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ALEJANDRO CABO IGUAL 

Guanyador del Premi extraordinari final de títol de Clarinet 2015-16 

 

 

 

- Com t'has preparat? Consideres que ha sigut difícil la preparació? 

Des del primer dia que va eixir la convocatòria per al premi vaig 
aconseguir les obres obligades i em vaig posar a estudiar-les. El primer que 
vaig fer, va ser buscar informació sobre les obres. Sobretot de l'obra 
"L'Abisme dels ocells" perquè la història que té darrere, en interpretar-la, 
s’ha d’intentar transmetre al oient. Després, vaig començar a estudiar 
lentament els passatges més dificultosos i a estudiar exercicis de control 
del so ja que les dues obres requereixen d'un gran domini d’aquest. Per 
últim, vaig fer una audició dues setmanes abans del premi per posar-me a 
prova. 

- Com t'has sentit després de l'actuació? 

He eixit prou content. He estat molt a gust tocant i he gaudit molt encara 
que sempre em quede en la sensació que hi ha passatges que 
m'agradarien que hagueren eixit millor; però, açò és el que em motiva per 
seguir estudiant dia a dia. 
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- Què suposa per a tu guanyar aquest premi? 

Guanyar aquest premi és com un reconeixement de tots els "esforços" i 
les hores que he passat estudiant/gaudint durant els 4 anys al 
conservatori. 

- Què ha suposat en teu pas pel CSMV?  

L'etapa d'estudiant al conservatori per a mi ha sigut inoblidable. Ha 
suposat molt d'aprenentatge, moltes hores d'estudi, amistats que duraran 
per a tota la vida, hores i hores de rialles i algun soparet que altre de 
conservatori o millor encara, de clarinets. Sobretot, l'últim any, per a mi va 
ser el més motivador, enriquidor i el que més a gust vaig estar. Un dels 
motius principals va ser la sort de poder donar classe de clarinet amb 
Emilio Ferrando que em  va ajudar moltíssim a perfeccionar-me i vaig 
intentar aprendre tot el que poguí i més d'ell. De la qual cosa n'estic molt 
agraït. 

 

- Quins plans tens pròximament? 

Actualment estic estudiant el Màster d'Interpretació i Investigació al 
Conservatori d'Alacant i em considere  afortunat de tindre com a 
professor de clarinet a José Franch Ballester, un referent per a mi.  Com a 
meta més pròxima tinc la de finalitzar el treball de fi de màster i el recital. 
Realitzaré també alguns recitals i proves durant els pròxims mesos. De 
cara a l'any que ve tinc en ment diversos camins però encara no tinc clar 
quin elegiré. El que sí que tinc clar és que continuaré preparant-me per a 
proves i seguiré estudiant idiomes. 


