
 
 

      
 

PREMI-BECA  
JOSEP PIQUÉ ISERTE 

 

BASES 

 
 

La Fundació d’Art Josep Piqué Iserte té com a finalitat fonamental difondre la vida i l’obra 

artística de Josep Piqué Iserte (1913-2012). 

 La seva creativitat plural el va portar a la composició musical amb un corpus que abasta 

una cinquantena de peces composades per a piano. Una bona part d’aquestes obres han 

estat enregistrades en dos CD: Música contada (2003)  i  Divertiment (2019) amb la 

interpretació de Montserrat Blay. 

Per altra banda, la Fundació considera que l’educació musical és fonamental en la 

formació integral de les persones i és essencial per a la professionalització dels futurs 

músics. És per això que la seva Presidenta, Assumpta Piqué, i el Patronat se senten 

compromesos a convocar el Premi-Beca musical bianual que porta el nom de l’artista i 

compositor.  

BASES DEL PREMI-BECA 

Alumnat 

El Premi-Beca s’adreça als alumnes de 4t. i 5è. del Grau Professional de Música en 

l’especialitat instrumental de piano dels Conservatoris Oficials de Música de la 

Demarcació de Tarragona (Tarragona, Reus, Tortosa, Vila-seca i Amposta). 

Professorat 

L’alumne que es vulgui inscriure al Premi-Beca haurà de ser presentat per un professor 

del seu Conservatori. 

Convocatòria 

La convocatòria serà bianual. La primera edició del Premi es convoca per a l’abril de 

2021. 

Inscripció 

El formulari d’inscripció es troba al lloc web de la Fundació:  fundaciopiqueart.cat. Caldrà 

que l’alumne ompli el formulari online amb les dades requerides i el trameti al correu de 

la Fundació: fundaciojoseppique@gmail.com 

Període d’inscripció: 1 de desembre de 2020 a 20 de febrer de 2021. 
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Primera fase. Jurat i Selecció de finalistes 

La primera selecció dels/de les alumnes presentats/des a obtenir el premi-beca es farà 

mitjançat un concurs d’interpretació musical al piano dels candidats amb un jurat que  

estarà format per: Assumpta Piqué, Presidenta de la Fundació, Montserrat Blay Boquera, 

coneixedora de l’obra musical de Josep Piqué, un professor de cada Departament de 

Piano dels Conservatoris de Tarragona, de Reus, de Tortosa, de Vila-seca i d’Amposta.  

El nom dels professors membres del Jurat es farà públic al web de la Fundació un cop 

tancat el període d’inscripcions. Actuarà com a secretari del Jurat del Premi el Secretari 

de la Fundació, Rafael Arasa Martorell. 

Condicions del concurs de selecció de finalistes. Interpretació de 2 peces: 

- Interpretació de 1 peça del corpus musical de Josep Piqué Iserte que hagi escollit entre 

les 6 proposades.  

- Interpretació de 1 peça que l’alumne/a seleccioni del propi repertori personal en 

qualsevol modalitat musical. 

Cada alumne/a informarà al Jurat de les dues peces que ha elegit abans d’iniciar la 

interpretació. 

Selecció de finalistes 

La primera fase del Concurs es farà de forma privada davant el Jurat en una aula del 

Conservatori de Tarragona. Hi podran assistir familiars dels candidats, membres de la 

Fundació i professors de l’alumnat presentat. Ens atendrem a cada moment a les mesures 

de seguretat que marquin les autoritats sanitàries en la situació del COVID19. 

Data i hora: Divendres 16 d’abril de 2021 a les 18h. 

El Jurat seleccionarà, d’entre els alumnes presentats, 5 finalistes que passarien a la 

segona fase. 

Segona fase. Actuació pública dels finalistes, deliberació i repartiment de premis. 

La segona fase serà pública. L’actuació tindrà lloc dissabte 17 d’abril de 2021 a l’Auditori 

del Conservatori Higini Anglès, de Reus, a les 18h. L’aforament de l’Auditori s’ajustarà a la 

normativa vigent en atenció a la situació del COVID19  en aquell moment. 

Cada un dels 5 finalistes interpretarà 2 peces. Una del corpus de Josep Piqué i l’altra 

aquella que l’alumne/a esculli del seu propi repertori en qualsevol modalitat musical.  

Ambdues han de ser diferents de les interpretades en la fase de selecció i les anunciarà al 

públic i al jurat abans de la interpretació. 

 



 

El Jurat deliberarà en el mateix acte, en el temps d’intermedi que s’anunciarà al públic 

assistent.  

Tot seguit es lliuraran els premis i diplomes. 

Quantia 

La quantia del Premi-Beca serà de 1.500€, distribuït entre 

- Primer Premi: 1.000€ 

- Segon Premi: 500€ 

Tots els finalistes rebran un Diploma acreditatiu de la seva qualitat de finalistes del Premi-

Beca Josep Piqué Iserte. 

 

 


