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PRESENTACIÓ ORQUESTRA INTEGRADA 

Aquest dissabte, 14 de desembre, al Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona, l’associació ARTransforma presenta el seu innovador 
projecte “Orquestra Integrada”. Es tracta d’una orquestra formada per 
joves músics d’arreu de Barcelona, amb i sense diversitat funcional 
(discapacitat), que interpretaran diverses composicions sota la tècnica 
del Soundpainting.  

 

L’Orquestra Integrada és un projecte cultural de caire social, integrador i 
inclusiu, que facilita que músics de diversa formació, amb i sense diversitat 
funcional, i que normalment toquen amb altres formacions (com l’Orquestra 
Gèrminans, l’Oquestrina de l’Estudi de Música Àngel Casas i l’Em Sembla 
Bé Orquestra), comparteixin vivències, espai i escenari, alhora que 
participen de la creació d’una peça pròpia i la interpretació musical d’una 
tècnica nova per a tots, el Soundpainting.  
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El projecte va néixer sota el paraigües d’ARTransforma, una associació 
sense ànim de lucre, creada l'any 2009 per professionals de la cultura, al 
capdavant de la qual hi ha Queralt Prats, amb una dilatada experiència en la 
realització de projectes que fomenten la igualtat d’oportunitats en l’art.  
 
L’Orquestra Integrada, la iniciativa que es presenta aquest dissabte, 
persegueix aquest mateix objectiu: promoure l’accessibilitat universal a la 
cultura, la cohesió social, l’autonomia i el desenvolupament personal de tots 
els integrants del projecte, en aquest cas, a través de la música. El projecte 
ha comptat, també, amb la col·laboració de dos músics professionals, Nono 
Fernandez (contrabaix) i Francesc Capella (piano) que aquest dissabte 
pujaran a l’escenari per interpretar alguns dels seus temes, i de Santi 
Carcassona (percussió) que iniciarà la sessió amb una dinàmica de grup 
que no podem explicar, si no volem fer un spoiler.  
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Quant al Soundpainting, la tècnica d’interpretació escollida, va ser creat pel 
compositor Walter Thompson als anys 70. Es tracta d’un llenguatge de 
signes per a la composició de peces musicals en temps real: el director o 
“soundpainter” es serveix de signes i gestos diversos –prèviament 
explicats– i de la pròpia creativitat dels músics, per acabar component una 
peça que és fruit de la personalitat i la inspiració de cada grup o individu. 
Emprar el Soundpainting, suposa un aprenentatge experimental que situa 
tots els músics de les tres orquestres en les mateixes condicions 
d’aprenents.  

L’estrena, aquest dissabte, a les 12h a l’Auditori Eduard Toldrà del 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona. El concert és obert a 
tothom!!


