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Us presentem la programació del 20è aniversari dels TeMA - Festival de Creativitat Musical, un projecte pedagogicomusical fundat per Montserrat Vilar, actualment sota la direcció de Santi Careta i organitzat per l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó.
El festival enguany tindrà una durada de 5 dies (del 18 al 22 de juliol de 2022) i oferirà 11 tallers intensius i de curta durada, 3
xerrades educativo-pràctiques 1 formació per a professionals, 1 masterclass, 4 jam sessions, 1 concert per a tota la família,
una marching band i un concert de cloenda.
Des de l’organització volem oferir un ventall d’activitats ampli i vinculant per tal d’incloure tota la població i rodalies amb ganes de participar-hi activament, independentment de l’edat i/o l’experiència.
Un any més, l’equip creix i es professionalitza, aquest 2022 comptem amb les mans i els cervells de:
Santi Careta - Director artístic i responsable pedagògic del programa CREA

Rodrigo Laviña - Coordinador i logística del programa CREA

Queralt Guinot - Directora executiva i assistent de producció

Marina Conill - Fotògrafa en residència i assistent de producció i comunicació

Aina Plans - Responsable pedagògica dels programes EXPLORA i PARTICIPA

Aina López - Assistent de producció

Alba Ramírez - Responsable de Comunicació

Cesc Badia - Assistent de producció

Marta Curtichs - Responsable de Subvencions

Pau Jorba - Assistent de producció

Dolors Arnaus - Responsable de Finances
Alba Careta - Coordinadora del programa CREA
Sebastià Gris - Coordinador del programa CREA
Sílvia Consegal - Coordinadora del programa EXPLORA i PARTICIPA
i responsable de logística de EXPLORA i PARTICIPA

Seguint la tendència de la passada edició, part del projecte es deslocalitza i algunes activitats com l’estada de jazz i alguns tallers es realitzaran fora de la població d’Avinyó. L’estada en concret tindrà lloc a la Fundació La Plana on és més
fàcil acomodar l’equip, artistes i alumnat en un sol espai. I aquest indret, també
oferta bonics espais entre natura per a poder gaudir de concerts no convencionals.

Estem de celebració i algunes de les activItats que proposem convidaran a festejar els 20 anys a través de col.laboracions
amb artistes convidats que han passat pels TeMA. Professorat que ha estat part de l’equip i temàtiques o gèneres que han
marcat edicions concretes d’aquests passats 20 anys.
Gràcies per dedicar-nos uns minuts i descobrir el projecte d’enguany.

Equip TeMA 2022
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El TeMA (Tallers Musicals d’Avinyó) és un Festival de creativitat musical on despertem sensibilitats, creem inquietuds,
juguem a aprendre a través d’una proposta experiencial educativa i lúdica per a diferents edats ofertant tallers intensius
i de curta durada, xerrades, jam sessions i concerts.
El Festival TeMA es divideix en 3 programes destinats a diferents públics: EXPLORA i juga en família (0 a 15 anys); PARTICIPA i descobreix el teu costat més creatiu (de 16
fins 80 anys aprox.) i CREA i comparteix escenari amb grans noms del jazz-moderna nacional i internacional (de 13 a 30 anys aprox.)

PROGRAMA EXPLORA
I JUGA EN FAMÍLIA

Tallers, Cursos i concerts adreçats especialment a embarassades, nadons, a infants i als seus familiars com també activitats per a preadolescents i adolescents
(participants de 0 a 15 anys).

PROGRAMA PARTICIPA I DESCOBREIX
EL TEU COSTAT MÉS CREATIU

Activitats que fomenten i apropen diferents disciplines creatives adreçades a la
comunitat jove i adulta sense nocions o amb nocions bàsiques de música, dansa,
percussió corporal, moviment, rima (depenent de l’oferta programada) i formacions per a professorat o professionals del sector. El programa inclou Tallers, Cursos, Taules rodones, Formacions i Concerts per a participants a partir de 16 anys.

PROGRAMA CREA I COMPARTEIX
ESCENARI AMB GRANS NOMS
DEL JAZZ I MÚSICA MODERNA
NACIONAL I INTERNACIONAL

És una estada de jazz i música moderna de 5 dies que proposa una experiència
artística i humana entre alumnat, professorat i artistes convidats. Aquests tallers
estan destinats a joves i a adults amb coneixements previs de l’instrument*. Els
5 dies i nits intenses tenen com a finalitat fomentar la creativitat i l’aprenentatge musical d’una forma vivencial compartint escenari amb professorat i artistes
de renom dins el panorama del jazz i música moderna nacional i internacional i dotant l’alumne d’eines i motivació per a continuar treballant durant l’any (a
partir de 13 anys). A les passades edicions hem tingut el plaer de comptar amb
la presència i el mestratge d’artistes: Carles Benavent, Chris Cheek, Clara Peya,
Elisabet Raspall, El Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Jorge Rossy, Judit Neddermann,
Michael League (Snarky Puppy), Núria Graham, Perico Sambeat, Seamus Blake,
Chano Domínguez, Andrea Motis, entre molts d’altres.
*Recomanem un mínim de 4 anys tocant instrument
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SANTI CARETA

DIRECTOR ARTÍSTIC I RESPONSABLE PEDAGÒGIC DEL PROGRAMA CREA
Nascut a Avinyó. Estudis superiors a l’ESMuC després
d’estudiar a Nova York durant l’any 2004 gràcies a
una beca concedida per la Generalitat de Catalunya. Forma part de grups com Astrio, Folk Souvenir,
Maria Rodés, Avore o Celeste Alías canta Montserrat Abelló. Paral.lelament combina projectes propis
com Els Ocells i l’Stereo amb tasques de producció
i direcció musical com Sonets de Joguina per l’Auditori de Barcelona entre d’altres. Durant els últims
anys ha actuat a molts dels clubs i festivals del país i
ha participat en diverses gires per França, Anglater-

ra, Alemanya, Noruega, Rússia, Xina, Suècia, Àustria,
Marroc...
Compta amb una extensa discografia tant en el
món del jazz com en pop- rock i ha participat en formacions com Nonitz amb Lee Konitz, Maria Schneider Big Band, Orquestra Simfònica del Vallès, Marc
Parrot, Judit Neddermann, Karol Green, Bruno Oro,
Ian Sala, Marcel Casellas, Núria Graham, Brams, At
Versaris.…

QUERALT GUINOT

DIRECTORA EXECUTIVA I RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ
Nascuda a Avinyó/Barcelona. Llicenciada en Publicitat i
Relacions Públiques per la Universitat de Vic l’any 2010.
El 2012 finalitza el Diploma de Direcció d’Esdeveniments a la ciutat de Londres on estudia, treballa i resideix. Durant 3 anys va estar treballant a l’agència creativa i de branding Touch of Mojo.
El 2018 va acabar el Màster en Administració de les
Arts i Polítiiques Culturals amb mòdul opcional de
direcció de projectes musicals a la Universitat Goldsmiths. Durant el 2018-2019 va estar col.laborant amb
organitzacions com LIFT (Festival Internacional de Teatre de Londres) i Artangel com a assistent de producció i enllaç d’artistes; i el 2019-2020 com a productora
amb el projecte d’art comunitari SPID theatre (treballant on i offline durant la pandèmia). Dins aquests
projectes ha treballat amb artistes com: Lola Arias
(Argentina), Tyrin Simon (North America), Dries Ver-

hoeven (The Netherlands), Darren O’Donell (Canadà),
entre d’altres. També, ha programat activitat cultural
a la sala PosterHauss del barri de Stoke Newington on
ha pogut incrementar la seva base de dades d’artistes
locals i internacionals fent pas per Londres.
Actualment resideix a Avinyó, després de residir 11 anys
a Londres i col.labora amb projectes culturals com Cal
Gras d’Avinyó; TRANQUILA, Celeste canta Chavela; CIA
Badabotó, espectalces menuts; TeMA i la app SITUAbcn.
Ha estat vinculada als TeMA, Festival de Creativitat
Musical des dels seus inicis com a responsable de comunicació des de 2009, coordinadora general des de
2011 i el 2019 assumeix el càrrec de directora de comunicació i coordinadora de producció. Per a la 20a edició
del festival Guinot agafa el rol de directora executiva
del festival i responsable de producció.
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AINA PLANS

RESPONSABLE PEDAGÒGICA DELS PROGRAMES EXPLORA I PARTICIPA
Nascuda a Artés (Barcelona). Estudia al Conservatori
de Música de Manresa i és graduada en el Bachelor de Rítmica Dalcroze al Conservatori de Bellaterra. Paral·lelament realitza els estudis d’Arquitectura
Tècnica la Universitat Politècnica de Catalunya.
Actualment resideix a Berlín, on estudia el Grau
Superior de pedagogia de la Música i el Moviment
a la Universität der Künste de Berlín i imparteix
classes de música i moviment per a nadons i infants en diferents centres de la ciutat. A Catalunya, participa activament en la creació i execució
de projectes artístics educatius relacionats amb la

música i el moviment.
Ha realitzat diferents cursos de formació musical a
l’Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra i a l’Associació
Orff-Schulwerk de Finlàndia, entre d’altres. Ha adquirit experiència professional en diferents centres
musicals, entre ells l’Aula de Música d’Avinyó, Santa
Maria d’Oló, el Conservatori de Bellaterra i l’Escola
Luthier de Barcelona. Compagina la tasca musical
amb la seva passió per les arts visuals, que treballa
de manera autodidacta i li permeten exposar en diverses ocasions les seves fotografies i composicions.

ALBA CARETA

COORDINADORA DEL PROGRAMA CREA
Alba Careta, trompetista i cantant de jazz nascuda
a Avinyó al 1995. Acaba els seus estudis l’any 2019
amb el Màster en Trompeta Jazz al Conservatorium
van Amsterdam sota el braç, havent passat per l’ESMuC de Barcelona i el Koninklijk Conservatorium de
l’Haia. Des del 2011 ha participat en formacions diverses actives i d’estils molt diferents.
Actualment està presentant el segon disc (Alades)
amb el seu projecte propi, Alba Careta Group, de-

10 · www.tallersmusicalsavinyo.com

sprés de rebre el guardó com a millor disc de jazz
pels Premis Enderrock 2019 amb el seu primer treball (Orígens). A més, també forma part de la BAO
(Barcelona Art Orchestra), OMAC (Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya), Ulls Clucs (Espectacle
pedagògic de l’Auditori), Rodrigo Laviña y su combo, Alba Careta & Santi Careta Duo (Espectacle Sons
d’un país), Las Albitas… entre molts altres.

SEBASTIÀ GRIS

COORDINADOR DEL PROGRAMA CREA
Manacor 1994, comença a interessar-se per la música als 13 anys però no és fins als 19 que es trasllada
a Barcelona per començar els estudis reglats en interpretació.

JJMM de Jazz i Música Moderna a Espanya i el SUNS
Europe a Itàlia, i amb qui enregistrà el treball A boy
and a girl (Microscopi 2020) que actualment estan
presentant arreu de la península i a l’estranger.

Allà és on coneix a la gran majoria de músics amb
qui treballa actualment, amb menció especial de
Magalí Sare, amb la qual han guanyat el concurs de

ALBA RAMIREZ

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ
Nascuda a Barcelona, combina tres vessants que
l’apassionen: Com a músic, va estudiar el grau professional de trompa al Conservatori Municipal de
Música de Barcelona i és membre de les Balkan Paradise Orchestra; En l’àmbit del management ha cofundat el projecte Diàspora Colab de management
i booking d’artistes; Per últim, és estudiant del grau

de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya i ha format part de l’equip de comunicació
de projectes com Dinsic Publicacions Musicals, el
Gremi d’Editorials de Música de Catalunya o el Festival Esperanzah!, entre d’altres.
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SÍLVIA CONSEGAL

COORDINADORA DE LOGÍSTICA I DEL PROGRAMA EXPLORA I PARTICIPA
Sílvia Consegal Ventosa, graduada en pedagogia a
l’Escola Superior de Música de Catalunya, realitza el
postgrau en Música, Creativitat i Moviment a la Universitat Ramon Llull. Està cursant l’Orff Certification
Program a San Francisco (Califòrnia) i és membre
d’Orff Catalunya.

a professora de música i moviment, música amb
nadons, i alhora també com professora de clarinet,
llenguatge musical i orquestra. Participant i col·laboradora dels TeMA des dels seus inicis.

Actualment treballa a Xamfrà (Centre de música i
arts escèniques per la inclusió social al Raval, Barcelona) i a l’Escola Municipal de Música de Mataró com

RODRIGO LAVIÑA

COORDINADOR DE LOGÍSTICA I OPERACIONS
Mc, beatmaquer, digger, selector, malalt de discos,
Lp’s i cooperativista. Bcn 83.
Membre d’Extraño Weys, amb el seu “partner in
crime” Patxi Vazili aka Viktor Pizza. Aquest any ha
editat el seu segon treball Rodrigo Laviña y su combo. Actualment presenta aquest treball amb un
conjunt musical ple de referents del panorama local.
Enguany també han reeditat Variacions en fu-remoll de la cinquena simfonia inèdita de Roger Linn
(2014), la seva primera referència conjunta que es va
convertir en un disc de culte perseguit per amants
del hip hop de tot el país.
De 2004 - 2016 amb ”At Versaris” a les veus en aquest
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combo de rap (amb Pau Llonch i Joan Riera) que ha
facturat varis LP’s i demos i han girat arreu a nivell
nacional i internacional.
Malalt de discos, forma part del col·lectiu musical
“The Rigodonians” com a presentador i selector.
Aquest combo de Dj i speaker, ha estat en residència a la sala Apolo, recupera oldies (en format vinil)
dels 50’s als 70’s fent la volta al món en 80 discos.
Elegant world wide vintage music.
És soci de La Ciutat Invisible, cooperativa del barri de
Sants de Barcelona amb 15 anys de trajectòria, on fa
de llibreter.

AINA LÓPEZ

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ
Aina López Pla neix a Manresa i comença a estudiar
música al Conservatori de la mateixa ciutat des de
molt petita.

Paral·lelament als estudis superiors, combina la seva
formació a Cromàtic, centre educatiu del gran saxofonista Llibert Fortuny.

Als 7 anys ja tria el saxo com a instrument principal
i s’endinsa al món del jazz al cap d’un temps quan
també descobreix la seva passió per cantar.

Ha rebut masterclasses de músics internacionals
com Chris Cheek, Michael Kanan o Perico Sambeat
i ha participat en projectes de jazz i també d’altres
àmbits com La Suite de Lucía (homenatge a Paco
de Lucía).

L’any 2020 comença la carrera de saxo jazz a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), on
estudia amb els músics més importants de l’escena
jazzística catalana com Eladio Reinón, Joan Monné
o Horacio Fumero.

MARINA CONILL

FOTÒGRAFA RESIDENT I AJUDANT DE PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ
Nascuda a Girona l’any 1993. Amb la fotografia com
a objectiu principal, obre el seu negoci l’any 2014. No
és fins el 2018 que decideix unir les seves dues passions; la fotografia i la música.
És llavors que inicia la seva carrera de fotografia de
concerts, on ha fotografiat artistes com Alba Careta Grup, Balkan Paradise Orchestra, Eva Fernández,
Carles Gutiérrez entre d’altres. També col.laboradora en el reconegut festival ‘Formentera Fotogrà-

fica’. Les inquietuds artístiques la duen a formar-se
en vídeo, il·lustració i animació, fent treballs com el
videoclip animat ‘Ropa Tendida’ de Zurita, el disseny
del disc ‘Tot és ara’ de Carles Gutiérrez i el videoclip
del primer single ‘Go’, il·lustracions per a Balkan Paradise Orquestra, videoclip ‘Primaveras’ d’Alaire, entre d’altres. L’any 2021 entra a l’equip de TeMa com a
fotògrafa resident.
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PAU JORBA

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ
Pau Jorba és nascut a Manresa i cursa els seus primers estudis musicals a l’Escola Municipal de Música
d’Artés. Acaba l’ensenyament professional al Conservatori Municipal de Música de Manresa i entra a
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC).
Actualment cursa 3r en el grau d’interpretació de
saxo Jazz i Música Moderna. És o ha estat alumne de
professors com Gary Willis, David Xirgu, Eladio Reinon o Lluc Casares .

En Pau, tot i ser estudiant, ja ha actuat a diversos
escenaris de rellevància en l’escena del jazz català,
com Robadors, Casa Figari, Festival de Jazz de Manresa, Nova Jazz Cava de Terrassa...

Paral·lelament a la seva formació a l’ESMuC, en Pau
és alumne des de fa 5 anys l’escola Cromàtic by Llibert Fortuny. El Llibert ha estat el primer professor de
saxo jazz, i s’ha convertit en el seu mentor.

Recentment també ha engegat el seu projecte personal, Pau Jorba Group, amb qui ha tocat per diverses sales de l’escena barcelonina, i amb qui també
enregistrarà àlbum abans del 2023.

Actualment co-lidera amb Ferran Rico i Artur Ponsà
el projecte KIW TRIO format l’any 2018 amb qui ha
fet actuacions per tot el territori i amb qui enregistrarà el seu primer treball aquest estiu.

CESC BADIA

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ
Cesc Badia neix a Calders l’any 2001. Des de ben petit està en contacte amb la música a casa seva, on els
seus pares li transmeten aquesta passió.
Als 7 anys comença a estudiar trompeta amb Joan
Fons i es gradua en grau professional al Conservatori de Manresa amb el mestre Joan Arnau, sent seleccionat per participar en dues edicions dels Joves
talents del Conservatori. Durant aquests anys Jordi
González i Joan-Pau Chaves l’introdueixen al jazz i la
música moderna.
Paral·lelament, rep classes d’improvisació amb Llib-
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ert Fortuny des dels 13 anys, i l’any 2019 entra a l’ESMuC per cursar l’especialitat d’Interpretació de Trompeta Música Moderna. Actualment cursa tercer de
Grau Superior amb Matthew Simon i Mireia Farrés.
També ha rebut classes d’ Ernesto Aurignac, Chris
Cheek, Voro García, Peter Bernstein, Òscar Latorre,
Perico Sambeat i Kenny Rampton, entre d’altres.
És membre de diverses formacions musicals, entre
elles, el grup de Dixieland Swing Engine, formació
que ha participat en diversos festivals de jazz com el
Festival de Jazz de Vinaròs 2020 o el Festival de Jazz
de Mallorca 2022.

MONTSERRAT VILAR

FUNDADORA I DIRECTORA DELS TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ DEL 2002 AL 2011
Nascuda a Avinyó (Barcelona). Llicenciada en pedagogia instrumental, especialitat de piano per la
Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena/
Àustria. Estudis de Pedagogia de la Música i el Moviment Corporal (Rítmica) i postgrau sobre l‘aplicació
de la rítmica a l‘escola realitzat a l‘Acadèmia Pedagògica de Viena/Àustria. Diplomada en Magisteri
Musical per la Universitat Autònoma de Bellaterra.
Ha treballat pel Conservatori de Viena i ha representat la Universitat de Música de Viena durant les Jor-

nades Internacionals de Rítmica de Ginebra/Suissa.
Ha estat professora convidada sobre Didàctica en la
Pedagogia Instrumental a l‘Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i ha treballat pel govern
del Táchira/Veneçuela dirigint cursos de formació
continuada per a docents dins del programa músico- social “Qué nota es mi escuela“.
Fundadora i directora dels Tallers Musicals d‘Avinyó
del 2002 al 2011 juntament amb l’assessorament
artístic d’Arnoldo Moreno.

ASSOCIACIÓ D’AMICS
DE LA MÚSICA D’AVINYÓ
ENTITAT ORGANITZADORA

Aquesta entitat es va fundar el 9 d’abril del 2005
amb la ﬁnalitat d‘impulsar l‘activitat musical al poble
d‘Avinyó a través de l‘organització de tallers musicals
per promoure l‘aprenentatge musical, organització
de concerts, divulgació de diferents tipus de música i organització d‘intercanvis entre diferents grups
musicals.

Més tot un grup de VOLUNTARIS que col·laboren a
tirar endavant aquest projecte.
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LLOC I TEMPORALITZACIÓ
DEL PROJECTE

LLOC: Avinyó (Bages) i Fundació La Plana (Santa Maria d’Oló)
DATA PREVISTA D‘INICI: 18 de juliol de 2022
DATA PREVISTA DE FINALITZACIÓ: 22 de juliol de 2022
DURADA: 5 dies

ÀMBIT TERRITORIAL
Principalment Comarques de Barcelona (Catalunya central).
També hi participa alumnat de la resta de Catalunya i internacional
(França, Alemanya, Àustria i Sudamèrica)
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NOMBRE DE BENEFICIARIS
*El nombre baix d’inscripcions en comparació amb passades edicions és degut a l’aforament reduït a
causa del moment especial que estavem vivint sota les normes de PROCICAT i la COVID.

DIRECTES: En l‘última edició es formalitzaren 150 inscripcions*
INDIRECTES: Tot el poble d’Avinyó i la comarca del Bages. A l’edició de 2021
hi van assistir al voltant de 1.000 espectadors als diferents concerts.

CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU BENEFICIARI
DIFERENTS COL·LECTIUS EN SÓN BENEFICIARIS DIRECTES COM:

Un grup d’entre 3
i 10 futures mares.

Un grup d’entre 12 i 30 famílies
amb nadons d’0 a 3 anys.

Un grup de 6 a 30 infants
de 3 a 12 anys.

Un grup de 6 a 20 infants i joves
adolescents instrumentistes
de grau elemental i mitjà
de 6 a 16 anys.

Un grup de 6 a 35 joves adolescents
sense coneixements de llenguatge
musical.

Un grup d’adults de 6 a
50 persones (edat: de 16
a 90 anys aprox.)

Un grup de joves i adults interessats
en dansa i percussió africana
d’entre 10 i 40 persones.

Un grup de 45 a 80 joves
instrumentistes de grau
professional de 13 a 30 anys.

Un grup de gent gran de
residències o casals de gent
gran de les rodalies (Avinyó,
Artés, Oló, Sallent, Prats de
lluçanès…) de 15 a 45 persones.
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El projecte TeMA ofereix oportunitats d’iniciació, de
desenvolupament i de perfeccionament de la música.
Aquest treball pedagògic i artístic és portat a terme amb
un cos de docents de diferents universitats/escoles/centres catalans i estrangers que aporten la seva llarga experiència teòrica i pràctica als alumnes inscrits.
Durant els cursos i tallers programats per aquesta vintena edició es treballaran els
següents temes: Música prenatal, Música en família, Contes musicats, Conjunts
instrumentals per a infants, Percussió corporal, Taller de veu per a joves i aduIts,
Conjunt instrumental per a joves i adults, Estada de Jazz/Moderna i Creativitat (Intensiu d’instrument, improvisació, harmonia, composició, masterclass i big band) i
formació de pedagogs. La majoria dels cursos culminen en jam sessions i presentacions artístiques en què l’alumnat i professorat posen en pràctica i comparteixen
amb el públic el repertori après i/o les habilitats perfeccionades.
Per tal d’intentar obrir l’accés a l’aprenentatge musical durant l’estiu hem establert converses de col·laboració amb l’Ajuntament d’Avinyó per tal d’oferir activitats de creativitat musical dins el casal socioeducatiu i el casal de gent gran;
com també hem unit forces amb fer activitats organitzades conjuntament amb
Cal Gras, la Piscina, la Biblioteca, la Unió de Botiguers, la Colla del Morrut i els Geganters d’Avinyó. També programem activitats musicals a altres poblacions com
Artés i Prats de Lluçanès (i les poblacions connectades a l’EMAL - Escola de Música
i Art del LLuçanès).
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OBJECTIUS

OBJECTIUS

Fomentar l’intercanvi humà i artístic entre músics
(alumnat i pedagogs) de diferents indrets, nivells i
edats.

Despertar inquietuds per practicar activitats relacionades amb la creativitat musical.

SOCIALS
Oferir al públic diferents concerts i jams, on alumnat
i professorat en són els protagonistes.
Promoure la música com a eina integradora de diferents col·lectius
Fomentar valors socials desde l’aprenentatge artístico-musical (cooperació, adaptació, enfortiment de
la pròpia personalitat…)
Obrir l’accés a l’aprenentatge musical a través de
cursos adaptats a les diferents necessitats de l’audiència (noves famílies, nadons, infants, adults i comunitat jove local)
Obrir l’accés a la creativitat i a la cultura. Tothom és
benvingut a les nostres activitats independentment
del nivell de música que es pugui tenir i el poder adquisitiu. Tan sols per l’estada de jazz demanem un
mínim de 4 anys practicant un instrument o cantant
però l’estudi no té perquè ser reglat, es pot ser autodidacta.

PEDAGÒGICS
Oferir cursos innovadors de moviment, ritme, veu,
improvisació, combo, big band, creativitat…que complementin la formació musical d‘infants i joves que
durant l‘any ja estudien en una escola de música.
Impulsar el col·lectiu de joves a tocar un instrument,
formar bandes i conèixer o aprofundir en els estils en
què més s’identiﬁquen, com són la música moderna
i el jazz.
Vetllar per la formació dels professorat de música i
professionals del sector educatiu, lleure i gent gran.
Incrementar el nombre de persones estudiant música a les aules dels municipis de la Catalunya Central.
Incrementar el nombre de persones que desitgen
continuar activitat durant l’any fora d’escoles de
música o aules com pot ser: corals, tallers esporàdics,
muntant bandes o simplement aprenent de forma
autodidacte.

OBJECTIUS

AMBIENTALS
I ÈTICS
Promoure el consum de productes de proximitat
durant els àpats dels professorat i en l’avituallament
de refrescos per l’alumnat i audiència.
Reduir l’ús de plàstic utilitzant punts d’aigua als espais dels TeMA on s’imparteixen les classes i es celebren les jams i els concerts. S’usen gots reutilitzables
(durant les classes i a les barres dels concerts/Jams)
i es proveeix els alumnes de cantimplores per a ús
individual.
Intentar evitar transports innecessaris i per això
propiciem que el professorat, equip i artistes convidats, com també l’alumnat o audiència comparteixin transport privat per tal d’evitar viatges amb només
1 o 2 persones.
Promoure les tres iniciatives anteriorment esmentades per convertir, pas a pas, els TeMA en un projecte eco-sostenible i així transmetre aquests valors
a l’alumnat, professorat, equip i al públic assistent.

www.tallersmusicalsavinyo.com · 19

20 · www.tallersmusicalsavinyo.com

EMBARÀS MUSICAL
Professorat: Gemma Baños
Adreçat a: Embarassades i acompanyants
Sessions: 4 sessions
Dies i horaris: Dilluns 18, dimarts 19, dimecres 20
i dijous 21 de juliol // de 18:00 a 19:30 (90 minuts)
Lloc: Aula de Música d’Avinyó
Preu: 50 eur

Descripció: Una experiència musical per estimular i connectar amb el nadó abans de néixer, enfortint el vincle i la comunicació per mitjà de la
música, millorant el benestar de la mare i el nadó
abans, durant i després del naixement.
Objectius: Gaudir de l’embaràs i promoure un
clima emocional adequat per a la gestació, així
com, a través l’experiència musical, aconseguir
una connexió més profunda amb la mare i el
nadó que és a punt de néixer.

MÚSICA EN FAMÍLIA (0-3)
Professorat: Gemma Baños

Preu: 63 eur

Adreçat a: Nadons, infants i acompanyants

Descripció: Una experiència musical en família
per gaudir, compartir i despertar els sentits a
través de cançons, jocs rítmics, descoberta de
material sonor i moviment corporal, al mateix
temps que afavorim la relació afectiva entre
pares-mares i f ills/es i potenciem el desenvolupament dels més petits.

Sessions: 4 sessions + CICLES,
concert per a tota la família
Dies i horaris: Dilluns 18, dimarts 19, dimecres
20, dijous 21 de juliol // Grup no caminants: de 16
a 16:45h // Grup caminants de 17 a 17:45h (45 min)
+ CONCERT divendres 22 de juliol a les 17:00h
LLoc: Aula de Música i Concert al Local Catalunya

Objectius: Gaudir d’una experiència musical
compartida amb altres famílies.
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CONTE MUSICAT A LA BIBLIOTECA
Professorat: Aina Plans i Clara Gavaldà
Adreçat a: Públic infantil que vulgui explorar i
crear amb el moviment, el ritme, la veu i el cos a
través del món dels contes.
Sessions: 1 sessió amb video-mostra
Dies i horaris: Dimecres 20 de juliol de 16 a 18h
LLoc: Biblioteca d’Avinyó Preu: 10 eur

CONJUNT INSTRUMENTAL INFANTIL
Professorat: Laura Lacueva i Sílvia Consegal
Adreçat a: Nens, nenes i joves entre 7 i 15 anys
amb o sense coneixements previs de música.
Tothom hi és benvingut!
Sessions: 4 sessions + Mostra/Marching band
Dies i horaris: Dilluns 18, dimarts 19, dimecres
20, dijous 21 de juliol – de 17:30 a 19h (90 min) Mostra/Marching band, divendres 22 de juliol a
les 19:00 (cercavila pel poble)
LLoc: IE Barnola i Local Catalunya Preu: 63 eur
Descripció: El conjunt instrumental està adreçat
a aquells nens i nenes que tinguin ganes de tocar
en grup. No cal haver tocat un instrument prèvia-
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ment. S’interpretarà un repertori musical alhora que s’experimentarà amb diferents materials
harmònics, melòdics i rítmics per crear grupalment diferents músiques. El procés culminarà
amb una mostra al carrer el divendres a la tarda
juntament amb els participants dels altres tallers.
Objectius:
- Donar espai i acollida per la convivència en grup
de tots els nens i nenes després d’aquest any de
pandemia.
- Despertar la creativitat i la imaginació sonora.
- Ampliar el ventall de recursos musicals i artístics
a través de l’exploració dels instruments.
- Crear conjuntament i explorar creacions sonores col·lectives
- Tocar un repertori conjunt.

TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL
Professorat: Neus Plana
Adreçat a: Nens i joves
Sessions: 2 sessions (poden funcionar
de forma individual)
Dies i horaris: Dilluns 18 i dimarts 19 de juliol
Lloc: Per conf irmar
Preu: Gratuït

TALLER DE VEU PER A JOVES I ADULTS
Professorat: Celeste Alías
Adreçat a: Adults i joves a partir de 16 anys amb
o sense coneixements previs de música. Tothom
hi és benvingut!
Sessions: 4 sessions + CONCERT-MOSTRA
Dies i horaris: De dilluns a dijous de 19:30 a 21h
(amb opció a unir-se al taller de dansa af ricana)
+ CONCERT divendres 22 a les 22:00
Lloc: IE Barnola i Fundació la Plana
Preu: 63 eur

Descripció: Taller vinculat a la veu i a l’expressió.
A través del so individual de cadascun dels cantants crearem textures vocals col·lectives. Ens aproparem al joc i a la improvisació grupal. Farem
cercles vocals i aprendrem melodies i cançons.
El procés culminarà amb una mostra al carrer el
divendres al vespre juntament amb els participants dels altres tallers.
Objectius:
- Jugar amb la veu.
- Potenciar la creativitat.
- Fomentar la comunicació expressiva a través del
cos i de la veu.
- Gaudir d’una experiència grupal.
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CONJUNT INSTRUMENTAL PER A ADULTS
Professorat: Quico Pugès i Laura Lacueva
Adreçat a: Adults i joves a partir de 16 anys amb
o sense coneixements previs de música. Tothom
hi és benvingut!
Sessions: 4 sessions + Mostra/Marching band
pels carrers d’Avinyó
Dies i horaris: De dilluns a dijous de 19:30 a 21h
+ Marching band divendres 22 a les 19h
+ Concert de cloenda a les 22h
Lloc: IE Barnola Preu: 63 eur
Descripció: Adreçat a joves i adults que tinguin
ganes de fer música en grup. Les sessions s’adaptaran als diferents nivells i coneixements musicals dels participants perquè tothom hi trobi el

seu espai, f ins i tot aquells qui mai han après a
tocar prèviament un instrument. Jugarem amb
les possibilitats sonores dels instruments, treballarem l’escolta grupal i un repertori conjunt.
El procés culminarà amb una mostra al carrer el
divendres a la tarda juntament amb els participants dels altres tallers.
Objectius:
- Donar espai i acollida per la convivència en grup
de tots els participants després d’aquest any de
pandemia.
- Despertar la creativitat i la imaginació sonora.
- Ampliar el ventall de recursos musicals i artístics
a través de l’exploració dels instruments.
- Crear conjuntament i explorar creacions sonores col·lectives.
- Tocar un repertori conjunt.

TALLER DE PERCUSSIÓ I DANSA AFRICANA
Professorat: Col.lectiu Ngomez Nokass

Dies i horaris: Dijous 21 de juliol de 16:00 a 19:00h

Adreçat a: Joves i adults a partir de 16 anys *

Lloc: La Plana Preu: 20 eur

*(aquests tallers també formen part de l’Estada de jazz/
moderna i creativitat, un cop inscrit a l’Estada ja hi estàs
registrat automaticament)

Sessions: 1 sessió
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FORMACIÓ AMB XAVI ROCAMORA

LES ULLERES ARTÍSTIQUES: UNA NOVA MIRADA A L’EDUCACIÓ MUSICAL
Professorat: Xavi Rocamora
Adreçat a: Professionals de les arts, educadores,
mestres i públic en general.
Sessions: 1 sessió Lloc: Fundació La Plana
Dies i horaris: Dijous 21 de juliol de 10:00 a 14:00h
Preu:
OPCIÓ 1: 50 eur
OPCIÓ 2: 65 eur amb Tallers de dansa
i perscussió africana
OPCIÓ 3: 80 eur amb Dinar i Tallers de dansa
i persussió africana
Descripció: Lluny dels mètodes, el Xavi ens proposa connectar a través de la triple i (intuïció,

imaginació i implicació) amb el compromís
artístic del mestre: explorar noves maneres d’ensenyar, desenvolupar nous models creatius per a
l’alumnat i abordar estèticament el procés d’ensenyament-aprenentatge. Un taller vivencial ple
d’activitats per a eixamplar la mirada.
Objectius:
- Entrenar la creativitat de l’educador per a programar activitats, compondre música i f ins i tot
inventar nous models didàctics.
- Fomentar el model de docent creatiu per a despertar la creativitat de l’alumnat.
- Mostrar exemples de processos educatius a
través de les emocions.
- Reflexionar sobre quin és el paper i la funció de
l’educador musical en el context actual.
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TALLER DE MÚSICA PER A GENT GRAN A RESIDÈNCIES
Professorat: Marta Canellas
Lloc: Residències d’Oló.
Artés, Sallent i Prats (per conf irmar)
Preu: Subvencionat Centre de Serveis de
Santa Maria d’Oló.
Altres poblacions a conf irmar.

RITME I MOVIMENT PER GENT GRAN ACTIVA
Professorat: Neus Plana
Dies: 19 i 20 de juliol
Horaris: De 18 a 19h (60min)
Lloc: Per conf irmar
Preu: 15 eur
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Descripció: Taller dirigit a majors de 65 anys.
Un espai de trobada en grup per viure la música
de manera lúdica i activa a través del propi cos i
la percussió corporal. No fan falta coneixements
musicals previs.

ESTADA DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Professorat: Magalí Sare, Celeste Alías (veu) Carlos Monfort (violí) - Marta Roma i Quico Pugès
(violoncel) - Alba Careta i Cesc Badia (trompeta)
- Irene Reig, Eva Fernández, Aina López i Pau Jorba (saxos) - Sebastià Gris, Santi Careta (guitarra) Lucas Delgado, Roger Mas (piano) - Manel Fortià i
Joan Comaposada (Contrabaix i baix) - Josep Cordobés (bateria) + artistes convidats per conf irmar
Adreçat a: Recomanat a alumnat amb un mínim
de 4 anys tocant instrument o cantant
Sessions: 5 dies (inclou participació al concert de
cloenda i a 4 jam sessions)
Dies i horaris: Del 18 al 22 de juliol
Lloc: Fundació la Plana (del 18 al 22 de juliol matins)
+ 22 juliol tarda CONCERT-MOSTRA artística
Preu: Opció 1: 450 eur * inclou Curs complet
+ Allotjament habitació 4 nits + Dietes 5 dies

Opció 2: 400 eur * inclou Curs complet + Allotjament amb tenda o caravana 4 nits + Dietes 5 dies
Opció 3: 370 eur * inclou Curs complet + Dietes 5 dies
Descripció: L’estada de jazz i música moderna
consisteix en una vivència artística, pedagògica i
humana compartida entre alumnat, professorat i
artistes convidades durant cinc dies intensos.
Diferents sensibilitats i maneres de viure les arts
conviuran sota la inspiració del singular entorn
natural de la Plana. Una experiència singular, intensa i enriquidora a molts nivells.
Objectius:
- Descobrir i experimentar amb les múltiples vessants de la música actual.
- Creuar barreres estilístiques.
- Trobar en la improvisació, creativitat i la imaginació un llenguatge per a expressar-se en llibertat i autenticitat.

ACTIVITATS PART DE L’ESTADA DE JAZZ I OBERTES AL PÚBLIC

MASTERCLASS, XERRADES I ENTREVISTES MUSICALS
Dilluns 18 de juliol: Entrevista musical
amb Magalí Sare

Dimecres 20 de juliol: Taller de dansa
senegalesa amb Ngomez Nokass

Dimarts 19 de juliol: Entrevista musical
amb Momi Maiga

Dijous 21 de juliol: Taller de dansa
i percussió af ricana amb Ngomez Nokass

Dijous 21 de juliol: Despertar amb
Michael Kanan
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DILLUNS 18 DE JULIOL
JAM D’OBERTURA AMB

MAGALÍ SARE

DIMARTS 19 DE JULIOL
JAM AMB MOMI MAIGA
DIMECRES 20 DE JULIOL
JAM AMB ARTISTA PER

CONFIRMAR

DIJOUS 21 DE JULIOL
JAM SOTA LES ESTRELLES
DIVENDRES TARDA CONCERT
PER TOTA LA FAMILIA
CICLES DE LA COMPANYIA ARTGILA
(ACTIVITAT CO-ORGANITZADA AMB CAL GRAS - AVINYÓ)

CONCERT FAMILIAR

AL LOCAL CATALUNYA A LES 17:00
DIVENDRES A LES 19:00 h

MOSTRA I MARCHING
BAND DELS CONJUNTS
INSTRUMENTALS

PEL POBLE
D’AVINYÓ AMB SORPRESA FINAL
(INFANTIL I ADULT DELS TEMA)

DIVENDRES A LES 22:00 h
A LA FUNDACIÓ LA PLANA

CONCERT DE CLOENDA

AMB ARTISTES CONVIDATS:
- FERRAN PALAU
- MERITXELL NEDDERMANN
- CELESTE ALÍAS
+ ARTISTES PER CONFIRMAR
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GEMMA BAÑOS
PROFESSORA DE MÚSICA PRENATAL I MÚSICA EN
FAMÍLIA (0-3 ANYS)
Educadora infantil, grau professional de piano i musicoterapeuta
especialitzada en Musicoteràpia prenatal segons el mètode Musicoteràpia Focal Obstètrica de Gabriel F.Federico, facilitadora de
Cant prenatal segons el mètode ML Aucher. Formada en Pedagogia musical en la primera infància (0 a 3 anys) amb cursos de
formació especialitzats (Dàmaris Gelabert, E.Gordon...).

MARTA CANELLAS
PROFESSORA TALLER PER A GENT GRAN
Pedagoga de la música i el moviment, art terapeuta transdisciplinària, autora de diversos materials pedagògics i contes

NEUS PLANA
PROFESSORA DE PERCUSSIÓ CORPORAL
Neus Plana Turu (Tarragona 1988)
És intèrpret de la flauta travessera per l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) obtenint el títol l’any 2016 sota la direcció
del professor Albert Mora així com percussionista corporal formada a nivell nacional (mètode SSM) i internacional (IBMF Paris 2016,
IBMmF Athens 2017, Body Rhythm Hamburg 2018, 2019 i 2021), destacant com a principals influències: Santi Serratosa, Anna Llombart, Keith Terry, Jep Meléndez i Peter Stavrum Nielsen.
Interessada en conèixer el món de la improvisació, ha cursat el

Des de 2006 treballa com a especialista de música per a nadons en escoles bressol, escoles de música i espais de criança a
Catalunya i Balears. El 2012 crea el seu projecte “Embaràs i part
musical” on acompanya a través de la musicoteràpia a les mares
embarassades i els nadons encara dins la panxa. Crea i co-dirigeix el taller musical per a embarassades “Abans de néixer al
Palau” i participa en els tallers-espectacle dirigits a nadons “Bim
bom, nadons al Palau” i “Zig zag, passets al Palau” del Palau de la
Música Catalana des de 2012. Recentment publica el seu primer
disc de cançons per a nadons, juntament amb Marta Canellas,
“Cançons Menudes” de l’editorial Bellaterra Música.

musicals a Bellaterra Música Ed. Combina la docència musical
a El Musical de Bellaterra amb projectes d’art i salut en diferents àmbits (benestar personal, salut mental, gerontologia). És
part de l’equip de formació del Máster en Artterapia Transdisciplinària de IATBA (Barcelona) i també coordinadora del Postgrau en Música Creativitat i Moviment (organtizat pel Musical
de Bellaterra junt amb La Universitat Ramon Llull).

postgrau de la formació del professorat de la metodologia IEM
(Institut d’Educació Musical) al Conservatori Superior de Música
del Liceu amb el professor Emilio Molina així com s’ha interessat
pel món de les músiques karnàtiques estudiant amb Rafael Reina
i pel jazz fent formació al taller de Músics de Barcelona. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili (URV), creu en la
música a nivell holístic on interpretació, pedagogia i teràpia formen un tot. Actualment, està cursant el màster oficial de flauta
flamenca a l’ESMUC.
Ha estat membre del quintet de vent Mon Art, de la banda de percussió corporal SSM Big Hand així com de l’espectacle de claqué
i percussió corporal “La Gran Fuga”. Actualment és membre de
Naisa duo i col·labora amb diversos grups de música de cambra.
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AINA PLANS
PROFESSORA DEL CONTE MUSICAT
Nascuda a Artés (Barcelona). Estudia al Conservatori de Música
de Manresa i és graduada en el Bachelor de Rítmica Dalcroze
al Conservatori de Bellaterra. Paral·lelament realitza els estudis
d’Arquitectura Tècnica la Universitat Politècnica de Catalunya.
Actualment resideix a Berlín, on estudia el Grau Superior de
pedagogia de la Música i el Moviment a la Universität der Künste de Berlín i imparteix classes de música i moviment per a

SÍLVIA CONSEGAL
PROFESSORA DE CONJUNTS INSTRUMENTALS
Sílvia Consegal Ventosa, graduada en Pedagogia a l’Escola Superior de Música de Catalunya, realitza el postgrau en Música,
Creativitat i Moviment a la Universitat Ramon Llull. Està cur-

LAURA LACUEVA
PROFESSORA DE CONJUNTS INSTRUMENTALS
(INFANTIL I JOVES I ADULTS)
Clarinetista i pedagoga. Graduada en Pedagogia Musical a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària a la Universitat
Internacional de València (VIU). Ha cursat l’Orff Schulwerk Certi-
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nadons i infants en diferents centres de la ciutat. A Catalunya, participa activament en la creació i execució de projectes
artístics educatius relacionats amb la música i el moviment.
Ha realitzat diferents cursos de formació musical a l’Institut
Jaques-Dalcroze de Ginebra i a l’Associació Orff-Schulwerk de
Finlàndia, entre d’altres. Ha adquirit experiència professional
en diferents centres musicals, entre ells l’Aula de Música d’Avinyó, Santa Maria d’Oló, el Conservatori de Bellaterra i l’Escola
Luthier de Barcelona. Compagina la tasca musical amb la seva
passió per les arts visuals, que treballa de manera autodidacta
i li permeten exposar en diverses ocasions les seves fotografies
i composicions.

sant l’Orff Certification Program a San Francisco (Califòrnia) i és
membre d’Orff Catalunya. Actualment treballa a Xamfrà (Centre de música i arts escèniques per la inclusió social al Raval,
Barcelona) i a l’Escola Municipal de Música de Mataró com a
professora de música i moviment, música amb nadons, i alhora
també com professora de clarinet, llenguatge musical i orquestra. Participant i col·laboradora dels TeMA des dels seus inicis.

fication Program a San Francisco (California-EUA) i és membre
d’Orff Catalunya.
Ha treballat en diverses escoles de música com a professora de
clarinet, música en família, música i moviment, coral, conjunts
instrumentals i llenguatge musical. També ha desenvolupat
tallers de formació per a docents al Rhythm4days i a El Musical
de Bellaterra.
Actualment és professora de música a l’Educació Secundària
Obligatòria i com a clarinetista forma part del grup Balkan Paradise Orchestra.

XAVI ROCAMORA
FORMADOR - LES ULLERES ARTÍSTIQUES:
UNA NOVA MIRADA A L’EDUCACIÓ MUSICAL

MAGALÍ SARE
PROFESSORA DE CANT DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Magalí Sare (Cerdanyola del Vallès, 1991), cantant, flautista i compositora. Es va graduar al Conservatori del Liceu de Barcelona
en la especialitat de cant modern, obtenint el premi extraordinari del Departament de jazz al finalitzar els estudis. Ha editat
tres treballs musicals com a líder: “Cançons d’amor i dimonis”
(2018) de omposicions pròpies amb banda; “A boy & a girl” (2020)
de música de cambra electrònica experimental a duet amb el
guitarrista mallorquí Sebastià Gris, amb el qual van guanyar el
primer premi al concurs de Juventudes musicales de España i

CELESTE ALÍAS
PROFESSORA DE CANT DE L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA
I CREATIVITAT I DEL TALLER DE VEU PER A JOVES I ADULTS
És una cantant inquieta, curiosa i eclèctica. El jazz li obre les

Educador musical i multi-instrumentista especialitzat en educació musical creativa. Fundador i coordinador pedagògic del
projecte de percussió escolar La Batuescola, els Casals Artístics
i L’Obrador. Formador del professorat en didàctica del conjunt
instrumental de percussió i pedagogia Orff-Schulwerk.

el primer premi al Festival de músiques en llengües minoritàries
SUNS Europe, celebrat a Udine; i “Fang i núvols” (2020) de música
d’arrel, tradicional catalana i beroamericana, també a duet amb
el contrabaixista gironí Manel Fortià, un duet sobretot conegut
per haver interpretat d’una manera revolucionària Els Segadors
durant la cerimònia d’investidura del 132è president de Catalunya. També ha posat la veu i ha girat amb el projecte “Estómac”
(2018) de la pianista i compositora Clara Peya i durant molts
anys ha estat la soprano del quartet de veus a capella Quartet
Mèlt, amb el qual va editar dos treballs “Maletes” i “Xarrampim!”
després d’haver guanyat l’any 2015 el primer premi del concurs
televisiu “Oh Happy Day!” de TV3. La Magalí també es va donar
a conèixer al gran públic arran d’haver posat la veu al prestigiós
anunci d’estiu d’Estrella Damm l’any 2020.

portes a la llibertat interpretativa i a la improvisació. Actualment és en una de les cantants més versàtils i originals del panorama vocal del país. Està en actiu en diverses formacions amb
el resultat d’una intensa activitat concertística.
A nivell interdisciplinar té un fort lligam amb la poesia, la dansa
i les arts plàstiques.
En l’actualitat és professora del Conservatori Superior del Liceu
de Barcelona.
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MARTA ROMA
PROFESSORA DE VIOLONCEL DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Marta Roma, músic i pedagoga, va construint el seu propi camí
artístic traspassant fronteres estilístiques i culturals amb el seu instrument el violoncel i a través de la creativitat i la improvisació en
el món de l’educació. Llicenciada en Pedagogia de l’Instrument

ALBA CARETA
PROFESSORA DE TROMPETA DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Alba Careta, trompetista i cantant de jazz nascuda a Avinyó al
1995. Acaba els seus estudis l’any 2019 amb el Màster en Trompeta Jazz al Conservatorium van Amsterdam sota el braç, havent
passat per l’ESMuC de Barcelona i el Koninklijk Conservatori-

CESC BADIA
ASSISTENT DE TROMPETA A L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA
I CREATIVITAT I ELS CONJUNTS INSTRUMENTALS (INFANTIL
I JOVES&ADULTS)
Cesc Badia neix a Calders l’any 2001. Des de ben petit està en
contacte amb la música a casa seva, on els seus pares li transmeten aquesta passió. Als 7 anys comença a estudiar trompeta
amb Joan Fons i es gradua en grau professional al Conservatori de Manresa amb el mestre Joan Arnau, sent seleccionat per
participar en dues edicions dels Joves talents del Conservatori.

34 · www.tallersmusicalsavinyo.com

(ESMUC 2011) es trasllada a Boston durant 5 anys per estudiar la
Diplomada i el Màster a Berklee College of Music (Boston 2016).
Ha actuat per tot el món formant part de diferents projectes i col.
laborant amb diferents artistes com Jarabe de Palo, Silvia Perez
Cruz, Rosana, Susana Baca, Gary Burton, Dream theater, entre altres. Presenta el seu disc en solitari “Per sempre” al 2018.
Actualment combina la seva activa agenda de concerts amb projectes educatius. És la directora musical del concert educatiu Tutti Fan Pi (L’Auditori de Barcelona), professora de violoncel jazz al
Taller de Músics i forma part de l’equip d’artistes de Temps d’Art.

um de l’Haia. Des del 2011 ha participat en formacions diverses actives i d’estils molt diferents. Actualment està presentant
el segon disc (Alades) amb el seu projecte propi, Alba Careta
Group, després de rebre el guardó com a millor disc de jazz pels
Premis Enderrock 2019 amb el seu primer treball (Orígens). A
més, també forma part de Rodrigo Laviña y su combo (Extraño
Weys), l’OMAC (Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya),
Ulls Clucs (Espectacle pedagògic Auditori), Alba Careta & Santi Careta Duo (Espectacle Sons d’un País), Las Albitas… entre
molts altres.

Durant aquests anys Jordi González i Joan-Pau Chaves l’introdueixen al jazz i la música moderna. Paral·lelament, rep classes d’improvisació amb Llibert Fortuny des dels 13 anys, i l’any
2019 entra a l’ESMuC per cursar l’especialitat d’Interpretació de
Trompeta Música Moderna. Actualment cursa tercer de Grau
Superior amb Matthew Simon i Mireia Farrés. També ha rebut
classes d’ Ernesto Aurignac, Chris Cheek, Voro García, Peter Bernstein, Òscar Latorre, Perico Sambeat i Kenny Rampton, entre
d’altres. És membre de diverses formacions musicals, entre
elles, el grup de Dixieland Swing Engine, formació que ha participat en diversos festivals de jazz com el Festival de Jazz de
Vinaròs 2020 o el Festival de Jazz de Mallorca 2022.

IRENE REIG
PROFESSORA DE SAXO DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT

EVA FERNÁNDEZ
PROFESSORA DE SAXO DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Eva Fernández va començar a tocar el saxo al 2001 amb Joan
Chamorro com a professor, durant el seu període d’aprenentatge
de la mà de Chamorro, va començar a cantar i va ser solista fins al
2016 a formacions com: “”Sant Andreu Jazz Band”” o “”La màgia
de la veu””, amb qui va enregistrar diversos treballs discogràfics i

AINA LÓPEZ
ASSISTENT DE SAXO A L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA
I CREATIVITAT I ELS CONJUNTS INSTRUMENTALS
(INFANTIL I JOVES&ADULTS)
Aina López Pla neix a Manresa i comença a estudiar música al conservatori de la mateixa ciutat des de molt petita. Als 7 anys ja tria
el saxo com a instrument principal i s’endinsa al món del jazz al

Saxofonista i compositora resident a Barcelona. Formada a l’ESMuC, a Àmsterdam i Philadelphia. Participa en projectes com
The Bop Collective, Smack Dab i el col·lectiu i segell discogràfic
The Changes.

va tenir oportunitat de col·laborar amb músics molt reconeguts.
Al 2017, en finalitzar els seus estudis superiors d’interpretació de
saxo jazz, es va submergir en el procés de creació de les seves
pròpies cançons, procés compromès amb la recerca del discurs
propi que segueix teixint i treballant de forma continuada.
Així va néixer el que considera el seu primer disc propi “”Yo pregunto”” (2018)
Actualment treballa en la gravació del seu proper àlbum on, a
part d’escriure la música, s’estrena com a lletrista. Inspirada per
la idea d’enviar-se un missatge a ella mateixa de nena, escriu de
forma simple i visual sobre tot allò que creu anar aprenent.

cap d’un temps quan també descobreix la seva passió per cantar.
L’any 2020 comença la carrera de saxo jazz a l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC), on estudia amb els músics
més importants de l’escena jazzística catalana com Eladio Reinón, Joan Monné o Horacio Fumero.
Paral·lelament als estudis superiors, combina la seva formació a
Cromàtic, centre educatiu del gran saxofonista Llibert Fortuny.
Ha rebut masterclasses de músics internacionals com Chris
Cheek, Michael Kanan o Perico Sambeat i ha participat en projectes de jazz i també d’altres àmbits com La Suite de Lucía
(homenatge a Paco de Lucía).
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PAU JORBA
ASSISTENT DE SAXO A L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA
I CREATIVITAT I ELS CONJUNTS INSTRUMENTALS
(INFANTIL I JOVES&ADULTS)
En Pau Jorba neix a Manresa l’any 2000, i cursa els primers estudis musicals a l’Escola Municipal de Música d’Artés. Conclou
es estudis professionals al Conservatori Municipal de Música de
Manresa. Paral·lelament en Pau comença a estudiar al centre
Cromàtic, amb Llibert Fortuny. L’any 2019 comença els seus

LUCAS DELGADO
PROFESSOR DE PIANO DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT

SEBASTIÀ GRIS
PROFESSOR DE GUITARRA DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Manacor 1994, comença a interessar-se per la música als 13 anys
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estudis superiors a l’ESMuC on estudia amb músics com Gary
Willis, David Xirgu, Lluís Vidal, Eladio Reinon o Lluc Casares . Durant aquests anys també rep classes de músics internacionals
com Aaron Goldberg, Immanuel Wilkins, Chris Cheek o Michael
Kanan.
Actualment està inmers en diversos projectes musicals, destacant el seu co-lideratge amb Ferran Rico i Artur Ponsà del
projecte KIW, un trio format l’any 2018, amb qui ha fet actuacions per tot el territori, i amb qui enregistrarà el seu primer treball enguany. També lidera la seva pròpia formació, Pau Jorba
Group.

Lucas Delgado és pianista i compositor nascut a Barcelona i llicenciat en Piano Jazz pel Conservatori Superior del Liceu. Amb
25 anys ja ha signat el seu primer disc de música original com
a líder -”La Punta de l’Iceberg”- que ha causat gran sensació
arribant a culminar amb una reedició especial al Japó.

però no és fins als 19 que es trasllada a Barcelona per començar
els estudis reglats en interpretació. Allà és on coneix a la gran
majoria de músics amb qui treballa actualment, amb menció
especial de Magalí Sare, amb la qual han guanyat el concurs de
JJMM de Jazz i Música Moderna a Espanya i el SUNS Europe a
Itàlia, i amb qui enregistrà el treball A boy and a girl (Microscopi
2020) que actualment estan presentant arreu de la península i
a l’estranger.

SANTI CARETA
PROFESSOR DE GUITARRA DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Nascut a Avinyó. Estudis superiors a l’ESMuC després d’estudiar
a Nova York durant l’any 2004 gràcies a una beca concedida per

MANEL FORTIÀ
PROFESSOR DE CONTRABAIX DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Després de passar 3 anys a Nova York, Manel Fortià torna a Barcelona amb molta energia i nous projectes producte d’aquesta
gran experiència vital. D’una banda el seu nou disc “Despertar” a trio amb el pianista maonès Marco Mezquida i el bateria francès Raphael Pannier, i de l’altra, el projecte Libérica al
costat del saxofonista i cantaor gadità Antonio Lizana, que bar-

JOSEP CORDOBÉS
PROFESSOR DE BATERIA DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Començà a tocar la bateria de ben petit i ràpidament s’involucrà amb el llenguatge de jazz dins de les big bands. Gravant, tocant i viatjant amb big bands de renom com la «Big Bom Band»
o la «OJO Taller de Músics»

la Generalitat de Catalunya. Forma part de grups com Astrio,
Folk Souvenir, Maria Rodés, Avore o Celeste Alías canta Montserrat Abelló. Paral.lelament combina projectes propis com Els
Ocells i l’Stereo amb tasques de producció i direcció musical
com Sonets de Joguina per l’Auditori de Barcelona entre d’altres. Durant els últims anys ha actuat a molts dels clubs i festivals del país i ha participat en diverses gires per França, Anglaterra, Alemanya, Noruega, Rússia, Xina, Suècia, Àustria, Marroc...

reja flamenc, cançó tradicional i free jazz d’una manera molt
especial. També recentment ha sortit el seu disc “Fang i Nuvols”
(Microscopi, 2020) a duo amb la cantant Magalí Sare, que ha
sigut molt ben rebut per la crítica especialitzada. El seu sentit
melòdic, precisió rítmica i creativitat, han convertit Manel Fortià
en un dels contrabaixistes més singulars i originals de la nova
generació, i li ha permès actuar i/o gravar amb músics de la talla
de Dave Liebman, Chris Cheek, Eliot Zigmund , Bill McHenry, Ari
Hoenig, Chano Domínguez, Raynald Colom… entre molts altres.
També ha actuat en els més prestigiosos festivals i clubs de Jazz
del planeta amb diferents projectes d’autoria pròpia.

Graduat a l’ESMuC i tornat de Suïssa on ha viscut durant més
de dos anys cursant estudis de màster en composició, producció i interpretació per la FHNW JazzCampus de Basilea. Als seus
28 anys ha tingut l’oportunitat de tocar i aprendre de figures
com Jeff Ballard, Malcolm Braff, Mark Turner, Guillermo Klein
o Ambrose Akinmusire entre d’altres, i formar part de tot un
seguit de bandes i projectes d’una musicalitat molt diversa que
li han permès ampliar tant el seu repertori estilístic com desenvolupar un gust ben característic i personal
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CLARA GAVALDÀ
PROFESSORA DEL CONTE MUSICAT
Actriu i narradora oral.
Dedicada al teatre professional des dels 21 anys. Ha format part

CARLOS MONFORT
PROFESSOR DE VIOLÍ DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Compositor, productor i multi-instrumentista. Graduat del Consevatori del Liceu de Barcelona i de Berklee College of Music en
Boston.

QUICO PUGÈS
PROFESSOR DE VIOLÍ DE L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA
I CREATIVITAT I DEL CONJUNT INSTRUMENTAL PER A
JOVES I ADULTS
Violoncel·lista i pedagog format a l’ESMUC. És professor d’improvisació i/o acompanyament a l’ESMUC, col·labora a l’assignatura de didàctica de l’instrument, així com en el postgrau d’arts
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i ha creat espectacles amb les companyies de teatre “Gog i Magog”, “Nets i Polits” i “deParranda”. En l’actualitat és directora de
“La Companyia Sgratta”, dedicada al Teatre Familiar.
Especialitzada en l’Hora del Conte, és membre activa de La Faula, l’Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
Co-directora teatral de la Fira dels Matiners d’Avinyó.
Li agrada la muntanya i la música.

Productor musical dels últims treballs de Momi Maiga, Lídia Pujol, Maria de la Flor, Clementina, Blaumut o el seu projecte en
solitari Montfort, entre altres.
Ha acompanyat a Sílvia Pérez Cruz a diversos dels seus projectes des de fa ja 9 anys i a artistes com Marc Ribot, Carles Dènia i
Elena Gadel. Ho compagina component música per audiovisuals i videojocs.

escènciques i integració social i el màster de musicoteràpia de
la mateix escola. Ha participat en projectes de creació musical
amb persones amb diversitat funcional, treballa com a professor de violoncel a Soraluzeko musika eskola. És l’autor del CD i
llibre «Tangram, violoncel a peces» per la comprensió del cello
des de perspectives diferents de la música clàssica. com a intèrpet, ha estat membre del Brossa quartet de corda des de l’any
2010 fins al 2017 i a l’espectacle “Somnis de sorra” de la Companyia Ytuquepintas.

ROGER MAS
PROFESSOR DE PIANO DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Amb ja 8 discos sota el seu nom, Roger Mas és pianista dels projectes actuals de Carles Benavent, AnaCarla Maza, Marc Ayza,
Víctor de Diego, Giulia Valle, Underpool 5.2 i Nadia Basurto. És
professor de piano jazz a Musikene (Centro Superior de Música

ALBA PUJALS
PROFESSORA DE TROMBÓ DE L’ESTADA
DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Recent tornada de Nova York on ha cursat els seus estudis de
jazz a la Juilliard School sota la direcció de Wynton Marsalis. Lidera projectes de diverses formacions com Alba Pujals Quintet o

JOAN COMAPOSADA
PROFESSOR DE CONTRABAIX DE
L’ESTADA DE JAZZ/MODERNA I CREATIVITAT
Sóc el Joan Comaposada, baixista i músic nascut a Manresa el

d’Euskadi), professor de piano jazz al Conservatori Superior del
Liceu i coordinador del Begues Jazz Camp.
L’ AMJM li ha otorgat el Premi a Músic de l’Any i també el Premi
Disc de l’Any. També ha estat Cap de Departament de Jazz i
MM tres anys al Conservatori del Liceu.
Formació: Grau Superior en Jazz i MM a l’Esmuc, Diplomat en
Magisteri Musical a la RLL, Diplomat per l’Incanop en Jazz i MM
havent completat els estudis al Taller de Músics (previ a l’existència del Grau Superior) i Grau Elemental al Conservatori Municipal de Barcelona.

Two Slides: format per la característica de ser un quintet amb
dos trombons. Ha actuat a sales reconegudes arreu del món
com Dizzy’s Club NYC, Rose Theater (Lincoln Center NY), Bimhuis (NL), North Sea Jazz Festival (NL), Concertgebouwn (NL),
Grachtenfestival (NL), Palau de la Música (CAT), L’Auditori (CAT)
Festival Jazz de Terrassa (CAT) entre altres. Compartint escenari
amb músics de gran trajectòria com Wynton Marsalis, Joshua
Redman, Dick Oatts, Perico Sambeat, Carles Benavent...

1980. Estic en aquest món per compartir, crear, créixer i contribuir amb la meva visió i experiència amb els alumnes i músics
que m’acompanyen en aquest camí. Titulat en baix elèctric pel
Conservatori de Jazz d’Amsterdam. En la meva carrera com a
baixista he col·laborat amb grans artistes nacionals i internacionals, que em permeten aportar aquesta formidable experiència
a qualsevol entorn musical, tant interpretatiu com formatiu.
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EN SÓN ARTISTES CONVIDADES LES TAMBÉ PROFESSORES

MAGALÍ SARE (ENTREVISTA MUSICAL I JAM DE DILLUNS) I

CELESTE ALÍAS (CONCERT DE CLOENDA). POTS TROBAR LES SEVES BIOS A L’APARTAT PROFESSORAT.
MICHAEL KANAN
ENTREVISTA MUSICAL DE DIJOUS (MATÍ)
Boston, Massachusetts. Va comen/ar a tocar el piano a l’edat de
7 anys. Va començar a improvisar al teclat des del principi, i als
10 anys ja estava escoltant jazz. El seu primer professor va ser el
pianista Harvey Diamond, un estudiant de jazz de l’innovador
Lennie Tristano. Durant els seus ays al Boston Colege, Michael
va tenir l’oportunitat d’actuar amb diversos grans dels jazz com
Tal Farlow, Lee Konitz, Al Cohn y Alan Dawson. Després de graduar-se de la Universitat i fer alguna feina com a freelance als
voltants de Boston, es va traslladar a Nova York el 1991 per estudiar amb un altre estudiant de Tristano, el pianista Sal Mosca. Es va establir a Nova York, tocant i enregistrant amb Kurt
Rosenwinkel, Mark Turner y Jorge Rossyentre altres. També va
desarrollar una criexent reputació com a acompanyant vocal. El
1996, es va uní a la banda del llegendari cantant Jummy Scott,

MOMI MAIGA
ENTREVISTA MUSICAL DE DIMARTSARTS
Autor, compositor, músic i cantant, Momi Maiga és descendent
d’una família de Griots de Senegal, concretament de la família
Cissokho de Ziguinchor (Casamance, Senegal). Aquesta família

amb qui va recórre tots els Estats Units, Europa i Japó y grabant 4 CD’s. El 2001, Michael es va convertir en l’acompanyant
i arreglista d’una de les vocalistes més celebrades d’avui, Janet
Monheit. Amb el grup de la senyora Monheit, ha viatjat per tot
el món, ha grabat varis CD’s i DVD’s, i ha fet moltes aparacions
a la televisió, incloent The David Letterman Show i The Conan
O’Brien Show.
Quan no està de gira amb la banda de Monheit, Michael realitza i graba els seus propis grups. Ha fet dos grabacions a trio
per la marca Fresh Sound New Talent de Barcelona: «Convergence» y «The Gentleman Is A Dope», ambdos amb el baixista
Ben Street i el naterista Tim Pleasant. També ha grabat un dúo
amb el seu col.laborador de sempre, el saxofonista alt Nat Su,
titulat «Dreams And Reflections» Es pot escoltat a Nova York
amb el seu trio amb el guitarrista Greg Ruggeriero i el baixista
Neal Miner.
A hores d’ara Michael viu a Brooklyn i estudia piano clàssic amb
la professora Sophia Rosoff.

de músics són tradicionalment, i encara avui en dia, els portadors i transmissors del coneixement musical de la Kora i el seu
repertori tradicional de llegendes, èpiques i geneaologies cantades dels pobles de l’antic Imperi Mandé.
Momi destaca pel virtuosisme amb la Kora, així com per la fusió
de gèneres musicals en les seves composicions. El seu estil personal i la seva versatilitat musical, fan d’ell un artista eclèctic i
emocionant de veure sobre l’escenari.
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COMPANYIA ARTGILA
CONCERT FAMILIAR
La Companyia escènica ARTGILA neixl’any 2018 amb l’objectiu
de crear espectacles per al públic familiar, on els nens portin els
pares al teatre i els pares hi portin els nens. Modelem idees i les
capgirem a través de l’art escènica amb humor, cura i naturalitat.
Som 4 dones, artistes i mares,que ens ajuntem amb l’objectiu

MARCO MEZQUIDA
ENTREVISTA MUSICAL DE DIMECRES
Music: pianista, imporvisador i compositor. Hi ha consens entre
la premsa, programadors, públic i els seus propis col·legues a assenyalar Marco Mezquida com una de les aparicions més brillants
i prometedores en l’escena musical de la península en dècades i
un artista destinat a conquerir qualsevol escenari imaginable al
món. Ha estat escollit Músic de l’Any per l’Associació de Músics
de Jazz i Moderna de Catalunya no una, sinó quatre vegades; ha
presentat el seu concert de piano sol al imponent Palau de la
Música, un privilegi reservat a pianistes de molt recorregut i ha
estat convocat per una interminable llista d’artistes de primer ordre per realitzar cds i concerts per tot el mon.
Nascut a Menorca el 1987, es va llicenciar a l’ESMUC al 2009 i des
de llavors ha gravat més de 50 discos amb els millors músics del
país: 15 com a líder i colíder de grups gravant la seva pròpia música i 36 com a sideman o col.laborador de projectes varis. Ha actuat en importants auditoris i emblemàtics clubs de jazz arreu
del mon, presentant els seus projectes en festivals de 30 països
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d’emocionar a petits i grans. El projecte que estem presentant
aquest 2022 és CICLES.
Sinopsis de l’espectacle: Molt a prop d’aquí un cor batega. Neix
una eruga i la seva missió és trobar la força per transformar-se
en papallona.L‘evolució és elcamí de la papallona per arribar a
completar el cicle de la vida.
Tot succeeix sota l’atenta mirada de la guardiana de la vida, que
vetlla pel bon funcionament de tots els éssers del boscperquè,
en aquest mónenvoltats de vida, no estem mai sols.

de tota Europa, Amèrica del Nord i del Sud, Àsia i el nord d’Àfrica,
de Sant Francisco a Tokyo, de Copenhague a Sao Paolo, de Nova
York a Hong Kong.
Destaquen els seus projectes Chicuelo & Marco Mezquida, Marco
Mezquida & Els somnis de Ravel, MAP (Mezquida-Aurignac-Prats),
el seu trio danès Pieris (Mezquida-Bodilsen-Andersen), els seus
duets amb la Silvia Pérez Cruz, la Celeste Alías, n’Alfonso Vilallonga, Sol Picó, Pablo Selnik, Manel Fortià, Albert Bover... i els seus
concerts a piano sol, format amb el que potencia tota la seva
llibertat estètica i creativa com a improvisador i compositor i on
mostra que és amant de moltes músiques diverses i que pot jugar de manera natural des de la música clàssica, de la música
popular a la contemporània, el jazz, el flamenc, el free...
Ha composat i gravat la música per a 4 produccions teatrals
entre 2015-2017, 2 d’elles reeixides i premiades dirigides per Julio Manrique. Ha enregistrat música per varios curts i televisió
catalana (Jazz a l’Estudi) ha actuat com a pianista solista amb
orquestres de clàssica i big bands de jazz. Una desena de premis
(Altaveu 2015, 2 premis Enderrock, 4 anys Músic de l’Any per l’AMJM de Catalunya, etc) jalonen la seva fulgurant carrera musical
que combina amb la docència al Conservatori Superior del Liceu
de Barcelona i a l’Escola Superior d’Estudis Musicals.

MERITXELL NEDDERMANN
CONCERT CLOENDA
Meritxell Neddermann neix a Barcelona el 1990 i de seguida
comença a tocar el piano. Als 13 anys comença el Conservatori
del Bruc, d’on es gradua amb una Menció d’Honor sis anys més
tard. Durant uns anys combina els estudis clàssics amb els estudis de jazz i música moderna al Taller de Músics. Al mateix any
que comença Composició a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) rep una beca per assistir al Berklee College of Music de Boston (Estats Units).
Del 2010 al 2014 Meritxell Neddermann fa la carrera de Piano
Performance (interpretació) a Berklee, on entra en contacte més
directe amb el jazz, el soul, el gospel, el latin i la música moderna. Dos anys seguits obté el premi Piano Performance Division
Award i es gradua Magna Cum Laude el 2014. Estant a Boston
té l’oportunitat de tocar amb Valerie Simpson (del duet Ashford
& Simpson), Jetro da Silva (Whitney Houston) i John Blackwell
(Prince). També té l’oportunitat de gravar en tres ocasions amb
George Massenburg (enginyer de so d’Earth Wind and Fire, Toto,

FERRAN PALAU
CONCERT CLOENDA
Ferran Palau escriu i descriu la seva història com un paisatge que
gira a ritme tranquil, assossegat, però implacable. Igual d’implacable que la seva música. Al febrer de 2021 Ferran Palau va presentar Parc, el seu cinquè àlbum, on ens parla de nou de l’amor,
però aquesta vegada trobem un amor que fa una mica més mal,
un que crema una mica més fort. Un amor seduït pel minimalisme i els sintetitzadors que ens guien, a pas lent, a través de
l’imaginari de Ferran Palau. I gairebé sense deixar temps per a

Herbie Hancock o Lisa Ronstadt). A Berklee a més, estudia piano amb Joanne Brackeen (pianista de The Jazz Messengers),
Doug Johnson (Esperanza Spalding, Phil Woods) i combo amb
Jeff Lockhart (Meshell Ndeongoncello, Lettuce) i Tia Fuller (saxofonista de Beyoncé).
Meritxell Neddermann ha compartit escenari amb artistes com
Damaris (guanyadora del Festival Viña del Mar 2006), Common
Thread, The Mario Castro Quintet o Dilemastronauta, i ha tocat
en reconegudes sales de tot el món com el teatre de la ONU
(NYC), The American Music Hall (San Francisco), Patterson Theatre (NJ), el BAM –Brooklyn Academy of Music– (BK), la Respuesta (Puerto Rico), Berklee Performance Center (Boston), l’Agganis
Arena (Boston) i Webster Hall (NYC).
El 2014 s’instal•la a Nova York, on s’acaba de formar com a instrumentista, compositora i arranjadora amb artistes com Moha o
CLAY. Col•labora amb diferents bandes de Neo soul, jazz i fusió,
incloent el projecte propi, Meritxell Neddermann Trio, amb el
que toca a diferents sales de la ciutat com Rockwood Music Hall,
el Silvana o The Shrine (Harlem). Actualment resideix a Barcelona, on segueix composant, tocant amb diferents projectes i treballant en el seu primer treball discogràfic.

assimilar-ho, a la fi d’aquest mateix any arriba Joia, un disc nascut sota la influència i l’admiració cap a totes les dones que
habiten en el segell Hidden Track Records. Un disc en el qual
Ferran Palau torna a la intimitat de la veu i la guitarra, on tot es
torna més sincer i honest. Parc i Joia són el cinquè i el sisè disc
de Ferran Palau, que continua la saga després de Kevin (2019),
Blanc, (2018), Santa Ferida (2015) i L’Aigua del Rierol (2012), sense
oblidar-nos de Cel Clar, el doble senzill que va llançar en 2020.
Ferran Palau es troba immers en la gira de presentació de tots
dos discos, que li està portant a tocar en un gran nombre d’escenaris i sales, així com a grans festivals com el Guitar BCN, Primavera Sound o el Vida Festival.
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RODRIGO LAVIÑA
CONCERT CLOENDA
Mc, beatmaquer, digger, selector, malalt de discos, Lp’s i cooperativista. Bcn 83.
Membre d’Extraño Weys, amb el seu “partner in crime” Patxi
Vazili aka Viktor Pizza. Aquest any han editat el seu segon treball Rodrigo Laviña y su combo. Actualment presenta aquest
treball amb un conjunt musical ple de referents del panorama
local, una bandaza, vaja.
Enguany també han reeditat Variacions en fu-remoll de la

NZGOMEZ NOKASS
FORMADORS DE DANSA I PERCUSSIÓ AFRICANA
Ngomez Nokass són una associació cultural i una formació
de dansa i percussió senegalesa procendent d’una família de
“guewels”, una família de contacontes, músics i poetes.
Els percussionistes de Ngomez Nokass són una bestialitat que
no només toquen sinó que també ballen i fan ballar a totes
aquelles persones que troben al seu voltant..
Els seus concerts són una explosió de ritme i so. El periodista
Nando Cruz ho descriu així:
“Ngomez Nokass són un huracà. Alguns espectadors tenen que
tapar-se les orelles degut al terrabastall. [...]
Els músics dónen cops als tambors sabar, djembés y tamas
amb tal energía que els bastons s’astellen i salten trossos de
fusta pels aires.
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cinquena simfonia inèdita de Roger Linn (2014), la seva primera referència conjunta que es va convertir en un disc de culte
perseguit per amants del hip hop de tot el país.
De 2004 – 2016 amb ”At Versaris” a les veus en aquest combo
de rap (amb Pau Llonch i Joan Riera) que ha facturat varis LP’s i
demos i han girat arreu a nivell nacional i internacional.
Malalt de discos, forma part del col·lectiu musical “The Rigodonians” com a presentador i selector. Aquest combo de Dj i
speaker, ha estat en residència a la sala Apolo, recupera oldies
(en format vinil) dels 50’s als 70’s fent la volta al món en 80 discos. Elegant world wide vintage music.
És soci de La Ciutat Invisible, cooperativa del barri de Sants de
Barcelona amb 15 anys de trajectòria, on fa de llibreter.

Molt ferotge. Molt serio. Molt bèstia. Molta festa . [...] Aquí no hi
ha veus ni melodíes.
La música sabar és tot rítme i el seu objectiu és incitar al ball
més desenfrenat.”
Durant els últims anys, s’han convertit en una banda de referència a Barcelona tocant a festivals com el BAM Cultura Viva (2018)
i el Festival Grec (2021).
A més a més, el 2019 organitzaren el festival de música i cultura
senegalesa, Sargal Adama.
Com bons “guewels”, i amb la idea d’arribar a tots els públics,
Ngomez Nokass també organitzen tallers de dansa i percussió
per totes les edats i nivells.
La banda aporta els instruments (sabars, djembes, dum dums
y tamas), l’experiència i coneixements i a alumnat les ganes
d’aprendre, tocar i sobre tot, passar-ho bé.
L’objectiu de totes les formacions organitzades per Ngomez
Nokass és sempre la creació d’un espai de creació musical amb
el ritme dels tambors com a protagonistes.

QUÈ DIU
L’ALUMNAT?

PAU FIGUERES

EVA FERNÁNDEZ

QUÈ DIUEN
ELS ARTISTES
CONVIDATS?
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LUCAS DELGADO

ANDREA MOTIS

CHRISTOPH MALLINGER

TXEMA RICO

SÍLVIA PÉREZ CRUZ

RODRIGO LAVIÑA
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