascut a Reus l’any 1967, 

acumula premis, gravacions i títols –que 

esmentem breument a continuació–, i, 

el més important, una opinió més que 

favorable entre les noves generacions 

de músics del país, cosa envejable en 

les esferes de la música contemporània 

actual. Es considera sobretot deixeble 

de David Padrós i Benet Casablancas, i 

li agrada veure la música com quelcom 

proper a la literatura o la pintura; 

escoltar la seva música, de fet, és una 

experiència que va més enllà de la 

dimensió auditiva. 

En aquest article pretenem apropar-

nos a la seva figura a través de tres 

cartes inèdites i un diàleg exclusiu per 

a Lo Floc dels compositors Ramon 

Humet i Josep Maria Guix. Pel que fa 

a les cartes, la primera, que data de 

l’any 2001, és del desaparegut i estimat 

compositor Xavier Montsalvatge; la 

col·laborat en diferents institucions 

–Fundació la Caixa, JONC, RMC, 

L’Auditori, etc.– i dirigit el Festival Nou 

Sons de Barcelona de 2007 a 2012. 

Quant a premis, es destaquen, al 

2014, l’Ex-aequo amb Borja Ciscar al 

Premi del I Concurs «Fac quod agis» 

de Composició (Segòvia); el 2010, el 

primer Premi del Salvatore Martirano 

Composition Award de la University 

of Illinois at Urbana-Champaign; el 

2008 va ser premiat al Concurs de 

composició InNova Música d’Andorra; 

el 2000 va rebre el XIV Premi SGAE 

Joves Compositors; el 1995, el X Premi 

Internacional de Composició «Ciutat 

d’Alcoi» de Música de Cambra; i el 

1989, el Premi «Reus» de Composició 

per a Infants. 

Carta Joan Guinjoan a Josep Maria Guix.

Carta de Benet Casablancas 

La música de Josep Maria Guix 

reflecteix a la perfecció alguns dels 

trets més destacables de la personalitat 

humana i artística del seu autor. Si els 

haguéssim de resumir amb poques 

paraules, podríem referir-nos a una 

música culta i refinada, que s’alimenta 

d’un coneixement cabal de la tradició, 

ampli i minuciós alhora, com rics i 

molt diversos són els seus referents 

més preuats, des de les cristal·lines 

polifonies renaixentistes i les 

expressions musicals no occidentals 

fins als grans mestres de la modernitat 

musical i l’admiració per l’obra de 

determinats coetanis, entre ells i 

significativament alguns noms pregons 

de l’escena compositiva britànica. 

Aspectes als quals cal afegir una 

pluralitat d’interessos que aporten una 

excepcional riquesa de perspectives 

al desplegament de la seva sensibilitat 

i ideari musicals, afeccions que 

transcendeixen l’àmbit estrictament 

musical, per trobar en la pintura, el 

cinema, l’assaig o la poesia elements 

tan inspiradors com puguin ser-ho els 

«Escoltar la seva 
música, de fet, és 
una experiència que 
va més enllà de la 
dimensió auditiva» 
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Aquesta actitud es reflecteix també 

en la seva predilecció per formes 

concises, econòmiques i equilibrades –

com ara la seva bella col·lecció d’Haiku 

per a diverses formacions–, que li 

permeten traduir la seva fascinació 

derivats de les recerques i reflexions 

connaturals a la seva disciplina 

creativa central. 

La música del nostre autor ens arriba 

servida amb les eines d’un acurat ofici i 

l’elegant manca d’èmfasi característica 

d’un creador curós de preservar un 

cert capteniment emocional, que és 

més el fruit de la responsabilitat davant 

l’acte creatiu i de l’ús ponderat i efectiu 

de tècniques i procediments, que no 

pas el resultat de cap mena d’asèpsia 

o reserva enfront de la virtualitat dels 

seus recursos expressius, acotant en 

tot moment –això sí– l’excés retòric 

i la inflació innecessària del discurs. 

Carta Xavier Montsalvatge a Josep Maria Guix.

per la delicadesa ingràvida, textures 

translúcides i puresa formal de la poesia 

clàssica japonesa i al mateix temps 

introduir un factor de distanciament 

enfront de la pressió de les hegemonies 

avantguardistes, i que esdevenen un 

catalitzador decisiu i amatent a donar 

lliure curs als trets idiosincràtics –tècnics, 

estètics i estilístics– que segellen la seva 

veu i pensament musicals. Qualitats 

iridescents i suspensió temporal que 

sobresurten a l’obra estrenada tot just 

unes setmanes, Wind...Chimes!, per 

a dos pianos, pàgina que submergeix 

l’oient en un oceà sonor animat per un 

incessant parpelleig rítmic i banyat per 

Vigila que no t’afecti massa! Recordo 

un cop que en Boadella comentava 

que Salvador Dalí va fer el que feia no 

per ser surrealista, sinó per culpa de 

la Tramuntana que afectava la gent de 

l’Empordà. 

R.H.: És molt possible que el vent 

trobar un porc senglar... 

J.M.G.: Tanmateix, algú va dir que per 

escriure i compondre és preferible 

un espai no gaire bucòlic, ja que així 

no et pots distreure contemplant la 

bellesa del paisatge. I pel que fa al 

vent, aquí en tenim molt menys... 

una gran sensualitat. Amb el benentès 

que aquesta inclinació per la petita 

forma no exclou sinó que més aviat 

adoba el terreny pel cultiu ulterior de 

formes i formats més amplis, com és el 

cas de la seva reeixida pàgina orquestral 

Imatges d´un món efímer, que augura 

noves i esplèndides realitzacions en 

aquest camp. 

Celebro la iniciativa de Lo Floc, i 

agraeixo l’oportunitat que se’m brinda 

d’adreçar-vos aquestes línies. Sens 

dubte constitueix una immillorable 

invitació perquè els seus lectors 

s’endinsin en l’univers musical del 

reusenc Josep Maria Guix, subtil, 

sensible i personal, que suggereix més 

que afirma, més seductor que taxatiu, 

pletòric de colors i ressonàncies, i 

que esperem que segueixi aportant 

bellesa, serenitat i noves perspectives 

a la nostra sensibilitat i intel·ligència, 

tot revelant-nos noves facetes de la 

seva personalitat creativa. 

Benet Casablancas. Sabadell, 9 de 

març de 2015.

 

Diàleg entre Josep Maria Guix 

(Reus, 1967) i Ramon Humet 

(Barcelona, 1968), dos compositors 

vinculats al Baix Camp

R.H.: Vaig néixer a Barcelona i, quan 

l’any 1996 em vaig traslladar –per 

circumstàncies de la vida– a Riudoms, 

em vaig trobar una contrada on el 

vent de Mestral bufa amb una força 

insospitada. 

J.M.G.: Doncs jo vaig néixer a Reus. 

L’any 1992 em vaig traslladar a viure 

a Barcelona i encara hi sóc. Però crec 

que la decisió bona ha estat la teva: 

si desitges un lloc tranquil, la gran 

ciutat no és la millor opció. 

R.H.: Bé, passejant pel bosc et pots 

Esquema de l’obra Dos haikus per a violí i violoncel, de Josep Maria Guix. Hi apareix un manuscrit de l’autor 
sobre el primer haiku, amb idees per a l’alternança dels instruments i, en color, l’ús de mostres de so corres-

ponents al mateix passatge i col·locades en un seqüenciador. 
Foto: arxiu Josep Maria Guix. 

«És un tema 
interessant pensar 
com condiciona 
l’obra i l’estètica 
el lloc de 
procedència...» 
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Josep Maria Guix i Ramon Humet aquest mes de març 
de 2015 a l’auditori del Liceu. 
Foto: arxiu de Ramon Humet i Josep Maria Guix. 

m’afecti, però serà en positiu. El 

Mestral neteja el cel i l’atmosfera. I 

els elements de la natura són sempre 

presents en la meva música. També en 

la teva! El gest tan ben trobat de les 

campanes de vent que sovint utilitzes 

en les teves obres –com a Wind...

chimes! o Imatges d’un món efímer– 

és una autèntica festa per als sentits! 

J.M.G.: Però en el meu cas –i crec que 

en bona mesura també en el teu– la 

valoració de l’entorn natural no ha 

vingut de manera immediata, sinó a 

través d’un camí molt llarg que m’ha 

dut a intentar comprendre i gaudir la 

cultura japonesa, sobretot la poesia 

i els gravats. És després que he 

començat a veure amb altres ulls el 

nostre paisatge –rural i urbà. 

R.H.: Quan passejo pel Baix Camp 

D’esquerra a dreta: els compositors Joan Guinjoan, Jonathan Harvey, Benet Casablancas i Josep 
Maria Guix a l’Auditori de Barcelona, arran d’un concert al Festival Nous Sons el març de 2007. 
Foto: arxiu Josep Maria Guix. 

percebo l’origen d’un mestre molt 

estimat per nosaltres. Realment, 

la música d’en Joan Guinjoan és 

tan lluminosa com el paisatge 

d’avellaners, olivers i pedra en sec 

que envolten Riudoms... 

J.M.G.: T’imagines un Guinjoan 

nascut a Oslo o a Karlsruhe? Se’ns fa 

difícil, certament. Cal haver treballat 

la terra, contemplat aquesta claror 

daurada i enfocar la vida amb un to 

optimista. I què me’n dius d’aquest 

caire sovint trapella... 

R.H.: I vital! 

J.M.G.: ...de la seva música! És un tema 

interessant pensar com condiciona 

l’obra i l’estètica el lloc de procedència... 

R.H.: Com les boires de Turner, que 

no podia haver nascut en un altre 

lloc que entre la boira anglesa. O 

els colors esclatants de Miró, que 

arreplega de la masia de Mont-

roig. Sí, la procedència condiciona, 

però també ho fa el propi camí. La 

teva música, per exemple, fa anys 

tenia una gestualitat molt densa i, 

en canvi, en les teves últimes obres 

noto que busques un ideal de bellesa 

serena que, particularment, se’m fa 

molt atraient. 

J.M.G.: Per cert, per què creus 

que sovint els espectadors no 

gaire introduïts en la música 

contemporània pensen que fem coses 

tan estranyes? Penses que succeeix 

el mateix amb la pintura més actual 

(sobretot si és abstracta més que no 

pas figurativa)? 

R.H.: Em fas pensar en el meu 

apreciat Miquel Barceló que, quan es 

va presentar a la Biennal de Venècia, 

era l’únic pintor que utilitzava pinzells. 

Els altres dos-cents artistes provenien 

del sector tecnològic-multimèdia. 

J.M.G.: La moda dels efectes especials. 

R.H.: I parany. 

J.M.G.: Crec que només són molt 

pocs els que saben emprar la 

tecnologia amb veritable raó de ser, 

sovint quan la lliguen amb la tradició 

–penso en Bill Viola. En el camp de la 

música, ja saps que compartim l’ús 

mesurat que en va fer un compositor 

a qui admirem i que va suposar un 

punt d’inflexió en el nostre discurs, 

em refereixo a Jonathan Harvey. 

R.H.: Admirat i recordat, en Jonathan. 

Un autèntic savi de la música en una 

societat on costa destriar el gra de 

la palla. Tenim tantes possibilitats al 

D’esquerra a dreta: els compositors Benet Casablancas, Oliver Knussen, Josep Maria Guix 
i Julian Anderson a l’Auditori de Barcelona, al Festival Nous Sons, el març de 2009. 

Foto: arxiu Josep Maria Guix. 

nostre abast... 

J.M.G.: Tu creus que tenim massa 

música al voltant? 

R.H.: Mai n’hi ha prou, de música... si 

és bona, és clar. 

J.M.G.: Potser dos segles enrere la 

música era un privilegi i ara, per 

contra, el privilegi potser és poder 

gaudir del silenci... 

R.H.: El privilegi és, a banda de 

gaudir del silenci, tenir la suficient 

força de voluntat com per sortejar 

l’aclaparadora sobredosi d’artefactes 

que, paradoxalment i en contra 

del que ens volen vendre, ens 

desconnecten de la realitat. 

J.M.G.: Darrerament penso en les 

sales de concert com a espais en els 

quals poder concentrar-nos a escoltar 

sense distraccions... Però fins i tot 

aquí han arribat els telèfons mòbils 

impertinents que trenquen la màgia 

de l’instant. Què hi farem! 

R.H.: Sort en tenim de poetes com 

Unamuno, que expressen millor 

que ningú la relació entre música i 

silenci: «No hay música más grande 

ni más sublime que el silencio, pero 

somos muy débiles para entenderla 

y sentirla. Los que no podemos 

sumirnos en el silencio y recibir su 

gracia tenemos a la música, que es 

como la palabra del silencio, porque 

la música revela la grandeza del 

silencio y no nos da charla vana». 

J.M.G.: O també d’Oscar Wilde a 

La importància de ser Frank quan 

diu que «... quan s’interpreta bona 

música, la gent no escolta, i quan és 

dolenta la gent no parla» 

 


