
MARC TIMÓN BARCELÓ 
Premi Nacional Agustí Borgunyó 
Creador sensible, músic d’esperit lliure, que utilitza la cobla com a vehicle poètic i 
expressiu.  

El Jurat de l’entitat Sabadell més Música, en la 15a. edició, ha atorgat per unanimitat, 
el Premi Nacional Agustí Borgunyó,  a Marc Timón Barceló, eclèctic músic, compositor i 
intèrpret, que destaca en el panorama musical català.   
Quan ens disposem a dir amb pocs trets la vàlua d’una persona, la seva reflexió davant 
la vida  i la seva força intel·lectual, correm el risc d’esguerrar el tret amb molta facilitat. 
Ens trobem doncs, davant un jove inquiet i de forta personalitat, que té les coses clares 
i arrisca possiblement com ningú, davant la música que el fa viure. 
Marc Timón Barceló és un músic de cap a peus, iniciat en la composició de sardanes, 
n’ha compost 40 aproximadament, encara però, la seva inquietud l’ha portat a cremar 
etapes i mirar molt més lluny  fins arribar avui, que s’ha guanyat el respecte de mestre 
de la música i especialment de la composició. Ha compost música de lliure format com 
“Missa Funk en Fu menor per a cobla i teclats” “Concert per a piano, cobla i percussió” 
“Descatalunya, cor, cobla, mezzosoprano i narrador” “25 anys d’aventures” “Els 
planetes, periple d’un humà per salvar la sardana” “Impressions nadalenques, per a 
cor, cobla i orgue” “Josafat, musical” etc. Encara però, la banda musical de la pel·lícula  
“El arbol sin sombra”, li ha donat un esplendorós èxit, que li va permetre rebre el 
premi Goldsmith al millor compositor. El repte de les bandes sonores de pel·lícules l‘ha 
portat a iniciar el camí de Los Ángeles EE.UU. El 4 d’octubre del 2014 al Palau de Sant 
Jordi de Barcelona, s’estrenà l’obra de Marc Timón “Coliseum”, amb 70 figurants, 16 
cavalls, 3 quadrigues i una gran orquestra, aquesta pot ser la gran obra d’aquest jove 
compositor. Marc Timón ha obtingut una trentena de guardons. 
Tornant als inicis sardanístics, Marc Timón ha dit “Quan s’ajunten la barretina, la 
Moreneta, Montserrat i la sardana, tinc ganes de fugir, perquè encara que durant gran 
part d la història han sigut símbols de la resistència, i molt necessaris, actualment 
representen un cert sector del catalanisme ranci que no m’interessa, perquè costa 
molt avançar si portem aquestes lloses a l’esquena. L’única manera que té la sardana, 
és acceptar-la com una música, al costat del flamenc, per exemple, com a essència 
d’una identitat i no com a símbol de resistència.  
  
 


