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CURRÍCULUM
Inicia els seus estudis al Vendrell amb el mestre Magí Mercadé. Obté el títol de piano de Grau Mitjà al
Conservatori de Tarragona, i els de Grau Superior de Solfeig, Composició i Instrumentació al
Conservatori Superior Municipal de Barcelona (amb Xavier Boliart i música electroacústica amb Albert
Llanas). Ha estudiat piano amb Núria del Clos, Àngel Soler, Albert Giménez Ateneille i Liliana Mafiotte
i ha rebut classes magistrals de Monique Deschaussé. Ha fet cursos amb José Nieto (música de cinema),
amb Jean Pierre Dupuy i Agustí Charles (música contemporània), amb Antoni Ros Marbà i Francesc
Llongueres, (direcció coral i orquestral) i amb Manel Camp i Francesc Capella (curs de jazz), entre
d'altres.
És professora de llenguatge musical i harmonia a l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell
des de la seva fundació al 1986, i n’ha estat la directora del 1998 fins a la inauguració de la nova escola i
auditori al juny del 2010. Ha format part del jurat dels concursos de composició del Conservatori de
Tarragona, Conservatori de Vilaseca i de l’Escola de Música Robert Gerard de Valls. És patrona de la
Fundació Pau Casals, membre del Col·lectiu de Compositors de Tarragona i Premi Teresina Martorell
2001.
Ha participat en diversos programes radiofònics a Catalunya Música: Solistes (Joan Vives), Vistes al
mar (Xavier Chavarria) i a COM Ràdio entre d’altres.
Ha participat, junt amb altres compositors, en el reportatge La composició avui en dia a la revista “Serra
d’Or” i està inclosa en llibre Compositoras españolas, la creación musical femenina desde la Edad
Media hasta la actualidad editat pel “Centro de documentación de Música y Danza”.
Ha realitzat peces per piano, música de cambra, orquestra, corals, cantates, oratoris, música per teatre,
radio, televisió, ballet, música publicitària, electrònica, popular i música per a curtmetratges.
Actualment treballa en:
•

La Suite de l’Aigua, estrena a l’Auditori de Barcelona el novembre del 2014.

•

Recull de peces per piano dedicades als alumnes de piano de la ONCE de nivell elemental
(Via Làctea).

•

Solstici d’hivern, per guitarra.

•

L’edició de les partitures Groc, vermell, blau, homenatge a Kandinsky (trio violí, violoncel i
piano) i Solstici d’estiu, per a guitarra (Editorial Clivis)

Algunes de les seves obres més representatives són:
•

Concert per trompa i orquestra El Petit Príncep, dedicat al 70 aniversari del llibre d’Antoine
de Saint Exupéry, estrenat a Tarragona el 25 d’octubre de 2013.

•

Suite de Sant Joan, amb lletra de Joan Descals, estrenada el 24 de juny de 2013 a l’església
del Vendrell, pel contratenor Jordi Domènech i l’organista Jonatan Carbó.

•

La cantata Cantem per la Pau, encarregada per l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona per celebrar “L’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre
Generacions”, estrenada a l’Auditori de Barcelona el desembre del 2012, i representada
també al Vendrell. La cantata, amb posada amb escena amb video-projeccions i muntatge

escenogràfic, s’estrenà amb un cor de gent gran de Barcelona de 450 persones, un cor mixte,
un cor de veus blanques, dos rapers, conjunt de cambra i el solista Carlos Gramaje.
Enregistrat en CD.
•

Noves representacions de l’Oratori Àngel de Tobies (estrenat al 1995), amb la solista Tànit
Bono (maig 2013 a Vila-seca, juny 2012 a Tarragona).

•

Estrena de la peça per guitarra Solstici d’estiu, a càrrec del guitarrista Juan Becerra a
l’auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals (abril 2012).

•

Estrena del trio Groc, vermell, blau, homenatge a Kandinsky a càrrec del trio Kandinsky
(violí,Corrado Bolsi; violoncel, Amparo Lacruz; piano, Emili Brugalla) a l’Auditori Pau
Casals (setembre 2011).

•

Edició de la partitura Cabòries, per piano i contrabaix, per l’editorial Clivis (desembre 2010).

•

Arranjament de l’obra Cauts (Les dents del gat, 2006) per quartet de corda i piano, pel
conjunt coreà “Sori Ensemble”, interpretat a la sala Metropol de Tarragona, a Reus i al
Vendrell (2010).

•

L’obra per gralles pels gegants del Vendrell Ball de gegants (juliol 2010).

•

Estrena de l’obra Tensió a l’Auditori de Caixa Tarragona, en un projecte del Col·lectiu de
Compositors de Tarragona per intèrprets invidents amb la col·laboració de l’ONCE (2008).

•

Nova versió de l’Oratori Àngel de Tobies (estrena 1995), representada al juliol i a l’octubre
del 2007, amb muntatge audiovisual i escènic i la participació de 175 cantants, músics, grups
populars i actors, amb la solista Natalia Cassasús. Enregistrat en CD el mateix any (juliol
2007).

•

Presentació de l’enregistrament del CD Les dents del gat a les SGAE a Barcelona i a la
Diputació de Tarragona. Va ser inclòs a la llista dels més venuts a Discos Castelló el Nadal
del 2006 (desembre 2006).

•

Estrena de l’obra Les dents del gat, 17 quartets (violí, clarinet, piano i percussió) pel projecte
del grup Art Polièdric, basats en els poemes del llibre Les dents del gat de Nati Soler.
Convertit en espectacle poètic-musical, amb el quartet de músics, la ballarina E. Saborido i
l’actriu Rosa Andreu. Dirigit per Victor Batallé. Interpretat a l’Auditori Pau Casals, Auditori
Palau Bofarull de Reus, Calafell, Roda de Barà i Cunit, entre d’altres (2006).

•

Música i direcció del CD Rap solidari, de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, per
recollir diners per les víctimes del tsunami (2005).

•

Composició de la música i enregistrament de diversos espots publicitaris: entre d’altres el
gingle dels Cines Oscar, amb la veu de Rosa Andreu (2003) i del diari Sport per TV (2005).

•

La música, gravació i direcció musical de les operetes Gaudir, l’antimusical (Cap d'Any
2002) i El Cabo Xusquero (especial Sant Joan 2003) amb lletra d’Oriol Grau, pel programa
d'Andreu Buenafuente de TV3 Una altra cosa.

•

Les sardanes Aire vendrellenc (editada en CD el 2002) i Bonastre (editada en CD el 2003).
Estrenades a l’Auditori Pau Casals.

•

1r premi per l'Himne del CBT (Club de Bàsquet Tarragona), per veu i orquestra, realitzant la
música i l’enregistrament (2003).

•

Música pels ballets A dos tiempos, Norte y Sur per l’Aula de Dansa Contemporània de
l’Institut Superior de Teatre i Dansa de Catalunya, i Vida y muerte de Joaquín Murrieta pel
coreògraf Carlos Orta, representada a San José (California) i a Carolina del Nord (2001,
2002).

•

Suite per a piano Camoan, l’illa secreta, estrenada a la sala de concerts de les SGAE de
Barcelona, a càrrec del pianista Jordi López, i interpretada en diferents auditoris del país (en
procés enregistrar en CD pel Col·lectiu de Compositors de Tarragona) (2001).

•

L’obra per a contrabaix i piano Cabòries, estrenada al teatre Metropol de Tarragona amb
motiu del lliurament de premis del concurs internacional de composició “Ciutat de
Tarragona” i interpretada a diversos escenaris del país i fora del país pel contrabaixista
Jonathan Camps (2000)

•

Les obres electroacústiques Divertiment per a gos, ocell i veu, i Apocalipsi, estrenades a la
Fundació Phonos (Universitat Pompeu Fabra) i representades al Teatre Metropol de
Tarragona (2000, 2001).

•

Arranjaments i direcció musical de l’obra Sopa de ràdio, encarregada per la Cadena Ser i
Ràdio Barcelona per commemorar el seu 75è aniversari. Dirigida per Oriol Grau, estrenada a
Barcelona i representada entre d’altres llocs a Barcelona, Tarragona, Madrid i San Sebastián,
entre d’altres (1999).

•

Música i lletra del CD Àngel obra per a orgue i soprano, amb un tema especial pel grup de
rock Lax’n’Busto, cor, conjunt de cambra i soprano, estrenat al concert del camp d’esports
del Vendrell (1998).

•

La Cantata Guimerà, uns acords, uns records per a coral infantil i orquestra de cambra,
estrenada a l’Auditori Pau Casals del Vendrell (1995).

•

Música i direcció musical de l’obra El Jardí de les mentides, d’Oriol Grau, per a la seva
companyia Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas. Estrenada al teatre Metropol de
Tarragona (1995).

•

L’Himne de l’Institut Baix Penedès del Vendrell (1996).

•

L’Oratori Àngel de Tobies, estrenat a l’Auditori Pau Casals del Vendrell al 1994, obra per a
solista (Marina Rossell), cor i orquestra de cambra, del qual realitza la lletra, la música i la
direcció. Enregistrat en CD l’abril de 1995.

•

Requiem per tres gralles (1996), Ball de nans del Vendrell (1987).

