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El proper 17 de maig tindrà lloc una nova edició de “El Maria Canals porta cua a 
Cervera”, que enguany arriba a la seva sisena edició. 

I si en edicions anteriors s’han tractat temes com la música programàtica o bé hem 
parlat de compositors com Chopin o Txaikovski, enguany la temàtica serà força 
diferent i alhora creativa. 

Pels alumnes més grans de les Escoles i els Instituts hem preparat un taller-sessió 
més enfocat cap a la música moderna, però també cap a entendre com es 
construeix una cançó. 

 
I per fer-ho tenim el plaer de comptar amb un personatge tant polièdric com en 
Joan-Pau Chaves. 

 

Pianista, compositor, director musical i arranjador musical de varis artistes, que 
molts podeu conèixer com a pianista del grup Els Pets, ha enregistrat més de 
40discs dels quals n’ha fet la producció en més de 10 d’ells, i ha actuat arreu dels 
Països Catalans, Espanya, Europa i Amèrica Llatina. 

Ha estat director musical de les quatre temporades del programa i concurs de 
Televisió de Catalunya (Tv3) Oh Happy Day, també col·laborador del programa No 
me Les puc treure del cap i productor musical de les cançons de les dues 
temporades de la sèrie Gran Nord. 
En el terreny docent, ha estat professor a varis centres i actualment ho és al 
Conservatori Municipal de Música de Manresa i participa en projectes pedagògics 
itinerants com és el Campus-Rock, a la vegada que és convidat en diverses ocasions 
per oferir tallers i classes magistrals a centres universitaris i escoles de música. 

 



 
 



 
 
En Joan-Pau ens parlarà DE LES POSSIBILITATS QUE ENS OFEREIX EL PIANO EN EL 
procés creatiu que es desenvolupa en la composició O L’ARRANJAMENT D’UNA 
cançó.   
 
Quines són les decisions que es prenen a l’hora de triar una melodia, una lletra, uns 
acords, una instrumentació o uns arranjaments.  
 
Si n’hi ha prou amb la intuïció o hi ha una sèrie de patrons creatius o formes 
establertes de composició. Si l’element prioritari és la melodia o l’acompanyament... 
 
A partir d’aquest instrument tan fantàstic que és el piano, que no entén d’èpoques 
ni gèneres, sinó només d’interès musical i d’un ampli ventall de possibilitats es 
podran analitzar els diferents camins i possibilitats creatives en la composició d’una 
cançó.  
 
Tant a partir de temes actuals com a través d’alguns exemples populars, així com 
també en la creació original de cançons dels participants. 
 
I a més podrem entendre i analitzar diferents cançons que tots podem conèixer  i 
que poden pertànyer a diferents gèneres i estètiques musicals, a partir de la vessant 
del músic i del melòman. 
 
 
 

 


