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JFDLÇKJAÇKDSFJÇAJFDLÇAJ
Lluís Cabrera

El 2020 va ser un any marcat per la ràpida expansió de la COVID-19 
que ens va mostrar la fragilitat de la vida humana condicionant 
gairebé totes les vessants de la seva activitat. Els programes que 
promou anualment la Fundació Privada Taller de Músics no van ser 
una excepció i es van veure afectats, però escric aquesta introducció 
encara impressionat per com les persones que conformen el seu equip 
es van enfrontar a tal desafiament. Va ser una clara demostració de 
com la capacitat de pensar creativament és present en cadascun d’ells. 
La seva dedicació per a garantir digital i presencialment cadascuna de 
les activitats va tenir un valor incalculable, que a mesura que sortim 
d’aquesta crisi ens ajudarà a planificar el camí a seguir.

Les grans dificultats de l’any van afectar sobretot a l’àmbit de la 
promoció musical amb el nombre de concerts realitzats més baix de 
tota la història del Taller de Músics, així com a l’àmbit de la projecció 
internacional, tant a l’hora de generar concerts com projectes. 
Aquests i altres obstacles van portar a una important decisió, basada 
en la prudència, per la qual la Fundació es va acollir a un ERTO reduint 
la jornada dels treballadors al 50% durant els mesos d’abril, maig i 
juny. Aquests van ser els mesos més durs de la pandèmia, en què tots 
els departaments van haver de reenfocar-se, prioritzar i adaptar tota 
la seva feina.

El manteniment dels blocs temàtics que estructuren els objectius 
de la Fundació va ser el principal repte de l’any 2020. Es va poder 
garantir una oferta amb alta qualitat de continguts, adaptant-se a la 
digitalització amb molta pressa i bons resultats, apostant més que 
mai per la promoció de concerts de música en viu per animar els 
professionals –músics, tècnics de so, llums, regidors, etc.– i sostenir el 
dret a la cultura.
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Ciutat Flamenco

Bernat Farran | Festival Talent

Kenneth Killeen | JAZZ I AM I sing a song about bananas | Festival Grec 
© Alfred Mauve

Júlia Colom | Festival Talent
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Si any rere any la Fundació acollia i convidava músics nacionals 
i de tot el món de pas per Barcelona, al 2020 va ser gairebé 
impossible. Només quatre artistes de fora de Catalunya van impartir 
masterclasses: Welson Tremura,  Caleb Curtis, Randy Lee i Rafael 
Riqueni. La dimensió internacional es va aconseguir a través de 
l’aposta digital de JAZZ I AM de la mà de figures com Marcus 
Ratka, Kenneth Killeen, Daniel Best, Martyna Markowska o Sunna 
Gunnlaugs. Per contra, el lema del festival Ciutat Flamenco va 
evolucionar per a adaptar-se al temps viscut, “Ciutat viva, flamenco 
de prop”, i la seva programació la van conformar artistes flamencos 
de l’escena catalana. L’impuls a les carreres de joves talents locals, 
com Mélodie Gimard, Las Noray, els músics de l’ESEM i l’ESMUC de 
l’espectacle Morente & Roach In memoriam i tots els participants del 
Festival Talent, va ser prioritari durant el 2020. 

Molts altres projectes no van poder acabar-se i presentar-se al 
públic. Va ser el cas de la presentació oficial del nou àlbum de Paula 
Peso, Teach you right (Autoeditat, 2020), reprogramat múltiples 
vegades a La Nau i finalment postergat a l’any 2021. Aquest és 
només un exemple dels molts concerts cancel·lats, sobretot els 
internacionals.

A partir d’aquesta consideració, durant el 2020 s’ha produït una 
evident disminució de l’activitat de la Fundació, especialment en la 
programació de concerts, arribant així a la xifra d’espectadors de 
festivals més baixa de la història de l’entitat, amb un total de 2.152. 
El descens del ressò de l’activitat pròpia va tenir un reflex a l’espai 
virtual, on el nombre de pàgines vistes a la web general del Taller 
de Músics va disminuir en 225.072 respecte al 2019. En concret, les 
pàgines vistes es van situar en 469.578.
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Avui, acabant el mes de maig de 2021, ja sembla que una part del 
que vivim amb la pandèmia va quedar enrere, però no sabem quines 
noves formes vindran ja que la vida amb totes les seves expressions 
sembla que no serà com les havíem après. El nostre camí a seguir i el 
pla d’acció de suport a l’educació i la cultura musical de la Fundació, 
de moment, se centren en accions en cinc àrees prioritàries: la 
implicació de la ciutadania i l’activitat creativa dels músics a través 
de la formació i la divulgació musical; la recerca, l’intercanvi i la 
innovació artística; la professionalització dels músics joves i la feina 
dels músics professionals; la dinamització i la projecció de l’escena 
musical sota la promoció i programació de propostes singulars i de 
valor experimental, a nivell nacional i internacional; i la inclusió i la 
transformació social a través de la música i l’acció cultural.

Aquesta memòria és un testimoniatge del model de treball d’aquest 
any 2020 que sempre recordarem.
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FORMACIÓ
Els assoliments dels estudiants i exalumnes que han passat pel Taller de Músics al llarg dels 
anys reflecteixen l’enfocament rotund per l’excel·lència musical. Avui en dia, continuem 
sent una escola triada per a molts i, adaptant els estudis a l’entorn digital quan fa falta, ens 
assegurem que els músics desenvolupin les habilitats que proporciona una bona educació i 
presentin els seus projectes dins de l’economia creativa.

En un any que ha fet trontollar tantes coses, més que mai el Taller de Músics Escola 
Superior d’Estudis Musicals (ESEM) va preparar els músics per a comprendre i incidir en 
una societat que canvia ràpidament, conscients que l’art fa del món un lloc millor i més 
just. Durant el 2020, es va continuar la inversió en el futur de la música proporcionant 
masterclasses, workshops i capacitació personalitzada per a tota una generació de músics. 
Al costat d’aquestes, el programa Juliol Intensiu, dirigit a un públic més ampli, va contribuir 
a cobrir les necessitats de formació continuada, reciclatge, especialització i diversificació 
laboral. El Curs de Gestió Musical va oferir estratègies i recursos per afrontar els reptes 
actuals del sector, especialment en l’àmbit de les noves tecnologies i de la gestió. Les 
Orquestres formatives, amb una limitació enorme en el temps dedicat als assajos, van 
exercir de passarel·les d’acompanyament als joves en el seu procés de professionalització. 
Les cinc Audicions Didàctiques realitzades, amb limitacions en l’impacte de públics, van 
poder continuar despertant inquietuds i vocacions musicals entre els més petits i el públic 
familiar. Per la seva part, l’Espai Senior, l’Escola de Veus, el Grup de Percussió, el Cor Taller 
de Músics i el curs online Descobreix el Flamenco van despertar vocacions musicals en 
persones adultes.

El meeting internacional JAZZ I AM en format online va oferir eines per a la gestió i la 
promoció musical i el festival Ciutat Flamenco, a més, va proporcionar de nou un espai de 
reflexió i coneixement a través de les II Jornades de Flamencologia i Pedagogia Flamenca. 
Els projectes Taller Obert i Cabal Musical, referents en els àmbits de la innovació social i la 
cultura com a eina d’inclusió, van continuar les iniciatives d’acompanyament artístic en el 
camp de la música dirigides a persones desfavorides o en risc d’exclusió. En tots els casos, 
la pràctica, l’experiència, l’experimentació i el foment de la creativitat van ser prioritaris.
Es van realitzar prop de 100 activitats o accions, que van arribar a més de 4.800 persones. 
Les iniciatives presentades van tenir lloc durant l’any 2020, si bé moltes d’elles tenen 
precedents i en alguns casos continuïtat més enllà del cicle anual esmentat.

En general, les valoracions dels participants en els diversos programes pedagògics van ser 
positives, especialment en relació a l’adaptació digital de les activitats. En aquest sentit, es 
van recollir demandes d’ampliació de recursos docents digitals. Aquestes demandes ja s’han 
canalitzat per al programa d’activitats 2021.
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Kayoko Nakata | Ciutat Flamenco

Alba Rubio | Festival Talent

LaboratoriA Flamenco

Ciutat Flamenco

Alí Arango | Ciutat Flamenco
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CREACIÓ
La pràctica, l’experiència, l’experimentació i el foment de la creativitat van tenir com a 
resultat l’estrena de sis noves produccions. Aquestes van generar residències artístiques 
com va ser el cas de Carlos Cano en clau de jazz que la banda de Giulia Valle va assajar 
al Taller de Músics 24 i va estrenar el 6 de març al festival Barnasants, poc abans del 
confinament. Durant l’últim període de confinament, van assajar en el mateix espai Las 
Noray, que van estrenar la seva proposta en el festival digital GuitarBcn el 24 de juny. 
Després del confinament, l’Original Jazz Orquestra va preparar l’espectacle I sing a song 
about bananas - Una nit tropical amb Xavier Cugat també al Taller de Músics 24 i, amb la 
resta de músics i actors, a La Nau abans de la seva estrena dins del Festival Grec el 5 de 
juliol.

En el festival Ciutat Flamenco es van estrenar tres noves produccions. Mélodie Gimard va 
preparar el seu projecte a la Sala Omega Morente abans de presentar Numen (One World 
Records, 2020) el dia 27 d’octubre a la Sala Barts. Al seu torn, els músics de l’espectacle 
Morente & Roach In memoriam van treballar en residència artística també a la Sala Omega 
Morente i a l’ESMUC abans de la seva estrena el 24 d’octubre a L’Auditori. Finalment, 
els músics de Tablao de Músics van preparar 1920-2020 al Taller de Músics 24, en dues 
ocasions: per a la seva estrena el mes d’octubre, que es va haver de cancel·lar, i per a la seva 
estrena final el 27 de desembre al Centre Artesà Tradicionàrius.

Tal com es destil·la de tot el relatat fins ara, la Fundació Privada Taller de Músics es 
concep com un actor viu i creatiu compromès amb la seva herència i el seu paper com 
a incubadora de noves idees, músics i audiències. Per això, la seva tasca no es limita a la 
distribució sinó a la conceptualització d’espectacles, la selecció d’artistes i l’impuls de 
projectes de nous talents. Dos exemples notoris d’aquesta tasca al 2020 van ser les noves 
produccions I sing a song about bananes - Una nit tropical amb Xavier Cugat i Morente & 
Roach In Memoriam.

Xavier Cugat va ser un dels catalans més universals, l’únic fins al moment que té quatre 
estrelles en el Passeig de la Fama de Hollywood Boulevard. La seva va ser una vida de 
pel·lícula que va transcórrer en paral·lel als principals fets històrics del segle XX. Va ser un 
dels principals protagonistes de la introducció dels ritmes llatins i afrocubans als Estats 
Units i de la seva popularització a tot el món. Va viure en primera línia els temps daurats de 
les grans orquestres, la ràdio, els estudis de cinema i els casinos de Las Vegas.

I sing a song about bananas es va estrenar al Teatre Grec, sota la direcció escènica d’Ester 
Nadal, la dramatúrgia d’Helena Tornero i la direcció musical de David Pastor, amb molta 
més música que teatre. L’actor Xavier Ruano, amb una vestimenta elegant i aire distingit, 
va interpretar el paper de Xavier Cugat amb intervencions entre tema i tema posant en 
context diferents esdeveniments de ‘la seva pròpia vida’. Es va referir a Rita Montaner, 
la seva primera esposa, a la qual Anna Moliner va interpretar amb el seu accent cubà i la 
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seva veu estrident en ‘El manisero’. Anna Moliner va demostrar una gran versatilitat en 
interpretar també a Rita Hayworth, a Carmen Miranda a ‘Tico tico’ i a Abbe Lane en el 
chachachá ‘Me lo dijo Adela’.

La veu d’Antonio Navarro va interpretar en un tema a Frank Sinatra i a la resta, al costat 
de Saphie Wells i Eva del Canto, va formar els cors. L’Original Jazz Orquestra, amb David 
Pastor al capdavant, va desplegar tota la instrumentació de l’espectacle. Un solo trepidant 
de trompeta de Pastor va captivar al públic i les percussions contundents de Joan Palà van 
evocar amb rigor la música tropical, els ritmes del Carib, els boleros i el swing americà. 
Música i interpretació van ser tan creïbles com la conclusió de Ruano, quan mirant cap 
enrrere, va resumir: “Només he volgut fer feliç a la gent, i estic orgullós d’això” donant fe 
del que va ser la vida de Cugat i del que I sing a song about bananas va crear per al públic 
del Grec.

L’espectacle Morente & Roach In Memoriam, sota la direcció artística de David Leiva i amb 
la col·laboració de David Albet, va inaugurar l’edició 27 del festival Ciutat Flamenco. Els 
músics sobre l’escenari van recuperar la musicalitat i essència de la trobada artística entre 
Enrique Morente i Max Roach l’any 1992, per a crear nous camins que van emocionar a 
una audiència entregada, com si per a molts fos el primer concert de l’any. L’espectacle 
va captar l’atenció des del primer moment, ja que va començar amb les veus en off primer 
de Max Roach i el solo de la bateria de Kike Pérez, i després la d’Enrique Morente i el solo 
del cajón de Pepe Motos, en anglès i castellà, tots dos descrivint les seves idees sobre la 
creació i la música. Això va donar pas al cante solemne d’Ana Brenes, fins a sumar-se el 
de Thais Hernández, el de Cristina López i la fluïdesa de tots els instruments. Un solo de 
guitarra amb el zapateao del bailaor Nacho Blanco i la veu de Pepe Motos va estremir el 
públic. Quan van sonar la marimba de Daniel Murraniz i el vibràfon de Lluís Pérez Villegas, 
l’estètica del començament del concert va girar cap a un altre lloc, més jazzístic, per a 
arribar de nou al més flamenco amb les veus i amb Nacho Blanco que, subtilment, es va 
dedicar a dibuixar el rastre de les sabates sobre la tarima de ball.

El gir entre jazz i flamenco va ser un fluir constant que es va desenvolupar al llarg del 
concert amb uns músics que no van parar d’anar introduint noves sorpreses al públic. Van 
emocionar els solos del saxo de Pablo Martín i la trompeta d’Armand Noguera. El solo de 
guitarra elèctrica de Pau Mainé acompanyat pels jaleos de les cantaoras i la percussió de 
Pepe Motos va portar a sentir l’entranya que genera el so. Aquesta mateixa sensació la va 
aconseguir la interacció entre el solo de bateria de Kike Pérez amb totes les parts possibles 
del seu instrument, a manera de Roach, amb el cajón de Motos. Com a artista convidada va 
pujar a l’escenari Queralt Laoz, que va sorprendre el públic amb el poder de la seva veu. El 
concert es va tancar de manera cerimoniosa amb el tema ‘Al·leluia’.
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ESCENA
Les possibilitats de la música en directe van ser la limitació més gran del projecte de la 
Fundació durant l’any 2020. Es va contribuir a l’escena musical amb 112 concerts a través 
dels festivals Ciutat Flamenco i Festival Talent, el meeting JAZZ I AM, les jam sessions 
organitzades, la col·laboració en altres programacions i circuits amb classes i gèneres 
musicals dirigits a sectors de població amplis.

Totes les propostes de l’escena realitzades al llarg del 2020 van requerir esforços de 
tota mena: representació artística, equips tècnics de so i llums, transport especialitzat, 
creació i distribució de publicitat, difusió cultural, equips de producció i gestió econòmica 
i administrativa. A més, dins de la feina de cadascú, una constant adaptació als canvis de 
calendari i programació, i als protocols sanitaris.

El Festival Talent 2020, una iniciativa de difusió de nous talents i de propostes que neixen 
a partir del treball i professionalització de músics de l’ESEM, va ampliar la seva dimensió i 
àmbit territorial. En total 26 propostes amb un ampli mostrari d’estils que va anar del jazz al 
flamenco passant pel rock, el reggae, el funk, el folk i altres músiques populars. Els concerts 
es van presentar en directe a les sales Taller de Músics 24, Casal de Barri Can Portabella, 
l’espai Calàbria 66 i l’Ateneu L’Harmonia de Barcelona i, com a novetat, a diferents sales i 
cicles musicals de la demarcació de Barcelona: L’Istiu de Sant Sadurní d’Anoia, el Teatre 
Principal d’Arenys de Mar, la Nova Jazz Cava de Terrassa i la sala Voilà! de Manresa. La 
finestra internacional que estava prevista en el marc del festival amb projectes de músics 
holandesos no es va poder realitzar. Malgrat canvis com aquest, es pot parlar d’un gran èxit 
per haver pogut realitzar en directe els 26 concerts i tots ells amb els aforaments complets. 
En total, van assistir 850 persones.

Ciutat Flamenco és un festival de trajectòria, que el 2020 va fer 27 anys. El festival va 
superar múltiples obstacles per a poder celebrar-se. En principi programat per al mes 
de maig, es va replantejar el programa i enfocament cap a allò més local i es va reduir 
la seva dimensió. Tots els artistes i conferenciants van ser residents a Catalunya i, sota 
aquest prisma, es va obrir una convocatòria a través de la qual es va arribar a les propostes 
de dansa de tres dones: Retales d’Eli Ayala, Hermandad de Kayoko Nakata i NúMiSò de 
Sònia Sánchez. La resposta del públic va ser excepcional, molt receptiu amb les mesures 
sanitàries i realment entregat. Es va notar una major expectació i goig en tots els concerts, 
possiblement relacionada amb la falta de programació de música en viu d’aquest fatídic any 
2020. El total de públic assistent als concerts va ser de 928 persones i de 61 a les Jornades 
de Flamencologia i Pedagogia Flamenca.
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La segona edició de JAZZ I AM, en format digital, va oferir a un públic professional i global 
de manera gratuïta 6 taules rodones, 1 workshop, 3 presentacions de projecte, 2 sessions 
d‘speed meetings i 12 concerts en format showcase. En total, 313 acreditats de 35 països, 
noves col·laboracions i projectes iniciats al meeting i un bon feedback rebut per part 
dels assistents per l’adaptació al format online. La contractació, la generació d’aliances 
institucionals i la gestació de nous projectes a nivell internacional requereixen del cara a 
cara, un dels pilars d’un meeting com JAZZ I AM. La divulgació i enfortiment de la indústria 
a través de workshops, conferències i taules rodones van arribar a un públic global a través 
de la seva digitalització.

Finalment, en l’àmbit de la promoció, el concepte que sintetitza la valoració del 2020 és la 
manca de moviment: es van realitzar 19 concerts en programes i circuits fora de Barcelona.
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Miriam Vallejo | Ciutat Flamenco

Cecilia Zabala | Superweek

Gerard Cassola | Festival Talent
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DADES 
GENERALS
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FESTIVALS, MEETING  
I NOVES PRODUCCIONS

FESTIVAL TALENT
Ramón Castellví
La bateria de rock al pri-
mer pla de la composició
Cicle d’Istiu de Sant  
Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona
15 de juliol 

Valentín Rodríguez
T(V)io – New standards
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de setembre

Lidia Garcia
Quinteto hachero
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de setembre

Nico Rosés
Música interactiva  
i adaptació als videojocs
Casal de Barri Can 
Portabella
Barcelona
4 de setembre

Ona Galo
La partitura gràfica
Casal de Barri Can 
Portabella
Barcelona
4 de setembre

Joan Torrentó
Cercant el so
Teatre Principal d’Arenys de 
Mar
Arenys de Mar, Barcelona
13 de setembre

Dani Puchá
Anqa Big Band
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 de setembre

Carlos Torijano
Tandem liberi
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 de setembre

Gerard Cassola
Kitsune
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
15 de setembre

Pau Cardona
Café Olé feat. Javier 
Alonso
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
15 de setembre

Pau Gómez
ASH
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de setembre

Bernat Farran
Evolució de l’ska-reggae
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de setembre

Joan González
L’efecte funk. En busca 
del groove
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de setembre

Eugenia Crispín
Quise decirte
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de setembre

Ernest Pipó
Negro Spirituals
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de setembre

Pablo Martín
State of the Trio
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de setembre

Gerard Enrique
Guitarrisme cantat
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
18 de setembre
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Júlia Colom
Llambreig
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
18 de setembre

Valentí Riera
Colors balcànics: desdi-
buixant la música folk de 
Bulgària
Voilà!
Manresa, Barcelona
20 de setembre

Marc Búrdalo
Verde rama
Calàbria 66
Barcelona
21 de setembre

Albert Domènech
El paper de la bateria a 
l’organ trio
Calàbria 66
Barcelona
21 de setembre

Roger Margarit
Blau
Calàbria 66
Barcelona
21 de setembre

Joan Arto
Arto, Gris & Barroso
Calàbria 66
Barcelona
23 de setembre

Martí Castelló
Se m’emporten lluny… les 
ganes de quedar-me
Calàbria 66
Barcelona
23 de setembre

Andreu Roig
Setè continent
Calàbria 66
Barcelona
23 de setembre

CIUTAT  
FLAMENCO
Morente & Roach  
In Memoriam
L’Auditori
Barcelona
24 d’octubre
Nova producció

Marc Suárez
Retales de una historia
Centre Cívic Besòs
Barcelona
26 d’octubre

Las Noray
Mil razones
Centre Cívic Besòs
Barcelona
26 d’octubre

Mélodie Gimard
Numen
Sala Barts
Barcelona
27 d’octubre
Nova producció

Chano Domínguez
Flamenco Trio feat.  
Carles Benavent
Sala Barts
Barcelona
27 d’octubre

Eli Ayala
Retales
Auditori de Sant Martí
Barcelona
28 d’octubre
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Lluís Pérez Villegas, Morente & Roach | 
Ciutat Flamenco

Pablo Martín trio | Festival Talent Magalí Datzira | JAZZ I AM

Festival Talent

Ona Galo | Festival Talent

La Fabi | Ciutat Flamenco
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Tàlveg | JAZZ I AM

Sònia Sánchez | Ciutat Flamenco

Chano Domínguez | Ciutat Flamenco

Morente & Roach In Memoriam | Ciutat 
Flamenco

Eli Ayala | Ciutat Flamenco
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Kayoko Nakata feat. 
Salao
Hermandad
Auditori de Sant Martí
Barcelona
28 d’octubre

LaboratoriA Flamenco
Y perdí mi centro
Can Felipa
Barcelona
29 d’octubre

Sònia Sánchez
NúMiSò
Tablao Flamenco Cordobés
Barcelona
27 de desembre

Tablao de Músics
1920 – 2020
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
27 de desembre
Nova producció

La Tana, La Fabi  
y Chicuelo
Guitarra por cante
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
27 de desembre

II Jornades de Flamen-
cologia i Pedagogia  
Flamenca

Cositas buenas de Paco 
de Lucía 
Presentació de llibre a 
càrrec de David Leiva
-
Guitarra de ida y vuelta
Conferència a cargo de 
Layla Doménech
-
Préstecs i relacions entre 
guitarristes flamencs 
i clàssics 1890-1950. 
Miguel Borrull i altres 
exemples
Conferencia a càrrec de 
Montse Madrilejos
-
Guitarras flamencas
Presentació de projecte a 
càrrec de Rafa Chacón i 
Mónica Batiste
-
Antonio Torres el genio 
guitarrero
Projecció de documental
-
Recital de Guitarra amb 
l’Invencible’ de Anto-
nio Torres a càrrec d’Alí 
Arango
Taller de Músics ESEM
Barcelona
25 d’octubre

ciutatflamenco.com

JAZZ I AM  
BARCELONA  
INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING
Com un músic pot  
treure partit d’una fira 
internacional?
Taula rodona a càrrec de 
Xacobe Martínez Antelo,  
Asier Suberbiola, Carola 
Ortiz i moderada per Mireia 
Madroñero
Online
9 de desembre

Magalí Datzira
SHOWCASE
Online
9 de desembre

Why DIY (Do It  
Yourself)?. Artist 
self-management
Workshop a càrrec de Steve 
Mead i Nani Noam Vazana
Online
9 de desembre

Mark Aanderud
SHOWCASE
Online
9 de desembre

Tàlveg
SHOWCASE
Online
9 de desembre
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Programes internacio-
nals per a la mobilitat 
d’artistes, professionals 
i estudiants
Taula rodona a càrrec 
de Marcus Ratka, Florian 
Allender, Pablo Eulate, 
Maria Lladó i moderada per 
Cinzia Venier
Online
9 de desembre

The Santiago Acevedo  
Ensemble
SHOWCASE
Online
9 de desembre

Plataforma Jazz España
Presentació de projecte a 
càrrec de Javier Estrella
Online
9 de desembre

Entrega de premis de 
l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna 
de Catalunya i concert 
del guanyador del Premi 
Jove Talent
Online
9 de desembre

Com sobreviu un club de 
jazz? Noves estratègies 
de programació musical
Taula rodona a càrrec de 
Joan Mas, Frank van Berkel, 
Michael Stückl, Ábel Pet-
neki i moderada per Borja 
Duñó
Online
10 de desembre

Lucía Rey Trio
SHOWCASE
Online
10 de desembre

Sync(opated): current 
trends in jazz music sy-
nchronization
Taula rodona a càrrec de 
Frederic Schindler, Rupert 
Hollier i moderada per Ma-
rio Melillo
Online
10 de desembre

Pere Bujosa Trio
SHOWCASE
Online
10 de desembre

Smack Dab
SHOWCASE
Online
10 de desembre

Plataforma Jazz España
Presentació del projecte a 
càrrec de Beatriz Ortega
Online
10 de desembre

OFF JAZZ I AM
Irene Reig Trío
Online
10 de desembre

Tendències: el jazz de les 
noves generacions
Taula rodona a càrrec de 
Kenneth Killeen, Daniel 
Best i moderada per Mark 
van Schaick
Online
10 de desembre

Max Villavecchia Trio
SHOWCASE
Online
11 de desembre

Projectes socials: l’im-
puls de la creativitat a 
través de la música
Taula rodona a càrrec de 
Jonas Mertens, Maria Vic-
toria Vivas, An Vandermeu-
len, Lukas Pairon i modera-
da per Cinzia Venier
Online
11 de desembre
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Lucía Rey | JAZZ I AM

Carlos Sarduy | JAZZ I AM Giulia Valle, Carlos Cano en clau de jazz |  
Festival BarnaSants

Elisenda Bassas | JAZZ I AM

Xavier Ruano | I sing a song about bananas |  
Festival Grec 
© Alfred Mauve

Las Noray | GuitarBcn20
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Pablo Rodríguez  
& Humberto Ríos
SHOWCASE
Online
11 de desembre

Noves línies i criteris 
artístics dels festivals de 
jazz
Taula rodona a càrrec de 
Martyna Markowska, Sunna 
Gunnlaugs, Simona Adina 
Maxim i moderada per Judit 
Llimós
Online
11 de desembre

Nanjazz
SHOWCASE
Online
11 de desembre

Carlos Sarduy
SHOWCASE
Online
11 de desembre

www.jazziam.barcelona

NOVES
PRODUCCIONS
Giulia Valle
Carlos Cano en clau  
de jazz
Festival BarnaSants
Barcelona
6 de març

Las Noray
GuitarBcn20
Online
24 de juny

I sing a song about 
bananas. Una nit tropical 
amb Xavier Cugat
Festival Grec
Barcelona
28 de juliol
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PROMOCIÓ MUSICAL

CONCERTS
FLAMENCO
Los Aurora
Neruda - St James Evange-
lical Lutheran Church
Kitchener
Canadà
16 de gener
Festival Músicas del Mundo
Santiago de Xile
Xile
18 de gener
Festival Músicas del Mundo
Chillán
Xile
20 de gener
Festival Músicas del Mundo
San Joaquín
Xile
22 de gener
Festival Músicas del Mundo
Puerto Montt
Xile
24 de gener

Lula Lounge Club
Toronto
Canadà
29 de gener
Aeolian Hall
London
Canadà
31 de gener
Le Palais Montcalm
Quebec
Canadà
Centre de Créativité Le 
Gesù
Mont-real
Canadà
1 de febrer
Teatre Auditori Sant Cugat
Sant Cugat, Barcelona
27 de febrer
Unterfarht
Munic
Alemanya
7 de març

JazzArt
Katowice
Polònia
8 de març
Salurinn
Reykjavik 
Islàndia
10 de març

Miranda Fernández 
Quartet
Centre Cívic Fort Pienc
Barcelona
29 de gener

Khalm
Centre Cívic Golferichs
Barcelona
27 de novembre

La promoció reuneix les diferents estratègies per introduir i 
fer circular les produccions i propostes més solvents, estratè-
giques o d’interès. El Taller de Músics facilita la distribució de 
creacions de factoria pròpia, però també d’altres que reben 
acompanyament artístic. La promoció musical té com a àmbit 
d’acció el territori nacional i internacional.

El nombre de concerts i l’assistència a fires i meetings es va 
reduir de forma dràstica l’any 2020.
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JAZZ
Eva Cabanes & Marc 
Bernad
Fira de Nadal del Port Vell
Barcelona
3 de gener

Sara Coll Duet
El Lledoner
Mollet del Vallès, Barcelona
14 de febrer

Eva Fernández
Unterfarht
Munic
Alemanya
20 de febrer
Budapest Music Center
Budapest
Hongria
22 de febrer

Marc Soto
L’Auditori
Barcelona
11 de març

Micaela Chalmeta Big 
Band
Jardins de Teià
Teià, Barcelona
2 de juliol

Alba Morena Trio
Casa de Cultura de Girona
Girona
5 de juliol

Marina Vinent Quartet
Casa de Cultura de Girona
Girona
12 de juliol

Marta Durán & Hector 
Tejedo 
Plaça Villa de Madrid
Barcelona
19 de desembre
Plaça Bonsuccés
Barcelona
21 de desembre
Carrer de la Maquinista
Barcelona
22 de desembre
Plaça Poeta Boscà
Barcelona
22 de desembre

Pablo Martín & Edu Pons
Av. Francesc Cambó
Barcelona
19 de desembre
Placeta Montcada
Barcelona
19 de desembre
Plaça de la Mercè
Barcelona
21 de desembre
Plaça Emili Vendrell
Barcelona
23 de desembre

SOUL-FUNK
Paula Peso
Taller de Músics 24
Barcelona
12 de desembre

WORLD MUSIC
Raquel Lúa
Casal Torre de la Sagrera
Barcelona
1 d’octubre
SCE La Lira
Barcelona
28 de novembre
Casa dels Entremesos
Barcelona
12 de desembre
Taller de Músics 24
Barcelona
13 de desembre
La Violeta de Gràcia
Barcelona
27 de desembre

ALTRES MÚSIQUES
Gavana
Concert de Nadal
Online
11 de desembre 
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ASSISTÈNCIA A
FIRES I MEETINGS
NACIONALS I
INTERNACIONALS
InJazz 
Festival de showcases i 
conferències
Online
Del 25 al 26 de juny

Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV)
Festival de showcases.
Taller de Músics va presen-
tar el showcase de Paula 
Peso
Online
Del 14 al 19 de setembre

Fira Mediterrània de 
Manresa
Fira de projectes escènics i 
musicals
Online
Del 13 al 18 d’octubre

WOMEX
Meeting i conferència 
internacional amb una fira 
comercial, xerrades, pel·lí-
cules i showcases
Online
Del 21 al 25 d’octubre

BIME
Meeting amb showcases i 
conferències
Bilbao
Del 27 al 30 d’octubre

Amersfoort
Festival de showcases i 
conferències. Taller de 
Músics, el Festival Jazz 
Terrassa, l’Institut Ramon 
Llull i Amersfoort Jazz van 
presentar el showcase de 
Kika Sprangers & Irene Reig 
‘Alto for two’
Online
Del 20 al 22 de novembre
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xxxxxxxxxxxxxx

Kika Sprangers & Irene Reig,  Alto for 
two | Amersfoort

Miranda Fernández Raquel Lúa y Amaia Miranda

Paula Peso

Los Aurora | Palais Montcalm, Quebec (Canadà)

Marta Duran & Hector Tejedo | La 
Maquinista
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ÀREA SOCIAL

TALLER OBERT 
Projecte d’acompanyament a la reinserció 
social mitjançant un programa d’activitats 
musicals de formació, creació, relació i apode-
rament. Es dirigeix a adults en risc d’exclusió, 
amb habilitats i vocació per la música, que sur-
tin o estiguin en procés d’emancipació d’una 
entitat, centre o servei d’assistència social.

Durant l’any 2020 van participar en el pro-
jecte 23 adults. Se’ls va oferir un espai set-
manal gratuït d’aprofundiment en la pràctica 
i la cultura musicals de la mà d’educadors 
socials i musicals. Les activitats es van rea-
litzar cada dissabte al Taller de Músics en 
el barri del Raval de Barcelona i, a partir de 
la situació d’estat d’alarma i el confinament 
exigits per causa de la COVID-19, l’activitat 
va poder continuar adaptant-se a un format 
online amb diferents estratègies. Van parti-
cipar en 37 sessions, sis d’elles dedicades a 
masterclasses. Com és habitual, cada ses-
sió presencial es va dividir en una primera 
part d’exercicis a la qual van assistir tots els 
participants, i una segona part que es va 
distribuir en tres combos i l’Orquestra del 
Taller Obert - OTO Band. En general, tots 
els participants van millorar les seves possi-
bilitats d’integració social i en alguns casos 
van millorar la seva integració laboral.

ACTIVITATS
31 sessions de treball
Entrenament en aptituds musicals.
Preparació de repertori musical en grup ins-
trumental.
Taller de Músics 24/online
Del 18 de juny al 19 de desembre

6 masterclasses
Flamenco 1, 2, 3, 4 i 5 amb Chicuelo
29 de febrer, 17 de març, 5 de juny, 1 d’octubre i 
14 de novembre
Drum Circle amb Santi Carcasona
19 de desembre

PERSONES BENEFICIÀRIES
22 persones (4 dones i 18 homes)

Originaris d’Espanya (9), Camerun (1), Nigèria 
(3), Nicaragua (1), Suïssa (1), Cuba (1), Brasil (1), 
Filipines (1), República Dominicana (1), Argenti-
na (1), Rússia (1) i Veneçuela (1)

Forquilla d’edats entre 18 i 61 anys

Nivells musicals diversos

Aturats (12), empleats (5), aturats i estudiants (5)

Residents a Barcelona (17), Esplugues de Llo-
bregat (1), Sant Boi de Llobregat (1), Pineda de 
Mar (1) i Terrassa (1)

El Taller de Músics desenvolupa una línia de treball en l’àmbit 
de la intervenció social que acosta la pràctica musical a 
diferents sectors de la població, especialment aquells més 
vulnerables o desfavorits.
Els projectes més destacats gaudeixen de suport professional 
per a convertir-se en propostes artístiques amb projecció i 
recorregut dins del sector.
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CABAL MUSICAL
Iniciativa de suport al talent musical a la Franja 
Besòs de Barcelona. Consisteix en posar 
en valor, formar i promoure grups i músics 
joves de barris vulnerables, amb la finalitat de 
contribuir a la cohesió social, la projecció i la 
dinamització del territori. Es dirigeix a mú-
sics i grups musicals emergents, amb talent i 
aptituds artístiques, que provinguin d’entorns 
socials desfavorits o vulnerables, i que per 
aquesta raó tinguin dificultats per a donar sor-
tida formal a les seves inquietuds creatives.

29 participants de l’edició anteriror van rebre 
assessorament i van ser promocionats dins del 
sector l’any 2020. Per a això, el Taller de Mú-
sics va posar a la seva disposició tots els seus 
recursos i experiència en la formació musical 
i la indústria cultural. La part de formació del 
projecte es va postergar al 2021 i la promoció 
va resultar ser molt ajustada en un any marcat 
per la COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES
29 persones (9 dones i 20 homes)

Forquilla d’edats entre 16 i 44 anys (54,90% a la 
forquilla 16-24 anys i 45,10% a la forquilla 25-44 
anys)

12 grups musicals consolidats 

PROJECTES MUSICALS
Blue Bacon
Flamenco fusió
Sant Martí

Borne Flamenco Cia
Flamenco
Nou Barris / Sant Andreu

Dani
Música urbana
Sant Andreu

Juliette Robles
World music
Sant Martí

Maat
Rock progressiu
Sant Andreu

Marc Suárez
Flamenco fusió
Badalona

Mireia Inglés
Indie
Santa Coloma de Gramenet

Nicòmac
Rock simfònic
Badalona
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Noelia Coque & The Delen John
Soul, funk, blues
Nou Barris

Patrycia
Pop-rock
Nou Barris

Tato 930
Reggae, mestissatge
Sant Adrià del Besòs

TuBieja
Punk-rock
Nou Barris

cabalmusical.cat

EUROPEAN CARAVAN
European Caravan és un projecte social que 
lidera Madam Fortuna (Anvers) treballant 
juntament amb MIR (Skopje) i Taller de Musics 
(Barcelona). D’una manera innovadora, busca 
construir ponts entre les diverses riqueses 
culturals del continent, amb un focus especial 
en els artistes de la comunitat gitana. Els joves 
artistes que hi participen reben una sòlida 
orientació per desenvolupar el seu talent 
compartint l’experiència musical amb dife-
rents persones, tradicions i cultures, creant 
una unió completament nova. 

El 2020 European Caravan va iniciar Run For 
Your Life, un projecte de fusió musical de 
Latin Grooves, Balkan Beats i Rumba Catalana. 
Es tracta d’un espectacle, però també de la 
història de tres persones i les seves biogra-
fies. Al llarg del 2020 es van realitzar diverses 
reunions online i trobades a Anvers i Barcelona 
per engegar el projecte. Entre els mesos d’oc-
tubre i novembre van començar els assajos. 
El Taller de Músics col·labora en la producció 
i elaboració de Run For Your Life, i hi aporta 
diferents músics.
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PERSONES BENEFICIÀRIES 
14 persones (2 dones i 12 homes)

FITXA ARTÍSTICA
Jack Tarradellas | guitarra espanyola i veu
Raquel Lúa | veu
Eva Garín | trombó
Pier Paolo | saxo
Sam Mosketon | baix
David Hoyo Gómez | llums
Kiko Caballero | so
Jordà Ferrer | escènicques
Catalunya

Enrique Noviello | producció musical i veu
Suhamet Latifi | teclats
Alfredo Bravo | bateria
Luk Nys | direcció artística
Bèlgica

Nevrus Bajram | guitarra elèctrica
Armando Memedovski | trompeta
Macedònia

www.europeancaravan.eu
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Juliette Robles | Cabal Musial

Marc Suárez | Cabal Musical Aluisio de Alburquerque i Andreu Granados |  
Taller Obert

Mireia Inglés | Cabal Musical

Pedro Luís Recio Vásquez | Taller Obert

Taller Obert
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Carme Montserrat Ramos | Taller Obert

Pau Bombardo | Taller Obert Joy Omolere Akindayini | Taller Obert

Akporhe Harrison Ufuoma | Taller ObertYolanda Santos i Aluisio de Alburquerque 
| Taller Obert
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ÀREA PEDAGÒGICA

TALLER DE MÚSICS ESCOLA 
SUPERIOR D’ESTUDIS  
MUSICALS (ESEM)
Els estudis superiors en els àmbits del 
jazz, el flamenco, la música moderna i 
la música tradicional es van incorporar 
a la docència del Taller de Músics en el 
curs 2009-2010. Des de l’inici, el Taller de 
Músics ESEM es caracteritza pel compro-
mís i l’experiència de donar una sòlida i 
completa formació musical facilitant la 
inserció en l’economia musical emergent. 
El model pedagògic aprofundeix en la 
pràctica interpretativa, la composició, la 
pedagogia i la producció i la gestió amb 
professors que compten amb una llarga 
experiència docent i professional. L’ESEM 
és un marc idoni per al desenvolupament 
interdisciplinari i un autèntic laboratori 
de creació.

L’any 2020, que va abastar el segon se-
mestre del curs 2019-2020 i el primer tri-
mestre del 2020-2021, va ser un any molt 
intens. Els diferents equips professionals 
i els alumnes van haver d’adaptar-se a 
constants canvis en els processos de tre-

ball i noves situacions relacionades amb 
períodes d’activitat presencial, digital i 
híbrida.

Per a la digitalització de les classes es 
va utilitzar la plataforma Teams i el pro-
fessorat es va haver de formar per a 
conduir-les de manera remota en molt 
poc temps. Es van crear nous usuaris 
per a alumnes i professors i es van haver 
de gestionar tots els seus comptes. Els 
professors van treballar en estreta coor-
dinació amb els responsables de cada 
àrea pedagògica i aquests es van reunir 
periòdicament amb la direcció pedagò-
gica i tècnica del centre. Els alumnes, 
per la seva banda, van crear un comi-
tè d’estudiants i van realitzar reunions 
setmanals amb la direcció tècnica. Es van 
formar també comissions de treball que 
van ajudar professors, alumnes i personal 
de gestió a solucionar problemes i dubtes 
respecte a la digitalització de les seves 
tasques.

A nivell curricular es van fer adaptacions 
de diferents tipus: els combos es van 

El Taller de Músics acull amb naturalitat artistes que aspiren a 
ser professionals i d’altres que trien la música com a  
equilibri amb la pulsió de la vida.

És un projecte integral i únic d’acompanyament artístic en el 
camp de la música. Aquesta tasca consisteix en el fet que l’art, 
la creativitat, l’espontaneïtat i la il·lusió acompanyin els estu-
diants en el camí que va de l’aula en l’escenari.
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cancel·lar fins que es va poder treballar 
presencialment, les classes d’instrument i 
improvisació es van realitzar online però 
es va donar l’oportunitat de recuperar-les 
més endavant de manera presencial, i les 
classes teòriques es van adaptar al format 
digital, fins que va ser possible realit-
zar-les de manera presencial amb res-
triccions d’aforament. Les jams sessions, 
organitzades pel centre a l’Ateneu L’Har-
monia i la Nova Jazz Cava, es van rea-
litzar amb normalitat fins a principis de 
març i es van reprendre al mes d’octubre, 
adaptades a les restriccions i aforaments 
establerts pel Procicat.

L’Assemblea d’Estudiants va continuar 
realitzant reunions periòdiques amb 
l’equip directiu i els estudiants del centre. 
Durant el confinament en format  online 
i quan va ser possible es van realitzar de 
manera presencial. D’altra banda, les pro-
ves d’accés es van realitzar presencial-
ment i les inscripcions i matriculacions de 
manera online.

L’equip de gestió del centre va estar en 
contacte en tot moment amb el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Ca-
talunya. La comunicació no sempre va ser 
clara en els procediments a seguir, però 
tota la informació pertinent es va com-
partir amb els estudiants, amb els que es 
va tenir una relació constant i més estreta 
que mai. La seva valoració, de fet, va ser 
molt positiva sobre aquest tema.

Al setembre, abans de començar el curs 
2020-2021, l’equip de gestió va realitzar 
cursos de prevenció per a la COVID-19, 
es van adaptar les aules i els aforaments, 

es va millorar la ventilació de l’edifici, es 
van senyalitzar els espais per a mante-
nir circuits de mobilitat adequats, es va 
garantir la presa de la temperatura a totes 
les persones que entraven al centre i es 
van aplicar procediments de desinfecció 
d’espais i instruments.

Malgrat totes les dificultats, les relacions 
institucionals de l’ESEM es van mantenir a 
bon ritme. A finals d’any, es va aprovar un 
programa Erasmus+ en el qual participa el 
Taller de Músics ESEM juntament amb el 
Music Halle de Tolosa, el Locomotive Jazz 
Festival de Salern i Le LABA de Bordeus. El 
projecte a realitzar aprofundeix en la pro-
fessionalització i benestar dels músics i es-
tarà actiu fins al 2023. D’altra banda, es van 
continuar creant ponts amb l’escola Música 
Creativa de Madrid, el club Jamboree o el 
Festival Pedralbes de Barcelona amb múlti-
ples col·laboracions. 

Al mateix temps, van continuar les relacions a 
través dels convenis signats amb SAE Institu-
te Barcelona, l’Institut del Teatre, la Univer-
sitat de Barcelona, la Universitat Blanquerna, 
l’Institut Villar i el Conservatori Mayeusis. A 
finals d’any, es va signar també un nou conve-
ni amb Acción Cultural Española per a co-
mençar la segona edició d’Acciones para Mú-
sicos Noveles, un projecte que s’allargarà fins 
a l’octubre del 2021 i que té l’objectiu d’im-
pulsar la carrera professional de nous talents 
del Taller de Músics ESEM. Es durà a terme 
a través de diverses accions i convocatòries 
per a treballar en residència artística amb 
músics de renom de diferents estils musicals, 
realitzar gires nacionals i internacionals i fer 
estades de formació en seminaris, escoles i 
festivals.
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La mobilitat en general es va veure molt 
condicionada. Una alumna de l’ESEM no 
va poder realitzar la seva estada al Sant 
Louise College de Roma i, si bé a principis 
del 2020 es van començar a activar per 
primera vegada les mobilitats de profes-
sors i personal de gestió, quatre de les sis 
mobilitats previstes es van cancel·lar: un 
professor va estar al Conservatori de Pa-
rís i el personal de gestió va participar a 
una formació a l’Acadèmia Sibelius d’Hèl-
sinki, però es va cancel·lar una al Sant 
Louise College de Roma, dues a la Royal 
Academy of Music Aarhus/Aalborg de 
Dinamarca i una al Codarts de Rotterdam. 
L’ESEM va rebre a un estudiant del Cork 
Institute of Technology d’Irlanda però, 
després d’una setmana i degut al panora-
ma internacional a causa de la pandèmia, 
va tornar al seu país. A finals d’any, el curs 
2020-2021 va rebre un altre alumne del 
Saint Louise College de Roma que segueix 
al centre.

INTERPRETACIÓ:  
JAZZ I MÚSICA MODERNA
L’especialitat d’Interpretació de Jazz i Mú-
sica Moderna té com a finalitat la forma-
ció qualificada de músics capaços d’inter-
pretar amb solvència diferents repertoris 
de jazz i música moderna, com a base per 
a poder abordar qualsevol altre repertori 
modern. També conèixer l’entorn profes-
sional, tecnològic, artístic i cultural amb 
la finalitat d’arribar a dissenyar, crear i 
dirigir el seu propi projecte o integrar-se 
en els projectes d’altres aportant valor.

Aquesta especialitat té un caràcter molt 
pràctic gràcies a la implicació del depar-
tament de Management & Produccions en 
els projectes dels estudiants.

El 2020 es va iniciar la novena promoció 
en Interpretació Jazz i Música Moderna.

INTERPRETACIÓ: FLAMENCO
L’especialitat de Flamenco ofereix, en el 
seu pla d’estudis, l’itinerari d’intèrpret en 
les seves modalitats de cante flamenco i 
guitarra flamenca. El disseny pedagògic 
està articulat envers l’estudi específic de 
l’instrument o la veu flamenca, juntament 
amb grups instrumentals específics com 
combo flamenco o tablao.

L’alumnat, a més, cursa matèries teòriques 
explícites de flamenco (història, composi-
ció, harmonia), juntament amb les assigna-
tures comunes a altres itineraris, de perfil 
teòric-musical, tecnològic i humanístic.
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L’alumnat de flamenco col·labora assídua-
ment en produccions pròpies del depar-
tament de Management & Produccions, 
possibilitant així que es formin des del 
principi no només a l’aula, sinó també a 
l’escenari, autèntic pilar de la professio-
nalització en la música.

El 2020 es va iniciar la novena promoció 
en Interpretació Flamenco.

COMPOSICIÓ
L’especialitat de Composició té com a 
finalitat la formació en la tècnica i l’ofici 
de l’escriptura musical. La diversitat de 
llenguatges que conviuen en el centre 
–flamenco, jazz, música moderna, con-
temporània, electrònica, etc.– , queda 
plasmada en el pla d’estudis d’aquesta ti-
tulació superior, que posa especial èmfasi 
en el coneixement de l’harmonia jazz, la 
rítmica flamenca i els arranjaments per a 
big band, entre altres. 

El Taller de Músics ESEM col·labora amb 
formacions d’altres centres d’educació 
musical superior com el Conservatori 
Municipal de Música del Bruc (Barcelona), 
Musikene (Sant Sebastià) o el CONSMUPA 
(Oviedo). A més, cada any un ensemble 
resident s’encarrega de treballar i estre-
nar les obres de final de titulació dels 
alumnes de quart curs. Quartet Gerhard 
ha estat el grup “resident” del 2020.

El 2020 es va iniciar la sisena promoció 
de Composició.

PEDAGOGIA MUSICAL
L’especialitat de Pedagogia Musical tre-
balla en profunditat aspectes com la 
didàctica, la pedagogia i l’organització de 
centres. Es prepara els estudiants per a 
ser docents capaços de mostrar la música 
com un art que aporta grans conceptes i 
eines per a la formació i el desenvolupa-
ment de les persones. Aquest aprenen-
tatge es desenvolupa en un marc d’in-
tegració i fertilització entre diferents 
tendències i sensibilitats musicals.

L’especialitat de Pedagogia Musical neix 
vinculada a l’Escola de Música del Taller 
de Músics i a les seves escoles concer-
tades, així com a l’Àrea Social. En aquest 
sentit, s’ofereix un marc ampli i adequat 
per al desenvolupament de les pràctiques 
associades a totes les assignatures.

El 2020 es va iniciar la cinquena promoció 
de Pedagogia Musical.
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PRODUCCIÓ I GESTIÓ
L’especialitat de Producció i Gestió in-
trodueix els estudiants en el món em-
presarial de la música i els prepara com 
a futurs gestors, executius i empresaris 
musicals. El seu objectiu és formar l’alum-
nat en tots els factors que intervenen en 
el procés organitzatiu d’esdeveniments 
musicals –els artistes, la producció mu-
sical, el públic, la música gravada i en 
directe, etc.– i introduir-los als reptes 
que implica la transformació digital de la 
indústria musical contemporània.

L’especialitat de Producció i Gestió neix 
vinculada a la trajectòria del departament 
de Management & Produccions del Taller 
de Músics, que des de fa més de 40 anys 
gestiona esdeveniments, festivals, con-
certs i projectes artístics de tota mena.

El 2020 es va iniciar la segona promoció 
en Producció i Gestió.



43_

Llorenç Colomar Pol Leiva

Thais Hernández

Joan Colom

Hèctor Cervera i Marta Durán
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JAM SESSIONS
Joan Torrentó | violí 
Pau Mainé | guitarra
Èlia Lucas | piano
Alan Pribizchuk | baix 
elèctric
Kike Pérez | bateria
Taller de Músics ESEM
Barcelona
28 de gener

Pau Mainé Trio
Pau Mainé | guitarra
Héctor Tejedo | contrabaix
Joan Torné | bateria
Feat. Fernando Brox | flau-
ta travessera
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de gener

Big Band ESEM
Dirigida per David Pastor
Jamboree
Barcelona
3 de febrer

Marta Durán | saxos  
soprano i tenor 
Hector Tejedo | contrabaix 
Álvaro Imperial | guitarra 
Roger Vallés | bateria
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Jam flamenca 
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de febrer

Rubén Fernández | veu
Néstor Giménez | piano
Jordi Gaspar | contrabaix
Andreu Moreno | bateria
JazzSí Club
Barcelona
5 de febrer

Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | contabaix
Alberto Garrido | bateria
Feat. Sergi Sirvent | piano
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
6 febrer

Toni Fernández | baix 
elèctric
Manel Maylinch | baix 
elètric
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 de febrer

ESEM Free Therapy
Alba Morena | veu
Helena Bantulà | guitarra
Guillem Soler | baix
Lídia Facerías | teclat
Eloi Pey | bateria
Vicent Pérez | trombó  
i efectes
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de febrer

Llorenç Colomar | piano
Jordi Gaspar | contrabaix 
Roger Calduch | bateria
Taller de Músics ESEM
Barcelona
25 de febrer

The Fellowship
Javi Sánchez | saxo  
i clarinet
Albert Poll | guitarra
Sergi Murcia | baix elèctric
Pol Leiva | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
27 de febrer

Clara Palet | veu
Marc Urrutia | saxo tenor
Marina Vinent | guitarra 
elèctrica
Alan Pribizchuk | baix 
elèctric
Pau Gurpegui | bateria
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de març

Pablo Martín | saxo
Ernest Pipó | guitarra
Kike Pérez | bateria
Feat. Txema Riera | piano
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
5 de març
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Santi de la Rubia | saxo
Néstor Giménez | piano
Jordi Gaspar | contrabaix
Oriol Roca | bateria
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
1 d’octubre

Denis Suárez Quartet
Jofre Fité | piano
Joel Ríos | guitarra
Alan Pribizchuk | baix
Denis Suárez | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
26 de novembre

Javi Sanchez | saxo
Javi Alonso | trompeta
Albert Poll | guitarra
‘Sepe’ Peñalver | piano
Sergi Murcia | baix
Pol Leiva | bateria
Feat. Lluc Casares | saxo
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
26 de novembre

Marina Vinent Quartet 
Marina Vinent | guitarra 
elèctrica
Marc Urrutia | saxo tenor
Guillem Soler | baix 
Pau Gurpegui | bateria
Feat. Joan Mar Sauqué | 
trompeta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
3 de desembre

Álvaro Imperial Trio
Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | contrabaix
Ancor Miranda | bateria
Feat. Pablo Martín | saxo
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
10 de desembre
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
La programació de formació professio-
nal ofereix recursos especialitzats per 
ampliar la preparació i oportunitats de 
músics i professionals del sector. És una 
formació que ajuda els músics a estar al 
dia i respon a la necessitat de contínua 
reinvenció, reciclatge i diversificació pro-
fessionals, i a les exigències de qualitat i 
connexió amb l’escena.

CÀPSULES FORMATIVES
Programa regular de formacions mono-
gràfiques de curta durada conduïdes per 
músics de renom i altres especialistes. 
Basades en la proximitat, es combinen 
les orientacions magistrals amb espais 
d’interpretació compartida, aprenentatge 
per experimentació, intercanvi musical, 
demostracions pràctiques i avaluacions 
de propostes creatives.

Superweek | Masterclasses | Workshops 

CURS DE GESTIÓ MUSICAL
Curs que ofereix una visió pràctica, com-
pleta i exhaustiva de tots els factors que 
intervenen en la gestió musical. Està diri-
git a músics, professionals de la indústria 
musical en general i gestors culturals que 
volen aprendre bases teòriques i coneixe-
ments pràctics, que comparteixen amb els 
experts en cada matèria. El curs es com-
pleta amb classes magistrals on destacats 
experts analitzen detalladament aspectes 
fonamentals de la indústria musical. 

INTENSIU DE FLAMENCO
Tallers destinats a tota mena de músics, 
de la mà de professionals del flamenco. Es 
treballa un temari que dóna importància 
a aspectes concrets de teoria, repertori, 
tècnica, ritme o interpretació.

ORQUESTRES FORMATIVES
Orquestres i bandes amb vocació forma-
tiva tant en la música practicada en grup 
com en l’experiència escènica. Orienten 
el seu treball cap a la realització d’actua-
cions equiparables a les professionals. 
Són una iniciació a l’experiència artística i 
la música en directe.

Young Effervescence Big Band | Marxing 
Band 

ORQUESTRES PROFESSIONALS 
Grans orquestres i formacions instru-
mentals, de caràcter estable i profes-
sional, que es posen a disposició de les 
produccions de major envergadura. En 
les seves files conviuen músics professio-
nals amb músics emergents per als quals 
aquests projectes representen una opor-
tunitat de professionalització.

Original Jazz Orquestra | Micaela Chalme-
ta Big Band 
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JULIOL INTENSIU
Programació estival intensiva on els 
participants poden formar-se mitjançant 
paquets a mida. L’oferta contempla cursos 
d’especialització instrumental, de teo-
ria musical, de conjunt instrumental i de 
tècniques o recursos generals, així com 
de formacions específiques o especialit-
zades.
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SUPERWEEK
Fanatic Guitars
Workshop: Pedals i efectes 
per a la guitarra
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrer

Joan Díaz
Masterclass: Rèquiem 
per a Enrique Morente. 
Algunes reflexions sobre 
processos compositius
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrer

Quartet Gerhard
Masterclass: Instrumenta-
ció i recursos per a quar-
tet de corda
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrer

Welson Tremura
Masterclass: Performing 
Brazilian Music
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrer

Santi de la Rubia
Masterclass: El trio de 
solista
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Marta Canellas
Workshop:  Música i mo-
viment - música a través 
dels sentits
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Xavi Torres
Masterclass: El trio de 
piano
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Randolph Lee
Masterclass: Fonaments 
per a l’èxit en Brass Pla-
ying
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Núria Palau
Workshop: Música i movi-
ment - poètica sonora
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Omar Sosa
Masterclass: La síncopa i 
la seva fluïdesa en la  
música
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Vicent Pérez
Masterclass: Tècniques i 
recursos per a la improvi-
sació creativa
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrer

Joan Chamorro
Masterclass: Mètode Cha-
morro. El jazz i els més 
joves
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrer

Juan Rodríguez Berbín
Masterclass: Sonido Dis-
frutar
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrer

Martín Leiton
Masterclass: De l’escolta a 
la memòria, de la memòria 
a les mans
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrer

Caleb Curtis
Masterclass: Improvisar
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrer
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Cecilia Zabala
Masterclass: Cuina de 
cançons
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrer

Tanne Bass Corner
Workshop: Coneix el teu 
equip
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Agnela Domínguez
Xerrada: Defensa la teva 
creació. Com a autor tens 
drets sobre la teva obra 
(SGAE)
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Lluís Vidal 
Masterclass: ‘Iberiana’
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Javi Garcia & Núria  
Martorell
Masterclass: Com ser el 
teu propi mànager / Re-
percussió a premsa
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Mone Teruel
Masterclass: Elements 
bàsics de connexió sobre 
l’escenari
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Joan Albert Amargós
Workshop
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrer

Jordi Albert
Masterclass: Pedagogia 
dels instruments musicals 
- aplicacions didàctiques 
del model teòric del domi-
ni de l’instrument musical
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrer

Kiko Caballero
Masterclass: El rider tèc-
nic i l’escenari
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrer

Mónica Miralles
Masterclass: Fit your voice
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrer
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Omar Sosa | Superweek

Vicent Pérez | Superweek Joan Albert Amargós | Superweek

Superweek
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Superweek

Joan Chamorro | Superweek

Randy Lee | Superweek

Caleb Curtis | Superweek
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MASTERCLASSES 
I WORKSHOPS
Vicenç Solsona i Jordi 
Farrés 
Workshop: Guitarra  
Comping
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de març

Lluís Vidal 
Workshop: El piano solo
Taller de Músics ESEM
Barcelona
12 de març

Pepe Motos 
Masterclass: Les línies 
mestres del ritme en el 
flamenco
Online
8 de juny

Magalí Sare 
Workshop: Cantar, viure i 
treballar
Online
8 de juny

Pablo Carrascosa
Masterclass: L5DD. Com-
posición a partir de un riff
Online
8 de juny

Jordi Albert 
Masterclass: Pedagogia 
dels instruments musicals: 
reptes per al segle XXI
Online
8 de juny

Sergi Sirvent
Masterclass: Diferents vi-
sions i maneres d’entendre 
la improvisació musical
Online
9 de juny

Ramón Ángel Rey
Workshop: El sistema: 6 
nivells de desenvolupa-
ment de patrons i fills
Online
9 de juny

Eva Faustino 
Masterclass: Propietat in-
tel·lectual a les xarxes
Online
9 de juny

Ismael Alcina
Workshop: Bass Voice
Online
9 de juny

Erin Corine
Masterclasses: English for 
singers i Presencia escèni-
ca per a cantants
Taller de Músics ESEM
Barcelona
22 i 30 de setembre

Xavi Torres
Masterclasses: Aproxi-
mació als estàndars del 
pianisme del segle XXI
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 i 26 d’octubre

Pere Lluís Biosca 
Masterclasses: Direcció 
instrumental i vocal
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 i 18 de novembre

Enric Hernàez
Masterclass: El songwrit-
ting i la seva producció
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 de novembre

Paula Grande
Masterclass: Motius Melò-
dics i el seu desenvolupa-
ment
Taller de Músics ESEM
Barcelona
26 de novembre

Rafael Riqueni 
Masterclass: Guitarra Fla-
menca i Composició
Taller de Músics ESEM
Barcelona
10 de desembre
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Xavi Torres
Masterclasses: Beethoven i 
Brahms des de la perspec-
tiva del pianista de jazz
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 i 21 de desembre

CURS DE GESTIÓ 
MUSICAL
Finançament col·lectiu / 
crowfunding
Classe a càrrec de Valentí 
Acconcia
Taller de Músics 24
Barcelona
7 de gener

L’autoedició
Classe a càrrec de Joan 
Guardia
Taller de Músics 24
Barcelona
14 de gener

Les editorials i els seus 
contractes I
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Taller de Músics 24
Barcelona
21 de gener 

Les editorials i els seus 
contractes II
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de gener

Visió pràctica del món 
editorial en el sector de la 
música
Masterclass a càrrec de 
Rosa Vizcaíno
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de gener

Formes jurídiques per a 
artistes i professionals de 
la cultura II
Classe a càrrec de Cristina 
Calvet
Taller de Músics 24
Barcelona
4 de febrer

Promoció I: Mitjans de 
comunicació
Classe a càrrec de Marc 
Tapias
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de febrer

Promoció II: Xarxes so-
cials
Classe a càrrec de Marc 
Tapias
Taller de Músics 24
Barcelona
18 de febrer

L’actuació en directe I: 
Concerts i festivals
Classe a càrrec de Brian 
Sellei i Clara Millán
Taller de Músics 24
Barcelona
25 de febrer

Com presentar una  
proposta a un festival / 
mercat / fira
Masterclass a càrrec de 
Marc Llobet
Taller de Músics 24
Barcelona
25 de febrer

L’actuació en directe II: 
Elaboració d’un  
pressupost
Classe a càrrec de Brian 
Sellei i Clara Millán
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de març

Management i booking
Classe a càrrec de Oriol 
Roca
Taller de Músics 24
Barcelona
10 de març

L‘estudi de gravació: usos, 
com optimitzar la inversió
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
28 de abril
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El paper del productor i 
del tècnic de so
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
5 de maig

El rider tècnic
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
5 de maig

Distribució digital
Classe a càrrec de Ismael 
Coma
Online
7 de maig

Registre d’una cançó, socie-
tats d’autor, contractes I
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
17 de novembre

Registre d’una cançó, socie-
tats d’autor, contractes II
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
24 de novembre

Contractes a la indústria 
musical I
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
1 de desembre

Contractes a la indústria 
musical II
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
15 de desembre

INTENSIU  
DE FLAMENCO
Guitarra amb David Leiva
Taller de Músics 24
Barcelona
30 d’octubre

Cante amb Miriam Vallejo
Taller de Músics 24
Barcelona
30 d’octubre
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Xavi Torres | Masterclass Audició Didàctica

Escola de Veus | Audició online

Ismael Alcina | Workshop online

Ramon Ángel Rey | Workshop online
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DIVULGACIÓ I PÚBLICS
Programació que amplia la cultura musi-
cal dels participants creant públics més 
crítics, exigents i preparats per a pro-
postes innovadores. Aquestes iniciatives 
obren la possibilitat de despertar voca-
cions, inquietuds i interessos en la música 
per a la seva pràctica, audició o estudi 
teòric.

ESPAI SENIOR
Proposta formativa dirigida a persones 
majors de 40 anys que s’inicien en la 
pràctica musical o la reprenen. Ofereix 
quatre modalitats: instrument,  
combo-banda, big band i conceptes 
teòrics. És un lloc de trobada musical on 
els alumnes poden interactuar a partir de 
la pràctica musical i participar en tallers, 
classes d’instrument i formacions.

GRUP DE PERCUSSIÓ
El Grup de Percussió treballa ritmes de 
diferents llocs del món: llatins, africans, 
d’Amèrica del Nord i d’altres llocs. S’inte-
gren una gran varietat d’instruments de 
percussió: congas, pailas, bongó, sur-
dos, repenique, tamborini, caixa, bombo, 
esquellots, afuches, güiro, etc. Es treballa 
la improvisació, la disciplina d’assaig, la 
compenetració i el desenvolupament de 
projectes musicals col·lectius.

COR TALLER DE MÚSICS
El Cor Taller de Músics és una formació 
oberta a tots. Els integrants gaudeixen 
d’un cor participatiu sense necessitat 
de tenir coneixements de tècnica vocal. 
S’assaja un repertori de música moderna i 
jazz a mida dels participants.

ESCOLA DE VEUS
L’Escola de Veus és un cor on es treballa 
la tècnica vocal en tots els seus aspectes, 
mitjançant un repertori variat, ric, ple de 
matisos i estils. L’oferta formativa treba-
lla el desbloqueig corporal, la correcta 
expressió de la lletra i el sentit grupal de 
la veu. És un espai amb un enfocament 
lúdic, de recerca i de trobada.

AUDICIONS DIDÀCTIQUES
El Taller de Músics, des de fa més de 16 
anys, desenvolupa una línia de treball mi-
tjançant audicions didàctiques i activitats 
musicals dirigides al públic familiar, infantil 
i juvenil. Les audicions didàctiques volen 
activar les pròpies capacitats, despertar la 
sensibilitat, potenciar el gust per la música, 
aprendre a escoltar i ajudar a conèixer els 
fonaments de l’actualitat musical mostrant 
la seva diversitat. Són sessions d’audició 
musical informada amb una gamma molt 
variada de temes: flamenco, jazz, rumba, 
percussió, cant modern, hip hop, rítmica, 
cinema i noves tecnologies.

Jazz en viu... swing! | Flamenkat | Audi-
cions Escolars
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CURS DESCOBREIX 
EL FLAMENCO
Curs online que acosta en profunditat 
la història i la teoria musical del gènere, 
tenint en compte les últimes reflexions 
dels experts, actualitzant les teories més 
esteses i desfent tant com sigui possible 
els tòpics que encara es mantenen en el 
món del flamenco. El curs està dirigit a 
tots els interessats en el flamenco sense 
que siguin necessaris especials coneixe-
ments musicals.

AUDICIONS DIDÀCTIQUES
Flamenkat
Audicions comentades a càrrec del Taller 
de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
4 de gener i 29 de febrer

1, 2,3, i...Rondalla va, Rondalla ve
Audició escolar a càrrec de la companyia 
Pentina el Gat
Teatre Romea
Barcelona
20 de febrer

Pica de Mans
Audició escolar a càrrec de la companyia 
Pentina el Gat
Teatre Romea
Barcelona
27 de febrer

Jazz en viu... Swing!
Audició comentada a càrrec del Taller de 
Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
29 de novembre
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PÚBLIC ASSISTENT ALS 
FESTIVALS, CICLES  
I MEETING
2016 8.382
2017 7.489
2018 6.433
2019 9.727
2020 2.152

PARTICIPANTS DE L’ÀREA 
SOCIAL
2017 79
2018 74
2019 69
2020 65 

ESTUDIANTS DEL TALLER DE 
MÚSICS ESEM
2017 201
2018 208
2019 221
2020 241 

ARTISTES I CONFERENCIANTS
JAZZ I AM 76
Ciutat Flamenco 71
Festival Talent 130

XIFRES

112 concerts. 4.800 estudiants. 2 festivals. 1 meeting. 
6 noves produccions. 3 projectes socials.

2016 2017 2018 2019 2020

JAZZ 
I AM

Ciutat 
Flamenco

Festival
Talent

60 homes

41 homes

103 homes

27 dones

16 dones

30 dones

Taller Obert Cabal Musical European 
Caravan

18  
homes

20  
homes

12  
homes

4  
dones

9  
dones

2  
dones

Interpretació: Jazz 
i Música Moderna

Interpretació: 
Flamenco

Composició

Pedagogia 
Musical

Producció 
i Gestió

135 homes
46 dones

8 homes
8 dones
10 homes

2 dones
13 homes
13 dones

3 homes
3 dones
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PARTICIPANTS A LA  
FORMACIÓ PROFESSIONAL
2017 1.055
2018 761
2019 1.142
2020 1.185 

PARTICIPANTS ALS CURSOS 
DE DIVULGACIÓ I CREACIÓ 
DE PÚBLICS
2017 7.934
2018 18.351
2019 14.337
2020 3.411 

PÚBLIC VIRTUAL
469.578 pàg. vistes al web del Taller de Músics 
27.479 pàg. vistes al web del Ciutat Flamenco
34.586 pàg. vistes al web del JAZZ I AM
6.832 pàg. vistes al web del Cabal Musical 

XARXES SOCIALS
14.351 seguidors totals a Facebook
7.849 seguidors totals a Twitter
6.634 seguidors totals a Instagram
5.010 subscriptors a Youtube

AUDICIONS DIDÀCTIQUES

CÀPSULES FORMATIVES

Curs de Gestió 
Musical

Espai 
Senior

Jazz  
en viu...swing!

Flamenkat

Audcions 
Musicals

Escola 
de Veus

Grup 
de Percussió

Cor Taller  
de Músics

Curs online 
Descobreix el 

Flamenco

Superweek

Workshops 
i Masterclasses

Juliol 
Intensiu
Intensiu  

de Flamenco
Original Jazz 

Orquestra
Micaela Chalmeta 

Big Band
Young Effervescence 

Big Band

Marxing 
Band

37 dones
31 homes
23 dones

2 homes

14 homes

12 homes

4 dones
1 homes

20 dones
19 homes

1 dones
9 homes

1 dona

2 dones

411 homes

184 dones

282 homes

132 dones

92 homes

27 dones

3 homes

14 dones

10 homes

16 dones

6 homes

23 dones

6 homes

767 participants

1.533 participants

1.197 participants

14 dones
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PATRONAT I EQUIP

PATRONAT DE
LA FUNDACIÓ
President i Fundador
Lluís Cabrera

Vicepresident
Xavier Salrà

Secretària
Amelia Feito

Vocals
Lola Huete
Carmen Gallegos
Joan Albert Amargós
(assessor artístic)
Antonio Narváez
Manel Rojas
Miquel Fernández
Bienvenido Moya
Felipe Ángel Estévez
Joaquín Herrero
Jordi Pablo

EQUIP
Administració i finances
Responsable  
del departament: 
Mireia Martín
-
Comptabilitat: Emma Gila-
bert i M. Carmen Martínez

Gestió de personal 
Responsable del departa-
ment: Mercè Villanueva
-

Administrativa  
de personal: M. Carmen 
Martínez

Comunicació
Responsable del departa-
ment: Sonia Vallejo
-
Premsa i xarxes socials:
Anna Asencio
Premsa i continguts:
Maria Fuster
Gestió de la web:  
Lluís Cabrera Jr.

Management  
& Producciones 
Responsable del departa-
ment: Cinzia Venier
-
Contractació: Rosa Galbany 
Producció: Miquel Cabre-
ra, Mar Estartús i Lluís 
Vidal
Producció i contractació: 
Àlex Serra

Gestió i relacions  
institucionals
Coordinadora:  
María Valdés
-
Gestió: Ana Cabrera 
Gestió i recepció:  
Marcel·la Artís

Projectes socials
Coordinador: Àlex Serra
-
Assistent: Carlos Aguilar

ESCOLA SUPERIOR – 
ESEM
Directora tècnica:  
Susanna Piquer
Director pedagògic:  
Àlex Fortuny
-
Assistent de la direcció 
pedagògica: Anna Teixidó 
Coordinadors pedagògics: 
Marta Casals, Santi de la 
Rubia, Néstor Giménez, 
Octavio Hernández, Juan 
Jurado, David Leiva, Anna 
Luna, Joan Monné i Pau 
Solsona
Gestió i secretaria: Lluís 
Cabrera Jr. i Ana Morgado
Asistente de gestió i se-
cretaria: Pedro Manuel 
García
Dinamització d’alumnes:
Marta Vallespín i Julia 
Godoy
Manteniment i Logística:
Miguel Fernández

Tecnologia i sistemes
Responsable del departa-
ment: Joan Berenguer
-
Assistent: Raúl Medina
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INSTITUCIONS  
I EMPRESES COL·LABORADORES

AMB EL SUPORT DE:

AM LA COL·LABORACIÓ DE:

AMB EL PATROCINI DE:
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Anna Moliner, I sing a song about bananas |  
Festival Grec 
© Alfred Mauve

The Santiago Acevedo Ensemble | 
JAZZ I AM

Festival Talent

Beatriz Ortega | JAZZ I AM

Héctor Cervera, Marta Durán y Alba 
Morena
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Espai Senior Ciutat Flamenco

La Fabi i Chicuelo | Ciutat Flamenco

Samack Dab | JAZZ I AM

Marxing Band 
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RECULL
DE PREMSA
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L’Independent de Badalona
27.01.2020
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B! Ritmos
28.02.2020
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La Vanguardia
05.03.2020
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New York Latin Culture Magazine
12.03.2020
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Mondo Sonoro
22.04.2020
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El Periódico
04.06.2020
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VilaWeb
06.06.2020
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La Vanguardia
25.07.2020
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El País
29.07.2020
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La República
19.10.2020
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El País
23.10.2020
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El País
29.07.2020
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La Flamenca
27.10.2020
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B! Ritmos
01.11.2020
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Enderrock
03.11.2020
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Cope
18.11.2020
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Zoco Flamenco
18.11.2020
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La Vanguardia
09.12.2020
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La Vanguardia
16.12.2020
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Núvol
18.12.2020
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