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Cristian Canton Ferrer (Terrassa, 1980) és pianista, titulat pel conservatori de Terrassa amb 
menció d'honor, i expert en les relacions musicals entre Catalunya i Amèrica. Dins la seva activitat 
d'investigació en l'àrea de la musicologia està treballant en la recuperació de l'abundant patrimoni 
musical que els músics catalans van llegar a l'Amèrica llatina i que roman encara oblidat. A més de 
les seves activitats musicològiques, és doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya en 
l'especialitat de visió per computador i intel·ligència artificial, i ha estat convidat com a 
investigador visitant i ponent per vàries institucions a Mèxic, Suïssa, Anglaterra, Polònia, Israel, 
Turquia i els Estats Units. 
 
 
 
 
 
 

El compositor Luis G. Jordà, malauradament oblidat a Catalunya, va emigrar a Mèxic 
a finals del segle XIX i, ràpidament, va convertir-se en un músic de prestigi i en 
l'autor d'un seguit d'obres, sarsueles i peces de saló, que encara, avui dia, són 
interpretades i reconegudes. Jordà també va destacar com a membre impulsor de la 
colònia catalana a ultramar i va ser cofundador de l'Orfeó Català de Mèxic i del 
quintet Jordà-Rocabruna, el preferit de l'elit cultural mexicana i del president de la 
República, Porfirio Díaz. En el zenit de la seva carrera va esclatar la Revolució 
Mexicana i es veure forçat a fugir a Nova York i d'allà va tornar a Barcelona. A la 
ciutat comtal va fundar la botiga de música Casa Beethoven, encara existent a les 
Rambles. Va patir el franquisme en silenci, va ser pianista per al cinema mut i va 
continuar fent composicions en clau de jazz fins que, malauradament, el 1951, va 
morir oblidat per tothom. L'investigador Cristian Canton Ferrer, especialista en les 
relacions musicals entre Catalunya i Amèrica, ha esmerçat 3 anys de recerca a 
Catalunya, Mèxic i els Estats Units, per a recuperar un patrimoni que es considerava 
perdut. Aquests esforços es van veure recompensats en localitzar, en un arxiu 
descatalogat mexicà, l'abundant fons personal d'en Luis G. Jordà. Aquesta 
informació ha permès la recuperació de la vida i obra d'aquest compositor, un vincle 
evident entre Catalunya i Mèxic.  


