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Extracte:

La incursió del tible dins d’altres gèneres musicals és un fet poc comú. 

Aquest  treball reflexa les possibilitats que ens pot oferir aquest instrument en 

formacions poc habituals per a ell, descobrint-nos mitjançant  arranjaments 

d’autoria la música d’un compositor Granollerí, Josep Maria Ruera.

Aquests arranjaments estàn pensats per a narrar-nos una petita història  alhora 

que ens mostren una nova visió de les obres originals. Al mateix temps, volen 

ser un futur material per  a músics que es vulguin apropar  tant a  la música de 

Ruera com a les possibilitats d’aquest instrument.

Extracto:

La incursión del tible en otros géneros musicales es un hecho poco habitual. 

Este trabajo refleja las posibilidades que nos ofrece este instrumento en 

formaciones poco habituales para él i nos descubre la música de un compositor 

Granollerense, Josep Maria Ruera a través de unos arreglos de autor.

Estos arreglos están pensados para  explicar una pequeña historia a la vez que 

nos pretenden mostrar  una nueva visión de las obras originales. A su vez, 

quieren ser  un  futuro material para músicos que quieran conocer la música de 

Ruera como las posibilidades de este instrumento.

Abstract: 

The incursion  of tible in other  musical genres is unusual. This paper reflects the 

possibilities that  this instrument offers in ensembles that are unusual for it, 

revealing  through arrangements by  the author the music written by  a composer 

from Granollers, Josep Maria Ruera.

These arrangements have been conceived to tell a short story  showing as well a 

new view of the original pieces. These arrangements are also meant to be 

prospect  material for  musicians who want  to take an interest  in Ruera’s music 

and the possibilities this instrument has. 



· Hi ha  moltes persones a qui he d’agraïr  el seu  recolzament durant aquest  llarg 

viatge però sobretot un dia com avui no em puc deixar a:

- Als meus pares, la Rosa  Maria i el Lluis per ser-hi sempre.

 - Al meu fill Martí i a la Cristina per recolzar-me i animar-me a no defallir  mai. 

Sé que per vosaltres no ha estat gens fàcil.

- Als mestres que he tingut i que m’han ajudat durant tots aquests anys però 

sobretot al Jordi Azagra, Carles Riera, Marcel Casellas,  Jordi Vilaró i en especial 

a l’Anna Costal per a ajudar-me amb aquest treball.

- Als companys de l’ESMUC perque en  un dia com avui tanquem  una etapa que 

marcarà les nostres vides i aquest recorregut l’hem fet junts.

- Al Quim que m’ha fet gaudir del so del seu flabiol durant aquests anys.

- A l’Anna Maria  Piera i a  la Pilar Ruera per rebre amb bons ulls des de l’inici la 

meva proposta d’arranjar Ruera i en donar-me total llibertat per fer-ho.


