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Que és el Campus Emili Pujol? 

Estades per a la recerca corporal de l’equilibri físic/psíquic combinat amb 

l’estudi metòdic de guitarra clàssica sota la filosofia pedagògica del mestre 

Pujol. Convivències en un entorn rural i de natura, coneixent el patrimoni i 

degustant la gastronomia local. 

Qui va ser Emili Pujol? 

Emili Pujol i Vilarrubi, La Granadella 

1886 - Barcelona 1980. La seva vida va 

estar plenament dedicada a la guitarra, 

primer com a estudiós i com a intèrpret, 

més tard com a investigador i musicòleg 

i després com a compositor i professor. 

Es va endinsar en el món de la música 

antiga i va ser el descobridor d'un 

repertori renaixentista molt valuós que 

havia estat amagat durant segles. Va 

publicar un mètode de guitarra que parteix dels principis de l'escola de 

Tàrrega, filtrats per la seva experiència personal com a intèrpret, compositor i 

professor al Conservatori de Barcelona, a l'Accademia Musicales Chigiana de 

Siena (Itàlia), a l'Ecole Normale de Musique a Paris i el Conservatori de 

Lisboa. 

Qui organitza? 

El Campus esta organitzat i produït per Iluminario Associació, la coordinació 

artística del Cercle Guitarrístic a Catalunya, amb el suport municipal de la 

Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de les 
Garrigues, l’Ajuntament de Torrebesses i amb la col·laboració de la 

Fundació ASPROS, Centre d’Interpretació de la Pedra Seca i l’Associació 
Emili Pujol. 



On es fa? 

Es desenvolupa al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, a la població 

de Torrebesses, lloc on va viure i conviure des de la seva masia pairal, el Mas 

Janet. Espais equipats en un ambient rural i en contacte directe amb la 

natura, on apliquen en tot moment els protocols Covid vigent. 

Quan es fa? 

Es realitza durant la temporada d’estiu, destacant les dates de finals de juliol, 

agost i principis de setembre. En aquesta segona edició és realitzarà del 

dijous 1 al diumenge 4 de setembre de 2022. 

Destinataris 

El Campus esta dividit en 3 mòduls: 

1. FISIOTERAPIA: Per a estudiants o músics amateurs o professionals. 

2. PSICOLOGIA: Per a estudiants o músics amateurs o professionals. 

3. GUITARRA: Per a estudiants, professionals o amateurs intèrprets de 

guitarra i instruments antics de corda polsada. 

Professorat 

El professorat del Campus són professionals en actiu en les diferents 

matèries que s’impartiran. 
- FISIOTERAPIA: Marta Fontseré. Fisioterapeuta a Grup terapèutic de 

Catalunya i professora universitària grau de Fisioterapia a l’Escoles 

Universitàries Gimbernat (UAB). LinkedIn 
- PSICOLOGIA: Marià Gràcia. Músic i psicòleg professional. Expert en 

psicología del aprenentatge i assessorament psicològic per a músics. 
- GUITARRA: Carles Herraiz. Guitarrista i professor de guitarra clàssica al 

Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida. | David Murgadas. 
Guitarrista, expert en instruments antics de corda polsada i professor de 

l'Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada. 

   Marta Fontseré         Marià Gràcia          Carles Herraiz      David Murgadas

https://www.linkedin.com/in/marta-fontser%C3%A9-7a930586


Calendari 2022 

LLOC: Centre d’Interpretació de la Pedra Seca | TORREBESSES 
- Dijous 1/SETEMBRE | Matí (10-11h): INAUGURACIÓ - Acreditació dels 

participants i presentació del curs amb esmorzar. 
- Dijous 1/SETEMBRE | Matí (11-14h): FISIOTERAPIA (3h) - Ergonomia, 

rendiment, concienciació corporal i prevenció de lesions. 
- Dijous 1/SETEMBRE | Tarda (16-19h): GUITARRA (3h) - Tallers tècnics i 

estètics amb a través de la filosofia pedagògica del mestre Emili Pujol. 

Classes individuals i participació com a oient. 
- Dijous 1/SETEMBRE | Tarda (20h): CONCERT - Alumnes del Campus. 

LLOC: Església Sant Salvador. 
- Divendres, 2/SETEMBRE | Matí (11-14h): PSICOLOGIA (3h) - Respostes 

emocionals, potenciar l'atenció, gestió de l'estrès i l'ansietat escènica. 
- Divendres, 2/SETEMBRE | Tarda (16-19h): GUITARRA (3h) - Tallers 

tècnics i estètics amb a través de la filosofia pedagògica del mestre Emili 

Pujol. Classes individuals i participació com a oient. 
- Divendres, 2/SETEMBRE | Tarda (20h): CONCERT - David Murgadas + 

Carles Herraiz. LLOC: Església Sant Salvador. 
- Dissabte, 3/SETEMBRE | Matí (11-14h): GUITARRA (3h) - Aprenentatge 

pràctic d’instruments antics. Aspectes bàsics de l’escriptura, acords, ritme i 

melodies de la música antiga a partir de la tablatura, alfabeto, laberinto, 

rasgueado, punteado, etc. 
- Dissabte 3/SETEMBRE | Tarda (16-19h):   RUTA DE L'OLI + 

ETNOLÒGICA (3h) (turismetorrebesses.com) - Visita del molí d’oli de Bep 

del Canut i tast d’oli d’oliva verge extra local + Museu Etnològic Josep 

Jané i Periu, recull d’objectes de la llar, la pagesia i la vida rural. 
- Diumenge 4/SETEMBRE | Matí (11-14h): VISITA MAS JANET I DINAR 

CLOENDA - Visita a la casa pairal del mestre Emili Pujol i els seus racons 

de descans i d’inspiració. 

http://www.turismetorrebesses.com/sortides/


Allotjament i dinars 

Els alumnes que ho desitgin es podran allotjar a la Casa del “Lino”, casa 

rural de Torrebesses amb equipament complet i adaptat per minusvàlids. 

Habitacions compartides per a tres persones. Si algú prefereix allotjar-se en 

habitació individual, podeu contactar amb nosaltres i us ajudarem a trobar 

allotjament. 

Els dinars aniran a càrrec de l’organització i seran apats de productes del 

territori. Aviseu sobre qualsevol intolerància alimentària. 

Preus i condicions 

- CURS+DINARS: 250€ 
- CURS+DINARS+ALLOTJAMENT (3 nits): 325€ 
    Forma de pagament: Per Paypal a campuspujol@gmail.com o per  
    transferència a “CaixaBank” ES56 2100 5516 8121 0016 3620 

* Data límit d'inscripció: Diumenge 28 d’agost de 2022. 

* Màxim 10 participants. El Campus està ideat per acollir un número 

determinat d’alumnes per complir els objectius individuals desitjats. 

* Els horaris podran canviar i acomodar-se depenent del nombre d’inscrits. 

* No existeix limitacions de edat ni de nacionalitat. 

* Consulta'ns més avantatges i descomptes en allotjaments per a grups a 

campuspujol@gmail.com  

Imatges del Campus Emili Pujol 2019

https://lino2020.com/la-casa.html
mailto:campuspujol@gmail.com
mailto:campuspujol@gmail.com




Coordinació artística 

Cercle Guitarrístic a 
Catalunya 

c/. Segle XX, 37, bxs 3ª esc B 

- BARCELONA 

cerguit@gmail.com 

Organització i 
Producció tècnica 

Iluminario 
Associació 

c/. Portal, 4 

25176 TORREBESSES 

Tel. +34 600 223 764 

info@iluminario.com

mailto:info@iluminario.com
mailto:cerguit@gmail.com

