
III TALLER DE 

MÚSICA MODAL
Creació a partir de la música de la Mediterrània Oriental

per Efrén López • 16, 17 i 18 de març de 2018

Teatre Mar i Terra de Palma
Taller d’experimentació dins el camp de l’anomenada 
“música modal”, a través de l’anàlisi i interpretació de 
peces pertanyents a les tradicions grega, turca, iraniana, 
àrab, azerí o afganesa, tot treballant els seus sistemes 
melòdics (Makam, Raga...) i rítmics (Usul, Tala...).

Especial èmfasi en les escales microtonals i els ritmes 
d’amalgama (5/8, 7/8, 9/8, 11/8, 13/8, 15/8...).

Efrén López és compositor, multi instrumentista i 
productor especialitzat en música medieval i tradicional de 
la Mediterrània Oriental i l’Orient Mitjà. Ha enregistrat més 
de 60 CD’s i voltat per Europa, EUA, Sudamèrica, el nord 
d’Àfrica, l’Orient Mitjà i Àsia amb el Trio Petrakis / López / 
Chemirani, L’Ham de Foc, Evo, Ross Daly & Labyrinth, Kelly 
Thoma, Maria del Mar Bonet, Faun, Sima Bina, Daud Khan 
Ensemble, Oni Wytars, Maria Laffitte, Aman Aman, Qntal, 
Capella de Ministrers, Jordi Savall, Miquel Gil, Carles Dénia...

Com a docent ha impartit tallers i master classes a Espanya, 
Suïssa, França, Grècia, Portugal, Itàlia, Xipre, Alemanya, 
Bèlgica, Holanda, Turquia i Cap Verd.

Per tal de participar en aquest taller és aconsellable, tot i 
que no imprescindible, tenir nocions bàsiques de solfeig. Hi 
podeu assistir amb qualsevol instrument rítmic o melòdic, 
inclosa la veu.

PREU. 
Preinscripció abans del 28 de febrer 130 €
Després d’aquesta data 150 €

(es farà una preinscripció de 60 € i la resta s’abonarà en metàlic el 

mateix dia de l’inici del taller) 

PLACES LIMITADES. 
Unicament es reserva la plaça una vegada abonat l’import de 
la preinscripció. En cas de baixa no es tornarà aquest import.

HORARI.  
Divendres 16.00-20.00 h
Dissabte 10.00-14.00 / 16.00-18.00 h
Diumenge 10.00-14.00 / 16.00-20.00 h

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS. 
Jaume Compte   +34 655 751 749 . jaumecom@gmail.com

LLOC.
Teatre Mar i Terra (Carrer de Sant Magí, 89, Palma)


