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Lluís Guerra Recas
Posteriorment, es va especialitzar a diverses acadèmies,
entre elles l’Acadèmia Marshall de Barcelona, fins a
iniciar-se com a concertista.
Lluís Guerra Recas paral·lelament ha explorat d’altres
estils com la música contemporània i el jazz, passant per
l’Aula de Música Moderna i Jazz i el Taller de Músics de
Barcelona. També ha col·laborat com a teclista en diverses
bandes de Rock i Pop, formant part, entre altres, de la
banda d’Adrià Puntí en les primeres gires en solitari.
Posteriorment va continuar la seva formació com a compositor, i es va especialitzar en filmscoring al prestigiós
Berklee College of Music de Boston (EUA), on va obtenir
una diplomatura en aquesta branca. Ha realitzat la banda
sonora de diverses produccions televisives i ha col·laborat
a Los Ángeles (EUA) amb el compositor Klaus Badelt en
grans produccions nord-americanes.
Coincidint amb el seu retorn a Girona, Lluís Guerra Recas
va fundar l’empresa musical Music eMotion, dedicada a
la producció musical, el management i el disseny, la qual
dirigeix en l’actualitat. Lluís Guerra Recas ha guanyat diversos concursos i beques, i també és Graduat Superior de
Disseny per la Universitat Politècnica de Barcelona.

Estudis
Biografia
Lluís Guerra Recas, nascut l’any 1978, és compositor i intèrpret de piano, tasques que combina amb la docència. La
seva activitat professional es desenvolupa en estils musicals
molt diversos, la qual cosa deixa palesa la seva polivalència estètica i artística, treballant entre altres en el camp de
la música per a audiovisuals, la composició contemporània
i la improvització.
Va començar els seus estudis de música de petit a l’Aula
Musical de Girona i al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, on obtngué el Títol Professional de Piano i Solfeig. A
continuació es traslladà a Barcelona, on prosseguí els seus
estudis fins arribar a titular-se com a Professor Superior de
Piano i Solfeig pel Conservatori del Liceu de Barcelona.

· Berklee Internship Program a Los Angeles. Introducció a la indústria musical americana amb ‘workshops’ en
importants empreses i professionals del sector musical.
2008/2009
· Diploma Cum Laude en FilmScoring per la Berklee
College of Music, Boston 2007. (Composició, producció,
direcció i sincronització de música per a la imatge).
· Professor Superior de Piano i Solfeig pel Conservatori del
Liceu de Barcelona (2000). Especialista en interpretació
clàssica i Teoría de la música.
· Estudis de Música Moderna i Jazz a l’Aula de Música
Moderna i Jazz i al Taller de Músics de Barcelona (20012004). Jazz performance, Arrenjaments i composició.
· Graduat Superior en Disseny per la Universitat Politècnica de Barcelona, 2004. (Imatge i Comunicació, Disseny
del Producte, Gràfic, Tèxtil i Multimèdia).
· Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP) per la Universitat
Politècnica de Catalunya, 2003.
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Premis i Beques

eMotion (www.musicemoion.es) i de Lluís Guerra Recas
(www.lluisguerra.com).

· Beca A.I.E. (renovació) d’alta especialització per a Berklee, 2007-2008.

. Professor associat Conservatori de Música de Girona,
Piano, Cambra, Harmonia, Llenguatge, etc... des de 2009.

· Beca A.I.E. per a estudis d’alta especialització per a Berklee, 2006-2007.

· Producció musical, arranjaments i Composició Disc
infantil “Júlia Julieta” (Cia. Kalikòpies).

· Beca per a estudis artístics “Ciutat de Girona”, estiu 2006.

· Arranjaments per veus per grup a capella “Nàiade”, de
les cançons “Take Saravá” i “Give me one reason”.

· Berklee Zambelli Scholarship 2005. Beca/concurs de
Piano Clássic a Berklee.
· Berklee WTS Scholarship. Per a estudis a Berklee, 20042007.
· A.I.E. Renovació Beca per a estudios a l’Aula de Música
Moderna, 2003-2004.
· A.I.E. Beca per a estudiar a l’Aula de Música Moderna i
Jazz “Fundació- Liceu” de Barcelona (2001-2002).
· Beca del “Ministerio de Educación y Cultura” per a
realitzar el curs internacional de Música “Music Without
Borders” a Balassagyarmat, Hungría, estiu 2001.

Altres Cursos
· Elements de Filmscoring. Música per a la imatge, banda
sonora, expressió, sincronía i so amb José Nieto, Barcelona
2000.
· Introducció a la direcció cinematogràfica a l’escola “15
de Octubre”, Barcelona 2001.
· Taller de noves sonoritats. Art sonor, producció i valors
de l’art contemporani. A càrreg de la Orquesta del Chaos.
Girona, 1997.
· Perfeccionamient en piano. Amb Carlota Garriga i Alicia
de Larrocha, Acadèmia Marshall, Barcelona 2000-2002.

· Composició i producció musical Banda sonora TV Movie
“Tornar a Casa” (Ikiru Films, TV3, TV Galicia, Formato
Prod.).
. Fundador i director de l’empresa musical Music eMotion,
amb seu a Girona, 2009.
· Professor de Música d’ Ensenyament Secundari. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb
plaça obtinguda a les oposicions de 2005. Actualment
destinat a IES Santa Coloma de Farners.
· Composició i producció musical del Documental
“Waves of Liberty”, una coproducció de Canal Paradís,
TV3 i Canal Historia, distribuiït a nivell mundial per First
Hand Films.
· Practicum en Film Scoring amb el compositor Klaus
Badelt a Los Angeles (EUA), treballant en bandes sonores
per a grans produccions cinematogràfiques.
· Pianista i teclista en bandes de Jazz i Rock, concerts de
música clàssica i events musicals en empreses privades.
· Professor de Piano. Experiència de més de 5 anys com a
professor de piano a diferents centres musicals privats de
Catalunya.
· Becari a l’empresa Hewlett Packard de Barcelona. Dep.
Disseny Industrial.

· Clave. Amb Isabel Rocha. Tècnica digital, sonoritat,
repertori barroc i ornaments al clave a la Escola Marshall,
Barcelona 2000.

Experiència Professional
· Producció musical, composició i interpretació al projecte personal de piano “Punts de Vista”. Producció disc i
concerts.
. Representació musical del grup vocal “Nàiade” i del
projecte musical “Points of View” (Music eMotion).
.Composició-encàrrec de Marxa Nupcial, estiu 2011.
.Disseny i programació de les webs corporatives de Music
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”Punts de Vista”
És un recull de composicions originals per a piano que
descriuen vivències o estats d’ànim del moment. “Punts de
Vista” es torna un viatge sorprenent per mons sonors diferenciats i eclèctics, unificats per la personalitat compositiva
del seu creador i la qualitat expressiva de les interpretacions.
En un estil influenciat per la tradició clàssica i les essències
del jazz i la música moderna, Lluís Guerra esculpeix emocions en forma de peces de diferents estils com bossanovas, swing, balades de caire pop o petites peces de discurs
clàssic, atacades amb llibertat i frescor.
Punts de Vista aglutina amb un tarannà innovador elements
propis de diferents gèneres musicals, popularment adoptats.

Així, el rigor compositiu el guia per oferir estructures formals complexes amb antecedents en la línia evolutiva de la
història de la música clàssica i tradicional.
La presència simbòlica d’elements de la cultura “Pop” es
fusiona amb naturalitat en el projecte, no només a nivell
de llenguatge musical pròpiament dit, sinó també amb
l’adopció pretesa de convencions pròpies de la modernitat. És el cas de l’exposició amena i d’interès, per part de
l’artista, de cada una de les composicions durant la interpretació, o la consició i durada de les composicions, o fins
i tot la inusual concreció emotiva de cada peça.
De la considerada música culta del s.XX (el jazz) afloren
també discursos improvitzatius més o menys oberts a
aquest llenguatge, i que busca però, la innovació, genuïtat
i immediatesa de la disciplina de la creació musical en viu.
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Composicions
Les composicions d’aquest projecte, tenen la seva arrel en vivències, sentiments i influències musicals diverses. La coherència i el rigor artístic marquen tots els processos creatius que s’impliquen en
aquest projecte, desde la concepció original de cada peça fins a la posterior aportació il·lustrativa o
gràfica.

Puff’s

Explicació Tècnica de la composició:

Motivació creativa:

Durada: 5m 37s.

Aquesta composició té el seu zigot creatiu en l’íntim anhel
d’abraçar el sentiment tendre però alhora trist que provoca la coneguda cançó popular “Puff, el drac Màgic”.
Arrenca així una recerca alquimitzadora per tal de canviar
la connotació d’aquells sentiments per aportar-hi un bri
d’esperança i, finalment, brindar a l’oient una emoció
catàrtica que el deixi satisfet del desenllaç de la història.

Originals motius melòdics condueixen el tema principal
cap a una secció intermitja que reposa sobre una harmonia
‘circular’ de quintes successives. El joc compositiu crea
una sensació de moviment continu adient

Explicació Tècnica de la composició:

Després d’una introducció que introdueix elements
lingüístics de la paleta personal de Lluís Guerra, el tema
inicial marcadament tètic i definit, amb una harmonització seleccionada inspirada en la cançó original, donen
pas a temes secundaris que aconsegueixen avivar rítmicament la peça, durant la primera secció. Aquesta va guanyant presència fins a portar-nos a una secció de constrast,
que evoca amb melodies secundàries de registre intermedi
el nou tema. Les progressions harmòniques modulants
porten finalment l’oient a la reexposició temàtica però en
registre diferent, per concloure la peça.

Durada: 4m19s

O’Bossa
Motivació creativa:

La Bossa com a institució musical, és la inspiradora
d’aquesta peça que integra elements lingüístics personals
i de la música popular. Cert to melancòlic és arrossegat
alegrement i portat, com un passeig, per reposades sensacions disteses i càlides, que guanyen intensitat durant la
improvització, sense perdre el moviment q proporciona el
ritme.
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Remordimiento
Motivació creativa:

Expressar de forma concisa, directa i incisiva l’emoció
del remordiment, tot portant l’oient cap a móns interiors
viscuts per mitjà de l’evolució harmònica i l’agoserament
interpretatiu.

Explicació Tècnica de la composició:

Peça creada amb imperatius minimalistes, que es fusionen
amb naturalitat i grandesa amb els cànons compositius
formals més tradicionals. Així, sobre un motiu repetitiu i
únic de semicorxeres en mans alternes, es va suggerint una
ferma línia melòdica, realçada magistralment per conglomerats harmònics que sorprenen per la seva modernitat
i innovació, tot respectant genuïnament les fluctuacions
sonores de la tradició clàssica.

Durada: 1m 55s

Al Fin Juntos
Motivació creativa:

Un profund sentiment tal vegada imaginari, però moltes
vegades somniat, d’assoliment, de trobada. Potser amb un
to místic, després de temps d’espera i renúncia.

Close
Motivació creativa:

Aquesta peça segueix el discurs calmat que proporciona
el saber-se a prop de culminar un esforç i aconseguir una
meta. Una reflexió prèvia al desenllaç suposadament triomfal, en el qual es barregen estats eufòrics i viscerals amb
paisatges sonors suggerents.

Explicació Tècnica de la composició:

La composició compta amb una elegant i emotiva melodia, acompanyada amb harmonies modernes d’acords
mantingudament invertits i en alguns casos híbrids. Això
crea una atmosfera molt sentimental que evoluciona en la
secció de contrast cap a un llenguatge potser més senzill,
però que té per finalitat secundar i mantenir aquest sentiment. Per finalitzar, el tema apareix en un registre més
agut, amb variacions sovint improvitzades que conclouen
la peça de manera quasi etèria.

Durada: 3m 29s

Explicació Tècnica de la composició:

Amb l’objectiu de crear una melodia original i emotiva, es
va engegar la composició d’aquesta peça, tot seguint els
cànons de la composició moderna, arribant a l’esquema
melòdic i harmònic sobre el qual s’improvitzen arranjaments i discursos melòdics.

Durada: 4m 29s
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Moving View

La tornada a la secció inicial retorna al tempo més serè per
introduir la reexposició del tema inicial, que adopta un
to més cristal.lí al trobar-se en un registre més agut des de
que reapareix.

Motivació creativa:

Evolucions harmòniques que descriuen un viatge interior,
que comença en una quietud quasi contemplativa i va evolucionant paulatinament construint una emoció continguda
que culmina en un èxtasi de sensacions intenses i insospitades.

Durada: 3m 01s

Explicació Tècnica de la composició:

La peça arrenca entre una atmosfera pausada, d’harmonies
modals, que desemboca finalment en la introducció d’un
motiu rítmic que dibuixarà metamòrficament la melodia.
Aquesta secció es divideix en subseccions en les quals
hi ha un desenvolupament melòdico-harmònic que es
nodreix del llenguatge jazzístic per a crear passatges
aparentment improvitzatius i efectives modulacions que
preparen el moment culminant de la peça, que tot i així,
no abandona mai el continu funcionament del motiu rítmic
inicial. Finalment una Coda recull i calma el desbocament
provocat acabant en dos acords de profunditat tímbrica i
emotiva.

Durada: 5m 14s

Marcha Nupcial
Motivació creativa:

Aquesta peça neix d’un encàrrec personal, el casament
d’un familiar molt proper. La peça vol ser un acompanyament emotiu i magnificador d’un dels moments més recordats en la vida dels seus protagonistes. La introducció vol
ser especialment emotiva per preparar la secció central, la
qual s’inspira en el caminar emocionat i joiós de la núvia
cap a l’altar, per concloure amb una reexposició del primer
tema per preparar la parella per l’important moment.

Explicació Tècnica de la composició:

El tema introductori està construït amb un original motiu
que, amb tempo rubatto es va acomodant a l’harmonia tot
creant una aguda emoció. D’estructura gentil, la forma
sol.licita la repetició del tema en una octava més aguda,
incorporant un acompanyament a la mà esquerra de major
elaboració melòdica que incrementa les possibilitats
expressives de la interpretació. La secció acaba cadencialment en una fermata que es veu trencada súbitament
amb l’inici del ritme a tempo més àgil de la secció de la
marxa. Les harmonies franques i contundents donen un to
de solemnitat a la peça i deixa lloc també a la introducció
de melodies secundàries que aporten fantasia al caminar
melòdic de l’esdeveniment.
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Blueish
Motivació creativa:

La sofisticació de la forma ‘blues’ esdevé en aquesta peça
l’impuls creatiu que la converteix en una complexa forma.
‘Blue-ish’ és el títol que millor descriu aquella intenció
primigènia de donar una visió innovadora del blues,
donant la connotació de ‘semblant a’. Aquesta pretesa
evolució de la forma original va donar lloc més endavant a
una voluntat emocional de desenvolupar motívicament la
melodia cap a la recerca de noves i apassionades reinterpretacions de l’essència irònico-dramàtica de la forma
originària de l’Amèrica negra.

Explicació Tècnica de la composició:

La peça està construïda sobre una forma de ‘Blues’
lleugerament evolucionada, que afegeix un compàs a la
típica roda de 12 compassos i reinterpreta l’harmonia dels
acords originaris I, IV i V, per introduir-hi sonoritats modals
sense oblidar l’essència de l’harmonia del blues. Després
de dues rodes a on s’exposa el tema principal, la composició flueix tot seguint els desenvolupaments m elòdics
i inquietes harmonies que flueixen sense treva i llibertat
incorporant seccions d’intensitat comunicativa i colpidors
contrastos. Una delicada última secció d’improvització
es fon amb el silenci previ a una declaració ferma però
nostàlgia de la melodia principal, densament harmonitzada
i sense acompanyament que culmina cadencialment en un
abrupte final.

Durada: 6m 24s

35

Motivació creativa:

El trenta-cinquè aniversari de casats dels pares del compositor motiva aquesta composició, que vol destacar el
treballat procés i triomf final d’una vida en parella. Com el
moment joiós que es tracta, la música vol transmetre emocions positives i catàrtiques; amb daltabaixos i moments
àlgids que recorden les etapes en una relació, però sobretot celebrant la grandesa i el mèrit d’una vida compartida.

Explicació Tècnica de la composició:

Es reutilitza aquí la idea compositiva de “Remordimiento”,
basada en la repetició d’un motiu de semicorxeres en mans
alternes. Aquesta vegada és una melodia completament
diferent que es va desenvolupant creant estats canviants.

Durada: 2m 08s
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Freeing Up
Motivació creativa:

Amb aquesta composició s’ha volgut fer un exercici
d’alliberament en totes les seves dimensions. Per un costat
trencar amb certes autoimposicions estilístiques, ignorant
preceptes o raonaments o premises estètiques que hagin
pogut sorgir durant el procés creatiu que hagin pogut anar
en detriment del sentiment engrescador que ha anat
suggerint inspirades per les cèl.lules rítmiques i temàtiques
que van ser orígen de la composició. Així aquesta energia
creativa ha marcat el tarannà evolutiu i emocionant de la
peça.

Explicació Tècnica de la composició:

Beginning to be
Motivació creativa:

Aquesta peça, com a primer producte de la intenció creativa que fa fonamentar aquesta aventura, suposa un impuls
creatiu que neix de l’esperit emprenedor i la il·lusió de
començar un nou projecte, que culmina en la hora present
amb tot el projecte que es presenta. Aquesta embranzida
anímica dóna títol a la composició i troba un bon aliat en
la utilització de la samba com a ritme protagonista, per
trobar l’ànim, l’alegria i la motivació adient.

El motiu principal d’aquesta peça és una progressió
harmònica viva i acolorida amb forts acords dominants secundaris, que va modulant per diferents tonalitats enllaçat
per progressions d’acords en primera inversió que creen
una contínua sensació de creixement. En cert moment es
trenca fins i tot amb el compàs quaternari per donar la
sensació d’acceleració abans d’arribar al punt àlgid. A partir d’aquest moment s’entra en una secció intermitja que
suggereix una harmonia de dominant. Finalment es reprèn
el motiu inicial per tancar la peça amb una reexposició i
sobtada cadència final.

Durada: 3m 01s

Explicació Tècnica de la composició:

El ritme de samba es combina amb els montunos afrocaribenys al llarg d’aquesta peça. Arrencant amb una introducció d’acords tensionats s’encara la interpretació de la
melodia, que presenta una estructura original i innovadora.
Així, aquesta agafa elements de l’estètica minimalista contemporània alhora que fa ús del llenguatge harmònic diatònic, com a acompanyament, cosa que incrementa el seu
efecte sorprenent i modern. La forma de la peça segueix
els cànons de la interpretació del jazz, basat en la repetició
d’una forma sobre la qual s’hi fan les improvitzacions. En
aquest cas la forma té tres seccions diferenciades, les quals
es subratllen canviant l’estil rítmic de l’acompanyament de
la ma esquerra durant els solos. Aquest passa de montuno
afro-caribeny, a motius rítmics més afins a la samba o bossanova. Després d’algunes rodes improvitzades es repeteix
la secció inicial i s’acaba en una petita coda.

Durada: 5m 21s
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Back To Good Sense
Motivació creativa:

L’estat de pertorbació que a vegades ens provoquen les
males notícies, problemes o dificultats és difícil d’evitar. Si
en alguna ocasió hom ha passat d’abocar-se desenfrenad
ament a la ira i ha aconseguit després recapitular i fer un
esforç per centrar de nou les coses entendrà la joia que
provoca fer una troballa un cop reconduïda la situació. És
aquest moment el que va quedar immortalitzat en forma
de composició donant lloc a aquesta peça, que vol realçar
aquest sentiment de victòria, de positivisme lluminós,
trobat en recuperar la sensatesa.

En el punt més àlgid una cadència dona pas a la reexposició del tema principal en un nou to de Sib, aquesta
vegada interpretat amb més delicadesa. A continuació unes
progressions tonals aporten gran dolçor i delicadesa al passatge inspirat en la imatge del nadó.
La següent secció re-emprèn el moviment més lleuger
i culmina en un passatge reflexiu i dolç, recolzat en un
pedal cadencial que acomiada la peça amb sobrietat.

Durada: 6m 30s

Explicació Tècnica de la composició:

El ritme brasileny sustenta aquesta composició de caire
jazzístic. La mà esquerra va resseguint la progressió amb
continuïtat harmònica mentre la mà dreta disposa un àgil
tema melòdic. Poc després una secció B deriva el ritme
cap a un passatge menys definit però de tints caribenys
fins que entra, a mode de tornada, la secció C, clarament
influenciada per la música popular dels anys 80. La peça
adopta així un caire general de jazz progressiu i prepara
una improvització que promet interessants combinacions
rítmiques. Es tracta d’una peça arrelada en el llenguatge
del jazz de sensacions coloristes i positives.

Durada: 3m 44s

Entre Nosotros
Motivació creativa:

Peça novament motivada per un encàrrec, aquesta vegada
consistent en crear una Nadala. Una peça per a piano
sol que simbolitzés o descrivís els esdeveniments que es
celebren cada any el 24 de Desembre. En aquesta peça,
doncs, hi havien de conviure sentiments de joia, alegria i
grandesa, així com de tendresa i solemnitat. Però també
humilitat i veritat.
La peça comença descrivint l’enunciació inspirant-se en
la presència de l’estel i relata la creixent emoció que van
sentint els pastors i les persones properes en assabentar-se
de les noves.

Explicació Tècnica de la composició:

Un tema principal de caràcter enigmàtic i tendre introdueix la peça en estructura ternària. El motiu rítmic de
semicorxeres és lleugerament suggerit en aquesta primera
part, però serà utilitzat en tot el seu potencial durant el
desenvolupament de la peça. Aquesta part té un caire més
enèrgic, trepidant i emocionant i creix fins a l’èxtasi del
naixement utilitzant harmonies que alhora van dibuixant
contra-melodies que accentuen el moviment ascendent de
la intensitat.
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Gravació
La gravació de “Punts de vista” es va realitzar el dia 3 i
4 de Gener a l’estudi de reconegut prestigi internacional
“La Buissone”, situat a la població de Pernes les Fontaines,
França.
Es tracta d’un estudi molt valorat, entre altres, a les esferes
del jazz europeu de primera línia, que disposa d’un piano
Steinway and Sons de gran qualitat i exquisida sonoritat.
El control tècnic de la gravació va ser a càrrec de Gérard
de Haro i Nicolas Baillard, aconseguint una qualitat de so
extraordinària.
Cal destacar també la minuciosa participació de
l’experimentat afinador de pianos Alain Massonneau.
En el mateix estudi també s’ha produït la masterització del
disc, a càrrec, aquesta vegada, de Romain Castera.
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Concerts
El projecte “Punts de Vista” inclou també una sèrie de concerts de presentació de les composicions
i del disc. Es vol dotar aquests concerts d’elements d’interès que donin un sentit més enriquidor a
l’experiència.

Presentació de cada una de les
composicions:
Aquest és un element interessant i peculiar dels concerts
de “Punts de Vista”.
Lluís Guerra presenta personalment les peces per explicarne el seu origen creatiu, o també algunes dades tècniques
interessants sobre la seva composició. Això apropa la
música a l’espectador, que té la oportunitat de contemplar
i donar significat concret a les vivències que ofereix la
música en directe.
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Disseny d’escenografia adicional:
Es proposa un format de concert més ampliat en el qual
s’hi afegeix un muntatge escenogràfic que inclou plafons,
llums, i projeccions amb tota la imatgeria del disc i del
projecte.
PLAFONS
Una representació de les il·lustracions del disc en gran
format (60x60), es distribuirà per l’escenari tot al.ludint
al disseny del llibret. Aquests plafons es situaràn per
l’escenari als peus del piano i seràn il.luminats individualment mentre s’interpreta la peça a la qual corresponen.
PROJECCIONS
Una sel.lecció d’imatges relacionades amb el disc i els
concerts de “Punts de Vista”, seràn projectats a partir
de tres focus de projecció per diferents punts de la sala.
Aquests seràn degudament triats i estudiats en cada cas. Es
tracta de crear un efecte visual de colors unitaris seguint el
concepte que mou el disseny del llibret i portada del disc.
IL.LUMINACIÓ
Dos llums il·luminaràn els punts principals a on es situarà
Lluís Guerra durant les actuacions. Un assegut al piano
i l’altre dret davant del micròfon mentre fa les explicacions.
A més, es completarà l’escenografia amb la distribució
per l’escenari de varis exemplars de la làmpada ‘Alluma’,
disseny també creat per Lluís Guerra. Aquestes lluminàries
ajudaran a crear l’atmòsfera que es pretén aconseguir a les
actuacions.
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