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Guitarra Espanyola #2 Idiomes: Flamenc & Clàssic  
Dates  8 i 9  de juny  de  2012 

Escola de Música Fusió de S. Cugat 
 
Objectiu 
 
Presentar, analitzar i comprendre la doble personalitat de la 
Guitarra Espanyola. 
 
Inscripcions 
 
Alumne ACTIU       40 !   (Alumne de Fusió 35 !) 
Alumne OIENT       20 !   (Alumne de Fusió 15 !) 
 
 
Continguts 
 
Divendres 8 de juny 
# Concert Presentació_ 20.00h 
 
Concert a càrrec dels dos professors on es presenten diferents 
obres representatives del repertori de cada instrument, a través 
de les quals es poden observar les diverses tècniques 
utilitzades característiques de cada estil. 
 
El concert es obert a tots els públics, els alumnes inscrits en el 
taller rebran  un qüestionari amb un doble objectiu: #1_ 
Despertar a priori un cert interès vers diferents conceptes i 
repertori presentats durant el concert. #2_Tenir una resposta 
recíproca per part dels alumnes per orientar de la millor forma 
possible la taula rodona. 
 
Dissabte 9 de juny 
Taula rodona_ 09.30 a 11.00 
 
Presentació compartida entre els dos professors, on es 
plantejaran des de ambdues perspectives els següents temes: 
 
Historia del instrument i organologia 
Comparació de tècniques_ 
 Control del so i velocitat 
 Pulsació tirant i recolzant 
  

 

 
Tipus i utilitats del rasgueo 

 Trèmolo i combinacions d’ arpegis 
 Alzapúa 
 Tipus i finalitat del vibrat 
 Harmònics 
 Repertori. Obres i mètodes 
Sistemes d’ estudi. Formació i Conservatoris 
Sortides professionals 
 
# Masterclass_ 11.15 a 14.15  
 
Actuació dels diferents alumnes inscrits en la modalitat activa, 
on podran presentar a través d’ obres i/o estudis el seu treball de 
forma individual. Els dos professors compartiran els consells de 
forma simultània, oferint així una doble visió que enriqueixi i 
desperti l’ esperit autocrític del alumne. 
Es contempla la possibilitat d’ ampliar l’ horari per la tarda si fos 
necessari. 
Els professors 
 
ANTONI PORCAR RUBIO (Guitarra Flamenca) 

 
Guitarrista de Castelló de La Plana, on va 
començar els seus estudis,completant-los 
a l’Escola Superior de Guitarra Flamenca 
del Conservatori del Liceu. Durant els 
anys 2008 i 2009 fou Becat por la A.I.E. 
per cursar estudis avançats de Guitarra 
Flamenca a la Fundació Cristina Heeren 
de Sevilla. A aquesta formació s’ha 
d’afegir la rebuda en cursos  de Guitarra, 
acompanyament al cant i Harmonia amb 

mestres de la talla de Manolo Sanlúcar,  P. Sambeat o D. Pastor. 
Ha acompanyat classes de cant del Taller Aula de Cante 
Flamenco de Triana , així como classes de ball flamenc de Mª 
Angeles Gabaldon, La China, o en las Acadèmies de E. 
Fernández i M. Vargas. 
Entre els seus últims treballs s’ha de destacar la seva participació  
 
 

 
en el musical el Zorro  com a primer guitarrista (Moscou 2010- 
2011) i la seva estància en el tablao El Cortijo de Stuttgart 
(Alemanya) amb el quadre flamenc Almason (09-10). Ha 
participat també en projectes com “Quejío”, amb el que en 
2009 va impartir tallers i va realitzar actuacions a Espanya i el 
Marroc; així com les col·laboracions amb el “Pedro Navarro 
Sextet”. 
Desenvolupa paral·lelament la seva labor pedagògica essent 
professor a les acadèmies Alegre de Dalt a Barcelona, Escola 
de Música d’Almassora i Mondorítmic.  
 
SAMUEL DIZ SIERPES (Guitarra Clàssica) 
 
Considerat per la crítica com “un artista 
que sent la música, que viu la música, que 
respira la música, és la música”, es 
premiat amb diferents premis i 
reconeixements, destacant la Insignia 
de Oro de “Temas Sevillanos”, 
institució cultural reconeguda i 
guardonada per la Unesco;  el Premi 
“Andrés Segovia – Ruiz Morales”, per 
la seva investigació i interpretació de la 
Música Espanyola. Alhora es sumen, 
les seves actuacions a Espanya, Itàlia, 
Portugal, Eslovènia, Estats Units, 
Puerto Rico i el seu pròxim debut a 
França i Zimbaue. 
Involucrat en la investigació de la guitarra, els seus treballs 
s’han publicat per l’editorial Dos Acordes, la Casa de la 
Província de Sevilla, Guitarra.Artepulsado.com o les revistes 
especialitzades “Roseta”, “Diferencies” i “R of guitar”. 
Realitza els seus estudis superiors de guitarra en el 
Conservatori Superior de Música de Sevilla,amb la orientació 
de Gaëlle Solal, i el postgrau Gestió d’ Empreses de la 
Industria de la Música a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. Actualment es Director del festival Música en el 
Claustro.
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