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Projectes més recents

Astrea. Dotze estels per a Virgo. Obra per ensemble de dotze instrumentistes (píccolo,

clarinet, clarinet baix, saxo alt, trompa, dos percussionistes, sintetitzador, guitarra

elèctrica, violí, viola i violoncel) estrenada el 14 d'Abril de 2016 al claustre del Centre

d'Art Santa Mònica en el concert de l'entrega del Premi Joan Guinjoan.

Prison de la Sainté. Miniatura per a cobla i contrabaix amplificat que forma part de

l'obra de composició col·lectiva Trencadís: Els darrers dies de la vida de Lluís

Companys. 

Estrenada dijous, 15 d'Octubre de 2015 al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat

de Catalunya. Col·laboració ESMUC-Comissió per a la dignitat.

Free International Sound. Obra per a tres percussionistes inspirada en la instal·lació

FIU.Flag de Joseph Beuys exposada al MACBA conjuntament amb altres obres de

col·lecció del museu agrupades sota el nom de l'herència immaterial.

Estrenada la Nit Internacional dels Museus al MACBA,16 de maig de 2015.

Col·laboració Esmuc-MACBA.

Currículum d'activitat artística.

Com a compositora escriu Prison de la Santé, 2015 (per a cobla); Makio, 2015 (per a 16

instrumentistes: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, marimba,

percussió, piano, 3 violins, 2 violes, violoncel i contrabaix); Free International Sound,

2014-2015 (per a tres percussionistes); U, 2013-2014 (per a 6 instruments: flauta,

clarinet, saxo baríton, violí, viola, violoncel); Tema amb variacions per a trompa,

clarinet i tenora, 2013 (Estrena Esmuc, Juny 2013); Quatre espais per a piano sol,

2012-2013; Microtrio 1 i 2, 2012-2013 (per a violí, viola i violoncel); L'afilador:

esquetx simfònic, 2011-2012 (per a orquestra simfònica); Un poema de Shakir Wa'el,

2011-2012 (per a mezzo soprano i piano). 



El març del 2008 compon i enregistra Lunas de arena, obra per a piano escrita per a la

presentació del poemari Lunas de arena de Dolors Millat a la cafeteria Àgora de

Sabadell.

També el mateix any entra en contacte amb el mitjà audiovisual, amb la composició de

totes les músiques presents en el curtmentratge L'oblit, de Jordi Masllovet, 2008. 

https://vimeo.com/1399017

Com a pianista i compositora de jazz i músiques improvisades és membre actiu del

quintet Joana Gomila: Folk Souvenir format per Joana Gomila (veu), Santi Careta

(guitarra), Àlex Reviriego (contrabaix) i Arnau Obiols (bateria), al qual ha aportat

arranjaments propis.

És membre actiu del quartet Atzavara amb Núria Balaguer (veu), Xerach Peñate

(bateria) i Marta Bautista (contrabaix), amb el qual ha realitzat projectes com el Tribut

a Gretchen Parlato i ha tocat versions de dones del jazz i el pop actuals (Norah Jones,

Corinne Bailey, Gretchen Parlato, etc).

Al llarg del 2015 toca a duo amb Joana Gomila a la Fira del llibre de Barcelona i a la

Llibreria Calders en el recital i la presentació del poemari Terra campa de Gemma

Casamajó i Soler.

Entre el 2011-2012 és la teclista del grup de jazz i drum&Bass Hard Nipples liderat per

Marc Mena (trompeta) amb Ramon Aragall (bateria) i Gaetan Casteels (contrabaix).

https://myspace.com/hardnipplesquartet/music/songs

És fundadora, compositora i pianista del quartet Since We Met (2009-2012), format per

Àlex Reviriego (contrabaix), Genís bagés (bateria) i Diego Fandiño (guitarra elèctrica),

quartet convidat al programa Escola de Ritmes de BTV amb l'enregistrament d'un

concert en directe a l'estudi Nòmada 23 (2012). El grup també toca dos novembres

consecutius a la sala Jazz Cava de Terrassa (2009,2010).

Durant el 2010 és la pianista de l'OJO (Original Jazz Orquestra del Taller de Músics) en el

seu projecte Django, dirigit i arranjat per Vicens Martin. Algunes de les actuacions

destacades van tenir lloc al Festival de Jazz de Terrassa (març 2010), al Festival de

Jazz de Cadaqués (agost 2010) i al Festival de Jazz de Barcelona (novembre 2010).

També és la pianista durant dos anys de la Jove Big Band del Taller de Músics, amb qui

va actuar a La Pedrera el juliol del 2010, entre d'altres actuacions.

El 2009 compon i interpreta juntament amb Clara Peya i Judit Nedderman la música de

l'espectacle Música amb els cinc sentits per a dos pianos i veu dins el marc de la 13

https://vimeo.com/1399017
https://myspace.com/hardnipplesquartet/music/songs


trobada Ciutadana 20 minutos.
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És teclista i compositora del grup de world music Kanimambo (2005-2008), seleccionat

per tocar al Festival Posidònia de Formentera (maig 2008).

El 2007 forma part com a teclista, compositora i arranjadora de l'espectacle de circ

Wakannú, que s'estrena a la Plaça Rius i Taulet durant les Festes de gràcia del 2007.

Durant els anys 2005 i 2006 és la teclista del grup de ska i reggae Catiuska.

Currículum acadèmic

Grau superior de música, especialitat composició (ESMUC, 2012...). Actualment

cursant 4rt curs.

Estudia amb els professors Agustí Charles (2012-2013), Aureliano Cattaneo (2013-2015)

i Christophe Havel alhora que rep classes magistrals en els seminaris de composició de

Stefano Gervasoni, Pedro Alcalde, Mauro Lanza, Raphaël Cendo i Bryan Harrison

entre d'altres.

Any d'estudi autodidacta de la composició i Curs d'Estètica a l'aula oberta de la UOC

(2011-2012)

Grau superior de música, especialitat piano jazz (ISEM Taller de músics 2009-2011).

Estudia amb els professors Joan Monné, Joan Diaz, Txema Riera, Vicens Martin i Enric

Palomar entre d'altres. Interromp els estudis per dedicar-se a l'estudi autodidacta.

Període d'estudis lliures al Taller de Músics escola on realitza tot el programa

d'harmonia, i cursa les assignatures de llenguatge musical, combo, història del jazz, oïda

contextual i piano clàssic i piano jazz amb professors com Joan Díaz, Alejandro Di

Constanzo, Vicens Solsona, Vicens Martin i Ramon Civit, entre d'altres. (2007-2009)

Llicenciatura de Filosofia UAB (2005-2007). Cursa dos anys i interromp els seus estudis

per a dedicar-se plenament a la música.
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Grau elemental de música a l'Escola de Música i Rítmica Creu Alta amb Joan Andreu

Reyes (2000-2006).

Batxillerat humanístic-lingüístic a l'IES Pau Vila de Sabadell (2005).

CURSOS I SEMINARIS DESTACATS

Seminari de Jazz de la Julliard School. Conservatorio de música Jesús Guridi; Vitoria,

del 15 al 19 de Juliol del 2008. On rep classes d'instrument de Benny Green, i

d'improvisació, teoria del jazz i secció rítmica amb Terell Stafford, Ron Blake, Rodney

Jones, Philip Cuhen i Carl Allen.

29è Seminari Internacional de Jazz del Taller de Músics. Vilanova i la Geltrú, del 5 al

9 de juliol de 2009. On rep classes de Randall Corsen, Perico Sambeat, Diego Urcola,

Javier Colina i Johnattan Kreisberg.

30è Seminari Internacional Taller de Músics. Barcelona, 11-15 de Juliol del 2010. On

rep classes del pianista Danilo Pérez.

Al seu pas pel taller de músics també rep classes magistrals de Javier Colina, Ramón

Valle, Dick Oats entre d'altres.

CURRICULUM PEDAGÒGIC

Des de l'any 2013 és professora d'harmonia, tècniques del jazz i piano al Taller de

Músics escola de música.

Treballa també a l'Escola de Música del Palau com a professora de piano modern des

del 2014 i als Tallers de Música de Sant Just Desvern des del 2013.

Durant els anys 2009-2012 va treballar a l'escola de música Ressons.

Ha estat professora de piano i llenguatge musical des del 2005 fins el 2012 a l'Escola de

Música i Rítmica Creu Alta.




