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Beques Fundació Güell en l’àmbit de la música 

L’Anna Godoy López, santfeliuenca (Sant Feliu de Llobregat) de naixement i 
torrellenca (Torrelles de Foix) d’acollida, va entrar a la universitat el 2004 —
després de treure matrícula d’honor al batxillerat i de quedar classificada en la 
primera posició de les comarques barcelonines, i en la cinquena posició de 
Catalunya, en les Proves d’Accés a la Universitat— per estudiar les carreres de 
Comunicació Audiovisual i, posteriorment, Història i Ciències de la Música. En 
totes dues llicenciatures, va obtenir el premi extraordinari de final de titulació, 
amb la màxima nota mitjana de les dues promocions. 

Interessada per les arts i la comunicació, s’ha especialitzat tant en l’àmbit de la 
música (màster i, actualment, doctorat), com en el de la llengua (màster i 
postgraus).  

Els seus estudis musicals li han permès dedicar-se a la docència, des de 
l’educació infantil fins a la universitat, i també ha format part de diverses 
agrupacions instrumentals com a intèrpret de viola. Ara per ara es dedica a la 
recerca universitària en educació musical. 

D’altra banda, la seva especialització en el marc de les llengües l’ha portada a 
treballar com a correctora i assessora lingüística en mitjans de comunicació del 
país, com a traductora d’obres escrites i audiovisuals, sobretot de llengües 
romàniques, i també com a professora de francès, d’anglès, de català i de 
castellà en diversos centres educatius. Paral·lelament, ha iniciat una empresa 
relacionada amb la correcció i la traducció de textos, que ha volgut traslladar a 
Internet amb el web www.bolivermell.cat. En aquest espai virtual, també és 
possible trobar informació sobre l’Escornabous, un projecte informàtic propi 
creat per a la programació i la gestió de normes lingüístiques. 

Cal dir que tant la música com les llengües, els àmbits acadèmics i professionals 
en els quals se centra, s’emmarquen en el món de la comunicació, amb els altres, 
amb el món i amb un mateix. 

En el projecte que ha presentat a les beques de la Fundació Güell, fa una 
proposta que combina la seva vocació docent, la seva passió per la música i la 
dimensió investigadora que ha donat a la seva professió: vol estudiar les proves 
d’accés al grau professional de música amb l’objectiu de definir-ne les 
característiques principals, i per, en un futur, poder construir un examen 
consensuat per tots els actors que hi intervenen. Per a aquesta tasca, compta 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya i amb el treball i l’esforç del Grup 
de Recerca en Educació Auditiva Musical de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, del qual forma part. 

 


