
Josep M. Grau i Pujol

Entrevista a Joan 
Magrané Figuera, 

compositor selvatà a 
París



Nascut a l’Hospital de Reus l’any 1988, és fill de Josep, 
originari  de la Mussara,  i  d’Àngela,  de Sapeira (Pallars 
Jussà). Un germà seu, en Pau, més gran que ell, és artista 
plàstic i audiovisual. Amb la família vivien a Reus i van 
venir a la Selva del Camp fa 22 anys, tot i  mantenir el 
treball a la ciutat.

Joan Magrané. Foto: Agathe Pouponey, 2012.
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—Pont-Alt.  On  vas  fer  els  estudis  primaris  i 
secundaris?
—Resposta. Vaig anar dos anys a Reus al Joan Rebull, 
però a partir de 3r de primària ja vaig anar al Gil Cristià i  
després a l’Hort Iglèsies, quan era l’Institut Joan Puig i 
Ferreter, de la Selva del Camp, i el batxillerat altre cop a 
Reus, al Gabriel Ferrater, ja que a la Selva encara no n’hi 
havia.

—P.A. I els musicals? 

—R. Vaig començar a casa d’en Joaquim Solé, aquí a la 
Selva, i després a l’Escola Municipal de Música de la Selva 
fins  a  l’hora  de  fer  el  grau  mitjà  que  vaig  fer  al 
Conservatori   Professional  de  Música  de  Vila-Seca  i 
després el grau superior a l’Esmuc, a Barcelona. 

—P.A.  Qui  et  va  introduir  en  el  món  de  la 
composició?
—R. Des de ben petit ja m’hi sentia atret i la primera obra 
que vaig estrenar fou a la Plaça de l’ajuntament d’aquí a 
la Selva ara fa uns dotze anys amb una orquestra jove, on 
hi  tocàvem  diversos  selvatans.  L’obra  en  qüestió  es 
basava  en  el  poema  d’en  Ventura  Gassol  “Les  tombes 
flamejants”. Ja més seriosament, fou en Ramon Humet, 
professor  a  Vila-Seca,  qui  em  feu  decidir  al  100%  a 
dedicar-m’hi.

—P.A. Quins premis has rebut?

—R.
—Premio Injuve a la Creación Joven, 2010
—Premio Jonde-Inaem, 2011 
—Premio Carmelo Bernaola, 2011 (Menció d’honor)
—Franz Josef Reinl-Stiftung Competition, Viena,  2012 
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(3r premi)
—Premio dal Ministro della Gioventù, Concorso Città di 
Udine, 2012
—Premio Colegio de España-Inaem, Paris 2012 (menció 
d’honor)
—Premio G.e.r.m.i., Roma, 2012
—Berliner Opernpreis Neuköllner Oper, Berlín 2013

—P.A. On resideixes en l’actualitat?
—R. A París

—P.A. Mantens contactes amb la Selva del Camp?
—R. Hi vinc el màxim possible (per vacances o quan tinc 
concerts per Catalunya) ja que hi tinc tots els meus més 
vells i millors amics.

—P.A. Quins projectes tens?
—R. Justament ara mateix (gener de 2014) començo una 
obra  per  a  trio  de  cordes  (violí,  viola  i  cello)  que serà 
estrenada el cinc de juliol al Centre Georges Pompidou de 
París per l’Ensemble Intercontemporain dins del festival 
Manifeste 2014.

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 121 (abril 2014), p. 3.
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Joan Magrané. Foto: Carles Fargas.
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