
Dimecres, 28 de juny de 2017, a les 19.00 hores
Sala Mompou – seu de la SGAE a Catalunya 
Passeig de Colom, núm. 6, Barcelona

Entrada lliure fins a exhaurir les places

CONCERT AMB MOTIU DE LA DONACIÓ DEL FONS PERSONAL 
DEL COMPOSITOR AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ARXIU DE LA SGAE

ENRIQUE 
ESCUDÉ-COFINER 
GRAUGÉS

Barcelona, 1909 
Molins de Rei, 1996
(Barcelona)

PROGRAMA:

• «Juliol» (sardana per a piano sol)

• «Sencillito» (fox de la revista Secreto de estadio)

• «Chiquita bonita» (bolero)

• «Corazón sin canción» (samba cançó)

• «Faro de bahía» (samba lenta)

• «La portuguesa» (fado cançó de la revista Secreto de estadio)

• «Images d’Espagne nº 1, Sierra Morena» 

• «Si te hubieses casado conmigo» 

    (bolero de la pel·lícula del mateix nom)

• «Carnavalito de amor» (tempo di bajon)

• «Barcelona» (marxa)

• «Hoja de álbum» (samba lenta)

• «Me gusta mi novio» (pasdoble)

© Coberta per a l’edició de cant i piano de Rosa María 
(Fons Enrique Escudé-Cofiner. CEDOA-SGAE)

© Fullet publicitari de la revista Secreto de estadio 
(Fons Enrique Escudé-Cofiner. CEDOA-SGAE)

L’acte comptarà amb la inestimable presència de les quatre filles del compositor: Concepción, María Isabel, 
María Jesús i María del Carmen Escudé-Cofiner Fuentes. 

La Societat General d’Autors i Editors, a través del seu Centre de Documentació i Arxiu (CEDOA), es 
complau a convidar-te al concert dedicat al compositor Enrique Escudé-Cofiner Graugés (1909-1996) 
amb motiu de la donació del seu fons personal al Centre de Documentació i Arxiu de la SGAE.

• Paraules de benvinguda a càrrec de Ramon Muntaner, director de la SGAE a Catalunya i Balears.

• Presentació de l’acte i paraules d’agraïment a càrrec de María Luz González Peña, directora del  
   Centre de Documentació i Arxiu de la SGAE.

• Concert a càrrec de Viviana Salisi (piano) i Carmen Paula Romero (soprano).



ENRIQUE ESCUDÉ-COFINER GRAUGÉS

VIVIANA SALISI CASAJUANA

CARMEN PAULA ROMERO

Compositor i director, va començar a estudiar música amb el seu pare, el guitarrista flamenc Francisco Escudé, i 
als set anys va entrar a l’Escolania de la Capella de la Mercè, aleshores dirigida per Lluís Millet. Va estudiar harmo-
nia, contrapunt i fuga amb Enric Morera i Jaume Pahissa a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. Posterior-
ment, va cursar estudis de composició, instrumentació i orquestració amb Francesc Montserrat Ayarbe i, més 
endavant, amb Conrado del Campo. L’any 1942 es va traslladar a viure a Madrid i el 1946 va formar una orquestra 
de música lleugera anomenada Cofiner y sus Chicos, amb la qual va fer diverses gires per l’Orient Mitjà i Europa. 
D’aquesta època destaca especialment la direcció de diferents concerts a la RAI. Uns anys més tard, el 1950, es 
va fer càrrec de la direcció i els arranjaments musicals de l’orquestra de la companyia Telefunken. 

En plena maduresa musical, coincidint amb l’última gran dècada del gènere sarsuelístic espanyol, als anys cin-
quanta, es va dedicar a la composició de música per a l’escena. Així, va compondre diverses revistes en col·labo-
ració amb els llibretistes Muñoz Román, Manuel Paso, José Luis Navarro, Romero Marchent i Ignacio Ballesteros. 
Una d’elles, Secreto de estadio, es va estrenar amb èxit al teatre de la Zarzuela el 1953 i, en finalitzar la tempora-
da, es va traslladar al teatre de La Latina. En total, se’n van arribar a fer més de 200 representacions. El 1993, en 
el marc del Festival de Guitarra de Còrdova, es va estrenar el concert per a guitarra Gipsy concert, coescrit amb 
Agustín Castelló Sabicas. 

Enrique Escudé-Cofiner va ser membre del Consell d’Administració de la SGAE. A més, el 1967 fou nomenat direc-
tor adjunt de la secció musical, i el 1969, director de la mateixa secció, càrrec que va exercir fins a jubilar-se.

Es dedica des de fa més de vint-i-cinc anys a l’acompanyament del repertori vocal. Va estudiar al Conserva-
tori de Manresa amb Glòria Massegú i Ludovica Mosca, i a l’Escola de Música de Barcelona amb Albert 
Attenelle. Finalitzats els estudis superiors de piano, es va especialitzar en acompanyament de lied i òpera a la 
Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar (Alemanya), amb el suport de la beca Wardwell de la Fundació 
Humboldt. En aquest centre va obtenir el títol de correpetidora. 

Ha treballat com a assistent musical als festivals d’òpera de Bad Hersfeld i Heidenheim a Alemanya i en el cicle 
«Òpera a Catalunya» d’Amics de l’Òpera de Sabadell, a més de col·laborar puntualment amb institucions com la 
Fundació “la Caixa”, el Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra de Cambra Catalana o la Coral Càrmina, entre d’altres.

Amb diverses formacions de cambra, especialment amb duos amb cantants, ha actuat per tot el territori 
català. Com a part d’Òpera Còmica de Barcelona, ha dut a terme una intensa tasca de recuperació del patri-
moni líric de petit format, que ha estat guardonada amb el Premi Serra d’Or de Teatre 2013.

Des de 2001, any de creació del centre, és pianista repertorista de l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
A la mateixa escola, va cursar el 2013 el Màster en Interpretació de la Música Antiga. Des de 2015 és també 
professora del màster de lied «Victòria dels Àngels» i col·laboradora habitual dels Amics de l’Òpera de Sarrià 
en la seva temporada d’òpera de cambra.

Carmen Paula Romero va iniciar els seus estudis musicals a Dénia (Alacant), on va estudiar piano i va començar la 
seva formació vocal. Obtingué el títol superior de piano al Conservatori Superior de Música de Castelló i el 2012, el 
títol superior de cant a l’ESMUC, amb la professora Enedina Lloris i la repertorista Viviana Salisi. 

Entre els anys 2011 i 2013 va cursar el màster de lied i oratori de la Universität für Musik und darstellende Kunst 
de Viena, amb els professors Sebastian Vittucci i Gabriel Fontana i el pianista Dieter Paier. Va finalitzar els 
estudis amb matrícula d’honor.

Entre altres guardons, Carmen Paula Romero ha rebut el segon premi en el XII Concurs Internacional de Cant Luís 
Mariano (juliol de 2014), dos premis especials en el II i III Concurs Internacional de Cant d’Elda (setembre de 2013 i 
2014, respectivament), el primer premi en el Concurs d’Interpretació Musical Arjau (Barcelona) i el segon premi en 
el II Concurs Internacional de Música de Cambra de Villalgordo del Júcar (2012).

Des de 2006 ha cantat en diferents festivals i teatres, com per exemple el Cicle de Joves Intèrprets del Palau de la 
Música de València, el XII Cicle d’Orgue d’Urdaibai (Biscaia), el Festival de Música Clàssica de Teulada-Moraira 
(Alacant), el Palau de la Música Catalana, la Universidad Politécnica de Cartagena (Múrcia), el Palau Robert (Barce-
lona), el Teatre Alegria de Terrassa (Barcelona), l’Auditori ADOC d’Elda, la seu de la SGAE a Barcelona, l’Auditori de 
Conca, el teatre del palau de Schönbrunn (Viena) o la Maison Communale de Bienne (Suïssa), entre d’altres. El 
desembre de 2015 va debutar al Teatro de la Zarzuela amb la sarsuela Los flamencos, dirigida per Cristóbal Soler. 
També va cantar al mateix teatre com a madrigalista el març de 2016 a l’òpera barroca La guerra de los gigantes, 
amb la Cappella Mediterranea dirigida per García Alarcón i direcció escènica de Tambascio. El gener de 2017 va 
debutar als Teatros del Canal amb la sarsuela El chaleco blanco, dirigida per Jordi Navarro i amb direcció escènica 
de Rita Cosentino.

L’any 2017 ha estat membre de l’Acadèmia de la Setmana de Música Religiosa de Conca, amb la qual va interpretar 
l’oratori Lazarus de Franz Schubert el proppassat mes d’abril.

La SGAE, com a dipositària de l’arxiu de música civil més important de l’Estat espanyol i, a la vegada, d’una de les bibliote-
ques teatrals més completes del país, fa accessibles els seus valuosos fons documentals a través del Centre de Docu-
mentació i Arxiu (CEDOA). 

El CEDOA té encomanada la funció de garantir l’adequada conservació i l’accessibilitat del riquíssim patrimoni que custo-
dia. Per això desenvolupa funcions de caràcter documental (catalogació, conservació, digitalització), comercial (còpia, 
edició i lloguer de materials orquestrals) i promocional (divulgació del repertori adreçada tant a investigadors i intèrprets 
com al públic en general).

© Foto Enrique Escudé-Cofiner i la seva orquestra. (Fons Enrique Escudé-Cofiner. CEDOA-SGAE)

www.sgae.cat
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EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ARXIU DE LA SGAE 


