
MÚSICA DIBUIXADA som una companyia jove formada pel Lluís M. Bosch 

(compositor i creatiu) i la Carolina Rius (pianista i subtil imaginadora). Aviat farà deu 

anys (pel Sant Jordi del 2011) que el nostre amor per la música, combinat un 

entusiasme a prova de terratrèmols i una imaginació desmesurada,  ens van 

esperonar a endinsar-nos per un món aleshores desconegut per nosaltres: el de la 

recerca de la gratificant recompensa del somriure d’un infant o un adult. A més, hem 

tingut l’íntima satisfacció de fer-ho instruint i formant alhora que entreteníem.  

Ara que ens atansem a aquesta fita tan rodona com la que representa un desè 

aniversari, percebem quan mirem enrere: objectiu complert!! Però...  

És una època magre i difícil. La terrible crisi assota sense pietat fins i tot als 

més agosarats, als més intrèpids i als més optimistes...  entre els que m’hi compto. 

Prou!!! Em rebel·lo!! ¿Sabeu que penso?   

 

Contra la crisi... ¡¡imaginació!! (paraula de compositor) 

 

Lluís M. Bosch i Daniel 

 

 

 

En aquest document que ara enceteu us oferim el bo i millor de les nostres 

activitats. Tres d’elles són per a infants: la MÚSICA DIBUIXADA, la MÚSICA EN-

CANTADA i la MÚSICA SECRETA, i una per adults, QUAN ELS MÚSICS CANTEN 

L’AMOR.   

 

 

 

                  ¿COM PODEU CONTACTAR? 

 

Lluís M. BOSCH i DANIEL 

                                Telèfons: 93 770 85 56   i   615 422 582 

                     Adreça electrònica: musicadibuixada@hotmail.com 

I ens podeu visitar a  www.musicadibuixada.com 

 



 MÚÚÚÚSSSSIIIICa    DDDDiBBBBUUUUiiiiXXXXaDDDDAAAA    
Vine i desperta la teva 

imaginació!!!! 

La música és màgia! 

A càrrec de Lluís M. Bosch i Carolina 

Rius 
                                                                                  La dansa de les fulles (Vilafranca 2008)   

 

La MÚSICA DIBUIXADA és un taller interactiu i participatiu de música adreçat 

a infants de 3 a 8 anys. En una sessió (de 50 minuts de durada) ens proposem un 

objectiu: d’una manera divertida ensenyar als més menuts a dibuixar música sense 

fer servir ni llapis ni paper. Com? Explorant originals i noves sensacions a partir de 

treballar la fantasia, el gest i la imaginació alhora que escoltem música en directe*. En 

un format singular,  exquisit i exclusiu, el compositor Lluís i la Mimi (aprenenta de 

compositora) estimularan la creativitat dels més menuts, i en provocar la seva 

imaginació els resultats són sorprenents. ¿Qui es podia pensar que la música també 

es pot olorar, veure, palpar o tastar? D’altra banda, els adults acompanyants (pares, 

oncles, avis, etc.) també poden participar amb els seus fills en l’acte màgic i iniciàtic de 

dibuixar música amb la imaginació. 

 

La MÚSICA DIBUIXADA ha deixat molt bon record a molts llocs. Va néixer  al 

2001 i en aquest temps ha viatjat amb nosaltres per tot el país (fins i tot ha anat a 

Castelló i Terol). Més de 13.000 nens han participat a les 250 representacions que 

hem fet arreu (l’hem presentada a 106 biblioteques de tot l’àmbit català, repetint 

presentació a més d’un lloc). 

 

* La música de l’activitat és d’autor (Lluís M. Bosch i Daniel) i està publicada  per Clivis 

Publicacions (1997).  

 

2001-2011  
DEU ANYS de 

MÚSICA DIBUIXADA 



MÚÚÚÚSSSSIIIICa    EEEEnnnncAAAAnnnnttttaDDDDAAAA    
Si   la  imaginació és màgia... 

Quuuui nnnno és mmmmAAAAg? 

 

Seguint la línia encetada a la MÚSICA DIBUIXADA, en aquest nou projecte 

som encara més agosarats. Música i imaginació tornen a maridar-se al servei de la 

fantasia. Des d’un format singular i original, a cavall del teatre, el concert i el taller, 

volem fer extensiva  a tothom l’excitació que proporciona la vivència musical en 

directe. Una història molt intensa, El Petit Estel que volia ser músic, n’és la columna 

vertebral. A partir d’aquesta història el compositor Lluís i la Mimi difuminaran la frontera 

entre la realitat i allò que imaginem. Sense  adonar-nos ens faran traspassar aquesta 

tènue barrera i, com qui no vol la cosa, canviaran el nostre rol, d’espectadors ens 

convertirem en els còmplices necessaris per a assolir l’objectiu final : l’encantament 

de la Música. 

 

Activitat adreçada a públic familiar a partir del 4 anys. 

 

Des de la seva estrena a la biblioteca d’Esparreguera (març 2008) hem portat 

el seu embruix a 32 localitats diferents. La música és d’autor (Lluís M. Bosch) i ha 

rebut un guardó important (Primer premi del concurs patrocinat per la Fundació Rius 

i Virgili). Recentment (2010) ha estat editada per Clivis Publicacions.  

 

                                      
 
 
 
 
 
  Els infants de la biblioteca Mercè 
Rodoreda de Platja d’Aro segueixen 
atentament els encanteris de la Mimi i del 
compositor Lluís (5 de març de 2008) 
 
 



   MÚÚÚÚSSSSIIIICa    SSSSeeeecRRRReeeettttAAAA    
Si ssssaps guardarrrr un n n n seeeeccccretttt, 

vine i desperta la teva imaginació!!!! 
 

No sigueu babaus! De debò penseu que els animals no es diverteixen? Qui diu 

que són avorrits...? Si te’ls mires borden o miolen, si t’hi apropes bramen o renillen, i si 

no els fas cas, rauquen i udolen tota la nit. Però ves per on, a tots els agrada la 

música, i d’amagatotis canten i ballen, i els passen coses. El compositor Lluís i la Mimi 

els han descobert. Si tens curiositat i ets dels que saps guardar secrets no et perdis 

aquest espectacle. 

La MÚSICA SECRETA forma una trilogia amb la MÚSICA DIBUIXADA (250 

representacions arreu del país des de la seva estrena al 2001) i la MÚSICA 

ENCANTADA (32 representacions des del 2008). Amb ella l’autor promet deixar-nos 

bocabadats. 

 

Activitat adreçada a públic familiar a partir del 4 anys. 

 

La MÚSICA SECRETA són set històries amb un rerefons actual. Són curtes, 

directes i amb un ensenyament didàctic al sarró. Les set (número cabalístic) són per 

representar-les en directe amb música creada per a l’ocasió, i estan concebudes per  

fer-les participatives als infants. La seva col·laboració forma part de la pròpia narració i 

esdevé necessària per a la contextualització de la història.  

Un advertiment previ: a mig camí entre el surrealisme, allò naïf i les faules 

clàssiques d’animals em permeto tota mena de llicències. L’element unificador és la 

música, que com una ambrosia fascinant, ens transportarà a un univers de recòndites 

sensacions que a tots ens agradaria haver somiat en alguna ocasió. 

Una de les faules, UN REGAL MOLT ESPECIAL (concebuda amb la idea de 

conrear el foment de la lectura com a  sembra per a les futures generacions) està 

dedicada  a totes les biblioteques del país en agraïment i reconeixement a la magnífica 

labor social que duen a terme des de fa molts anys.   Si la voleu llegir demaneu-me-

la a través del mail  musicadibuixada@hotmail.com 

                            

ESTRENA LA 
PROPERA 

PRIMAVERA 



QUAN ELS MÚSICS CANTEN L’AMOR 

a càrrec de Lluís M. Bosch i Carolina Rius 

 

Xerrant sobre la música inspirada per tota mena d’amors i submergint-nos en la 

màgia de la música en directe, un compositor, en Lluís,  i una pianista, la Carolina, ens 

faran passar una deliciosa vetllada. 

Els músics han cantat  l’amor des de la nit dels temps. Arrauxats i delerosos ho 

han fet amb amor i per a tota classe d’amors: platònics, apassionats, eròtics, fervents, 

plens, impossibles, romàntics, difícils, clandestins, tràgics, generosos... Privilegiats poetes 

d’un art suprem, els compositors ens han llegat a través de la seva música emocions i 

desitjos, enamoraments i frustracions, i qui sap, d’altres sentiments més inconfessables. 

Música i amor... un còctel molt potent que emparella  dues eternes constants que 

acompanyen  moltes persones al llarg de la seva vida. 

L’encís de QUAN ELS MÚSICS CANTEN L’AMOR encara és més sensacional 

i sorprenent. Comptarem amb la complicitat del compositor i com una confessió furtiva, 

escoltarem  alguna de les seves pàgines musicals més intenses i personals. De ben 

segur ens emocionarem.  

 

Activitat adreçada a un públic adult (de 18 en endavant). 

 

Estrenada a la biblioteca de Palamós (26.2.2009) ja l’han vista a onze localitats. 

 

 

Alguns links interactius i videos de youtube 

 

http://www.unaplauso.com/quan-els-musics-canten-l-amor_av370860.html 
 

http://www.unaplauso.com/musica-dibuixada_av364746.html 
 
 

 

http://es.youtube.com/watch?v=s8pB5sS-Bzc (MÚSICA DIBUIXADA) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EeVbEWOgzH8 (MÚSICA ENCANTADA) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vdxK72QBFqU    (El poder de la imaginació) 

 
http://www.youtube.com/user/tvvandellos#p/c/72D7C654D4415192/4/R06GKUnIIK4 

(MÚSICA ENCANTADA a Vandellòs) 



QUI SOM EN LLUÍS i LA CAROLINA 

LLUÍS M. BOSCH i DANIEL neix a Barcelona l’any 1966. Titulat superior en 
Composició i Instrumentació, Pedagogia Musical i Musicologia al Conservatori 
Superior de Musica d’aquesta ciutat.  

Ha compost al voltant d’unes quaranta obres, la major part d’elles de petit 
format (solo, duo, trio i quartet) i especialment pensades amb finalitats didàctiques. Una 
vintena d’elles han estat publicades (per les editorials Clivis Publicacions i  Brotons & 
Mercadal). Guanya diferents premis de composició. 

És Cap de Departament i professor d’Harmonia, Anàlisi i Composició al 
Conservatori Professional de Música de Manresa (Barcelona) des del 1989, i ha estat 
professor d’Harmonia a l’Escola de Música de Santpedor (Barcelona) del 1991 al 2005. 
És membre actiu del jurat dels Premis de Composició Lacetània des del 2004 i del 
premi d’interpretació L’Arjau. 

 
Creador dels espectacles per a infants MÚSICA DIBUIXADA (2001) i 

MÚSICA ENCANTADA (2008) amb els quals ha ofert més de 270 representacions 
arreu del país (més de 13.000 nens els han vist). La filosofia d’aquests espectacles és la 
de potenciar la creativitat dels infants  partint d’amalgamar  la música amb la 
imaginació. Són dues propostes d’autor que aposten per la innovació en el fet d’escoltar 
la música. El propi compositor participa activament en les representacions. Actualment 
treballa en la MÚSICA SECRETA que farà trilogia amb les altres dues. 

 
Des dels tretze anys planta un hort a l’estiu per menjar tomàquets i compartir-los 

amb els amics. És un enamorat de les terres de Terol que parlen català i està convençut 
que el poder de la imaginació és el recurs més preuat que té al sarró. 

 
Lluís M. Bosch i Daniel resumeix així el seu pensament: «Explicar la meva 

petita història mitjançant la música, oferint tota mena de detalls sense explicitar-hi res, 

és per a mi un alliberament, una catarsi que m’asserena i em dóna la pau i 

l’assossegament necessaris per continuar essent optimista ». 
 

CAROLINA RIUS i MORENO Esparreguera, 1976. Titulada Superior de 
Llenguatge Musical i de Piano al Conservatori Superior de Música del Liceu sota el 
mestratge de Stanislav Pochekin i Diplomada en Educació Musical per la UAB.  

 És professora de piano  per oposició (2002) a l'EMM Casa dels Nens de 
Barcelona. Actualment és la directora d’aquest centre. 

Ha cursat 2 postgraus de pianoforte a l'ESMUC amb Arthur Schoonderwoerd del 
2006 al 2008. Ha treballat com a mestra de música a l'educació infantil, primària, 
secundària i escoles de música de la província de Barcelona. També ha dirigit la coral 
infantil Els Gotims de Sant Sadurní d'Anoia durant 2 anys. Des del 1998 ha fet diversos 
concerts arreu de Catalunya i França, en qualitat de solista, i amb diferents agrupacions 
de cambra. El 2005 aconsegueix el segon premi de composició del CORNAMUSAM 
d’Olot.  

Col·labora als espectacles infantils MÚSICA DIBUIXADA i MÚSICA 
ENCANTADA  amb el compositor Lluís M. Bosch.  
 


