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El nostre protagonista neix a Montblanc el 29 de 
setembre de l’any 1966, fill de Joan Pujadas Lamarca 
(1919-2006) i Montserrat Ferrer Pruneda (1930), és el 
petit de quatre germans: Joan (1954), farmacèutic, Anton 
(1956), filòsof i Jordi (1964), geòleg.

La seva educació musical va començar a la vila nadiua, 
concretament amb la germana Pilar Gomis. As dotze anys 
la seva tieta de Reus, Maria Teresa Pujadas, li va 
presentar una amiga seva que estiuejava al Vilosell, i que 
era professora de piano del Conservatori de Tarragona, la 
Carme Flexas que passaria a ser la seva professora durant 
gairebé deu anys. El seu mestratge, és sens dubte el que 
més el va influenciar. Era una professora excepcional, tan 
a nivell musical com humà, gràcies a ella va aprendre la 
base principal i alhora guanyava alguns premis de piano, 
tant provincials (Premi Manuel Nieto, de Reus) com a 
nivell de Catalunya (Premi de Joventuts Musicals de 
Vilafranca del Penedès). Amb la Carme va assolir el grau 
elemental fins a vuitè de piano. En aquesta època  treballà 
com a professor de piano a l'Escola Municipal de música 
de l'Espluga de Francolí (que fundà la mateixa Carme 
Flexas) i a Cervera.

Després, atenent la seva estada a Barcelona, com a 
estudiant de farmàcia,  entra al Conservatori del Liceu. 
per a acabar els darrers cursos de la carrera de piano amb 
Ramon Coll. Sobretot recorda el bon ambient de la classe, 
on hi havia una munió d’alumnes de diferents parts de 
l’Estat que estaven sota la tutela  d’aquest excel·lent 
professor.

En aquesta època tingué un cert conflicte entre les 
carreres de farmàcia i de piano. Per una banda hi havia la 
pressió per continuar el negoci familiar, i per l'altra la 
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passió innata per la música, fou un llastre que a vegades 
no el permetia desenvolupar-se plenament com a músic.

De totes maneres un cop acabada la llicenciatura de 
farmàcia i la de piano, es posà a treballar una temporada 
a la farmàcia dels pares, pensant que així podria tenir 
temps per seguir practicant l’art de la música. En aquesta 
època, va formar juntament amb altres músics amics seus 
de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, un grup de 
música de cambra que  anomenaren Divertimento, amb 
la idea de realitzar alguns concerts. Varen fer bastantes 
actuacions, entre elles, diverses edicions del Festival 
Internacional de Música que es feia a Montblanc per 
aquella època i que malauradament es va deixar 
d'organitzar. També actuaren en altres poblacions i 
festivals con les Nits de Música de Vallromanes, el festival 
de Torroella de Montgrí, el Festival de Música als Parcs a 
Barcelona, al Gran Teatre del Liceu i altres concerts a les 
ciutats d’Igualada, Gavà, Vic, etc.

Fou una època molt emotiva i intensa on Gabriel Pujadas 
assoleix un gran nivell interpretatiu.

Després  amb ganes d’ampliar la seva formació, inicia un 
període de viatges a l'estranger. Primerament una estada 
de dos anys a Londres, estudiant al Trinity College of 
Music. Foren uns anys importants on tingué una gran 
professora de piano, Christine Croshaw. També tingué 
l'oportunitat de fer alguns concerts a Londres, recorda 
especialment dos concerts a St Martin in the Fields i un 
concert a the Purcell Room, dins del complex del Royal 
Albert Hall. Acabà els estudis amb Distiction, que es la 
màxima  nota que atorga  l'escola. També obté diversos 
guardons dins de concursos organitzats per l'escola entre 
els seus alumnes (Premi al millor pianista acompanyant i 
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Premi de cançó francesa, juntament amb la soprano 
japonesa Chiharu Kato).

A causa dels bons resultats aconseguits a Londres, 
l'escola li atorgà  una beca per cobrir les despeses de la 
matrícula el segon any. 

Quan va finalitzar l’estada britànica, un  docent del 
Trinity College el posà en contacte amb un professor de 
piano d'una Universitat d'Estats Units, oferint-li la 
possibilitat d'obtenir una beca per ampliar estudis, 
posteriorment, però torna durant un any a Catalunya, 
reprenent les seves activitats concertístiques amb el grup 
Divertimento, però al cap d'un any va voler aprofitar 
l'oportunitat d'estudiar als Estats Units i durant dos anys 
roman a la Universitat de Connecticut, estudiant amb el 
professor Neal Larrabee i treballant com a pianista 
acompanyant pel departament de música de l'esmentada 
Universitat. D'aquesta manera li concediren una beca 
d'assistent que li permeté viure i estudiar alhora. També 
va aconseguir una altra beca d'una societat musical de 
Hartfort (la capital de l'Estat de Connecticut), que a canvi 
de fer un concert anual concedien uns diners per ajudar a 
joves pianistes. En aquest periple, recorda que els nord-
americans el van tractar molt bé i l'estada  esdevingué 
una gran experiència, tan personal com professional.

En tornar dels Estats Units, es mantingué uns anys 
oferint classes particulars i fent de pianista acompanyant. 
A Montblanc, en aquella època la seva mare ja volia 
vendre la farmàcia i li proposà si voldria provar 
d’administrar-la. Va estar-hi un any, però va comprendre 
que després de tot l'esforç que havia fet per formar-se 
musicalment no tenia cap sentit de lligar-se a la farmàcia, 
així que en aquell moment es va prendre la decisió de 
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vendre-la. El seu pare,  d’edat avançada estava greument 
malalt. Era una situació límit, i ell pren la decisió correcta 
en aquell moment. El seu pare finà al cap d'un temps, 
essent també un període difícil i de canvi, on en Gabriel 
Pujadas, pensa que el més important era fer el que ell 
realment volia, és a dir dedicar-se  en cos i ànima a la 
música. La venda de la farmàcia fou una decisió difícil, en 
haver-hi el sentiment  del passat familiar que havia 
començat el seu avi l'any 1916, però amb la mort del seu 
pare i la jubilació de la seva mare, es tancava un cicle de 
tradició sanitària a Montblanc.

Després decideix buscar l’estabilitat econòmica i es 
presenta a oposicions per a professor de música de 
secundària, guanya una plaça, on es manté fins avui.

Paral·lelament  segueix amb la seva principal passió, que 
és tocar el piano. En aquesta època però, es centra més en 
la docència i té menys temps per la interpretació.

Encara hi haurà però una altre sortida a l'estranger. 
Després de cinc anys con a professor, agafa una 
excedència per anar a Salzburg (Àustria) a estudiar 
durant un any a l'Institut Orff, un centre pedagògic 
conegut mundialment, per tal d’aprofundir en la manera 
de transmetre l'aprenentatge musical, sense basar-se en 
la imitació i la repetició (que per desgràcia és el que 
encara abunda, si més no en la creativitat i les pròpies 
idees dels alumnes). Aquest Institut fou creat per Carl 
Orff a la dècada dels anys cinquanta, amb la idea de 
barrejar la música i el moviment, fent de l'aprenentatge 
musical una experiència viva, participativa, oberta i 
holística.
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Actualment segueix  com a professor, intentant aplicar un 
ensenyament musical que potencii la creativitat. Per altra 
banda continua amb el piano i des de fa uns anys també 
amb el fortepiano (pianos més antics amb una tècnica 
més propera al clavicèmbal).

També actua amb un trio (flauta, oboè i piano) i tenen en 
projecte un concert al col·legi de metges de Barcelona pel 
mes de novembre vinent. Val a dir que no perd el seu 
contacte amb la Conca de Barberà i els mesos d’estiu el 
trobem descansant a Montblanc.

Gabriel Pujadas a Londres el 1997, davant l’edifici de la Biblioteca del 
Trinity College of Music

7



Gabriel Pujadas i l'orgue barroc de Montblanc

Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc), 74 
(setembre - octubre 2012), ps. 16-18.
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