
L’Enseble Lumière es una iniciativa del músic i compo-
sitor Miquel Àngel Aguiló. 

Es tracta d’establir un pont on el públic no habitual 
dels concerts de música clàssica puguin entrar en con-
tacte amb el món orquestral i de sonoritats clàssiques. 

El nom del grup fa l’ullet cap al món del cinema. I és 
que l’estil de les peces serà amb un llenguatge cinema-
togràfic, totalment descriptiu. “El repertori estarà for-
mat per una sèrie de mini obres, que ben podrien ser 
cadascuna d’elles una B.S.O., així que el que es proposa 
són bandes sonores òrfenes, però cadascuna d’elles 
ens explica una història, una situació, ens condueix a 
un petit univers emocional...”

El projecte inclou la creació d’un grup estable de 12 
músics que amb el nom ENSEBLE LUMIÈRE pugui girar 
arreu de les llles ofernint els seus concerts, divulgatius i 
pedagògics, mostrant al públic els instruments d’aprop 
i així crear un pont envers la música classica. 

En el grup s’integren músics de vent, corda, percussió i 
arpa. Tots ells d’un altíssim nivell, músics en actiu tant 
sobre l’escenari com en la docència.

Per aquesta formació s’està creant un repertori especí-
fic, dins un llenguatje que faci, precisament, accessible 
aquestes sonoritats al públic general més atret pel 
pop, el jazz o les músiques lleugeres. 

El repertori tindrà sempre unes sonoritats descriptives, 
properes al món de les bandes sonores, la qual cosa 
apropa, ja d’entrada, a un públic no habitual. Però 
sempre amb els sons acústics de la orquestra, dins una 
sonoritat clàssica, conservant les formes musicals. 

Després de les primeres trobades i concerts, el grup 
enregistrarà un primer CD que sortirà al mercat. Aquest 
material fonogràfic servirà com a presentació i reclam 
del propi grup. També serà enviat de forma continuada 
a les diferents ràdios Balears així com a les nacionals, 
(Radio 2, Catalunya música, entre d’altes) podent, fins 
hi tot, arribar a la difussió a l’estranger. 

Actualment estam treballant per establir llaços amb 
diverssos mitjans de comunicació que recolzin el 
projecte i de moment el grup Serra ja ha mostrat el seu 
interès en promoure la formació a traves dels mitjans al 
seu abast.
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Un suport econòmic és vital en el funcionament d’un 
projecte així, ja que moure entre illes i dins Mallorca 
mateix un grup tan nombrós fa que les despeses de 
catxet, desplaçaments, assajos, alojament... siguin 
inassumibles pels diferents consistoris i festivals, 
però tenint una base inicial econòmica, els concerts 
podràn ser cofinançats, es a dir: el propi ENSEMBLE 
podrà assumir el 50% del cost als concerts i els dife-
rents promotors, tan sols hauràn de finançar la resta. 
Aquest sistema funciona ja fa molts anys dins Europa 
i és actualment l’únic que garantitza que les grans i 
mitjanes formacions orquestrals puguin desplaçar-se i 
actuar arreu, fent programacions regulars als festivals i 
programacions culturals. 

Es mala de preveure la quantitat de persones que po-
dràn gaudir de la música de l’orquestra, però la nostra 
tasca serà crear un flux ininterromput d’activitat musi-
cal, portant la música a tots els indrets possibles de la 
nostra geografia.

Miquel Àngel Aguiló  
director i ideòleg del 
Emsemble Lumière

Nascut a Palma de  
Mallorca.
Estudis musicals a Palma, 
Barcelona i Holanda amb 
Miriam Rader, G. Motatu, 
Herre Jan Stegenga, Ad Van Dongen i Marçal Cervera

Grau professional Pla 66 i llicenciatura superior de vio-
loncello.

Ha format part de diverses formacions de càmera, 
tant nacionals com a internacionals: Nederland Kamer 
Orquest, Orquestra Barroca Espanyola, Orquesta Bar-
roca Española, Orquesta Barroca de la Universidad de 
Salamanca, Studium Aureum i La Real Cámara. Actual-
ment treballa amb la Orquesta Barroca de Sevilla i amb 
Al Ayre Español (grups historicistes). Amb aquests ha 
gravat per a Radio France, Harmonia Mundi, Prometeo 
iAmbroisie.

Paral·lelament es dedica a la composició, centrant-se al 
món de les bandes sonores, i assisteix agafar a diversos 
cursos de direcció.

Els seus primers treballs de joventut ja mostren una 
inclinació cap a la música descriptiva. Condueix la 
composició al servei de cada projecte, sense complexos 
ni lligams a usar qualsevol estil, ja sigui amb sonoritats 
properes a la música antiga o amb les més radicals 
avantguardes.

Sense deixar la composició d’estil lliure, els seus treballs 
abasten des de bandes sonores originals a músiques 
per a espectacles teatrals, espectacles de gran format, 
cabaret, multimèdia o espots.

En 2009 participa amb el grup de pop Antònia Font a 
“Cosir i cantar”, que va ser premiat per l’Acadèmia de la 
Música com a Millor Àlbum de Pop 2009 i per la Genera-
litat de Catalunya amb el Premi de la Música 2009.

En 2011 és nominat als Premis Escènica per “No te’n 
riguis de Rambeau”, i en 2012 obté el Premi a la Millor 
Música en el mateix certamen.

Treballs com “Climàtic” desperten gran interès per part 
de públic i crítica, on Aguiló mostra la seva preocupació 
cap a l’entorn en el qual vivim.

Actualment està immers en diversos projectes composi-
tius i no tanca la porta a qualsevol repte, per estrany que 
pugui semblar. Fa de l’entusiasme una forma de vida.



PROGRAMA
•	 Un	lloc	de	vida	tranquila
•	 Pas	doble
•	 Ava	Gadner
•	 Estiuetjant
•	 Vals	miniatura
•	 Cojhelo	ahí
•	 Limeric	1936
•	 El	lent	caminar	de	la	tortuga
•	 Tango
•	 El	palau	de	vidre
•	 El	vals	de	la	vida	dolça
•	 Volant	sobre	la	mar

MÚSICS
Cati Roig / Flauta (professora del Conservatori)
Joan Rodriguez / Oboè (professor de la Banda munici-
pal de Palma)
Tomás Picornell / Clarinet (professor del Conservatori)
Ximo Morales / Fagot (professor de la Banda municipal 
de Palma)
Sonia Soto y Elena Armenteros / Arpa (Músic freelance i 
professora del Conservatori)
Pep Lluis García / Percussió / (freelance, membre de 
Wonderbras)
Carlota Coll / Violí (estudiant del superior de Palma)
Lucia Barrero / Violí (estudiant del superior de Palma)
Kepa Artetxe / (freelance, Al Ayre Español etc)
Biel Fiol / Violoncel (freelance i professor)
Annia Endzelm / Contrabaix (professora del Conservato-
ri Superior)
Miquel Àngel Aguiló / Composicions i direcció

INFORMACIÓ
www.miquelangelaguilo.com

CONTACTE
ManÀngelment Musical
Àngel Pujol - angel@manangelment.com
Tel: +34 605 063 285
www.manangelment.com
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