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CREUEM LES MIRADES
Lluís Cabrera

La Fundació Privada Taller de Músics va continuar durant el 
2021 amb el seu singular quefer d’educació i cultura musical, 
afanyada per complir un paper com a agent de canvi tant per als 
qui aspiren a ser professionals com per als qui trien la música 
com a equilibri amb la pulsió de la vida. El seu major assoliment 
va ser tornar al seu espai propi: el de motivar diferents audièn-
cies, estudiants i professionals del sector perquè facin seves, 
interioritzin i transformin les experiències musicals que propo-
sem i, sobretot, creuant-nos de nou les mirades.

Si bé el gran esforç de digitalització del 2020 va motivar for-
mats educatius globals molt interessants i que s’han començat 
a treballar de forma més sòlida, el gran avenç del 2021 va ser 
l’experiència de creuar amb més freqüència les mirades en con-
certs i aules. Fer-ho possible va dependre en repetides ocasions 
de trobar músics substituts per a les actuacions, idear diferents 
solucions semipresencials amb eines per a professors i alumnes 
i instaurar el teletreball en els diferents equips de gestió, co-
municació i producció; ja que, en un moment o un altre, aquests 
grups van emmalaltir o havien d’estar aïllats per motius ja molt 
coneguts per tots.

Els dos canvis més assenyalats respecte a l’any anterior es van 
donar en la promoció musical –sent el número total de concerts 
una mica major al del 2019– i la volta a la mobilitat internacio-
nal que es va traduir en un increment dels vincles amb altres 
països: masterclasses i workshops a càrrec de figures interna-
cionals, una major assistència a fires i meetings, avenç en les 
coproduccions i projectes internacionals i la possibilitat de 
tornar a celebrar el meeting JAZZ I AM de manera presencial i 
acollir a públic professional de molts països.
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Cora Novoa & The Artifacts | Sónar Barcelona

Max Tato | Big Band ESEM

Pedro Martínez Maestre | JAZZ I AM Sergio de Lope | JAZZ I AM

Carolane Sanchez | Ciutat Flamenco
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La programació igualment va mantenir els seus habituals sen-
yals d’identitat, amb apostes ja consolidades com el festival 
Ciutat Flamenco, que enguany com a novetat va incorporar en 
la seva programació el I Certamen de guitarra Miguel Borrull i a 
la vegada va celebrar el III Congrés de Flamencologia i Pedago-
gia Flamenca i va portar a la ciutat figures com Diego Agujetas, 
Pepe del Morao, Antonio Canales o La Tremendita; el Festival 
Talent, que va presentar 43 estrenes de les noves promocions 
del Taller de Músics; l’impuls a la carrera d’artistes joves com 
Irene Reig, Marta Durán i Alba Morena; el meeting interna-
cional JAZZ I AM, amb showcases destacats com els de Magalí 
Sare & Manel Fortià, Alba Careta Group, Sergio de Lope, Quar-
tiana o Lucia Fumero; el compromís amb l’acció social a través 
dels projectes Cabal Musical, Taller Obert i European Caravan; 
i l’àmplia oferta d’activitats formatives i divulgatives amb figu-
res com Gonzalo Rubalcaba, Marcelo Woloski o Ben Van Gel-
der, que van conduir masterclasses. 

Es va produir l’increment d’activitat esmentat, especialment en 
la programació de concerts, però els públics no van ser sempre 
tan nombrosos com haguéssim volgut, ja que els aforaments 
es van veure reduïts al llarg de l’any amb l’excepció dels mesos 
d’octubre i desembre. Per exemple, els festivals Ciutat Flamen-
co i Talent, el meeting JAZZ I AM i la coproducció amb Acción 
Cultural Española, Acciones para Músicos Noveles, van arribar 
a una xifra d’espectadors considerable tenint en compte aquest 
factor, un total de 6.554. L’augment del ressò de l’activitat prò-
pia va tenir un lleu reflex positiu en l’espai virtual, on el nom-
bre de pàgines vistes al web general del Taller de Músics es va 
incrementar en 2.410 respecte al 2020. En concret, les pàgines 
vistes es van situar en 469.578.
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Per finalitzar, m’agradaria destacar dues cites que van emo-
cionar les audiències amb una amalgama de músics de jazz i 
flamenco i altres gèneres, segell distintiu del Taller de Músics: 
el nou projecte de Juan Gómez ‘Chicuelo’, Caminos, que es va 
estrenar el 29 d’agost en el Mas i Mas Festival i l’homenatge 
a Paco de Lucía, Suite de Lucía, que va reunir 27 músics sobre 
l’escenari dirigits per Joan Albert Amargós en L’Auditori el 22 
d’octubre. Tots dos espectacles ens van revelar la profunditat 
d’aquell art que ens fa connectar amb noves vies sobre el que 
som. 

A continuació, aquesta memòria recull el treball de l’últim 
any, resultat de decisions meditades i molt flexibles, basades 
en la creativitat i entusiasme de tota la comunitat del Taller 
de Músics.
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FORMACIÓ
En aquests temps desafiadors se succeeixen els assoliments d’estudiants i ex alumnes que 
han passat pel Taller de Músics. L’entorn d’aprenentatge creat té un enfocament rotund cap 
a l’excel·lència musical i acompanya els estudiants en el seu desenvoluparment tant com a 
músics com a individus. Continuem sent una escola triada per molts, mantenim una xifra 
d’inscripcions sòlida i posem en marxa un calendari molt extens d’activitats formatives amb 
un quadre de professors destacats que asseguren que els alumnes desenvolupin les habili-
tats que proporcionen una bona educació tot perseguint que presentin els seus projectes 
dins de l’economia creativa.

Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM) va preparar els músics per a 
realitzar-se com a artistes i guanyar repercussió amb els seus projectes. Durant el 2021 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 mateix temps, el pro-
grama 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, espe-
cialment en l’àmbit de les noves tecnologies i de la gestió. Les Orquestres Formatives, van 
exercir de passarel·les d’acompanyament a joves en el seu procés de professionalització. Les 
Audicions Didàctiques van despertar inquietuds i vocacions musicals entre els més petits 
i el públic familiar. Per la seva banda, l’Espai Sènior, l’Escola de Veus, el Grup de Percussió, 
el Cor Taller de Músics i el curs online Descobreix el Flamenco van despertar vocacions en 
persones adultes.

El meeting internacional JAZZ I AM va oferir conferències, taules rodones i workshops que 
van tractar diferents perspectives de la internacionalització, models i tendències de resi-
dències artístiques, possibilitats digitals en la música, com plataformes, apps i oportunitats 
de l’streaming, entre altres. El festival Ciutat Flamenco va proporcionar de nou un espai de 
reflexió i coneixement a través del III Congrés de Flamencologia i Pedagogia Flamenca, que 
va desenvolupar diferents conferències al voltant de tres eixos -la dansa, l’etnomusicologia 
i la pedagogia– i va oferir diferents masterclasses. Els projectes Taller Obert, Cabal Musical 
i European Caravan, 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’expe-
riència, 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 7.900 persones. 
Les iniciatives presentades van tenir lloc durant l’any 2021, si bé moltes d’elles tenen prece-
dents i en alguns casos continuïtat més enllà del cicle anual esmentat.
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JAZZ I AMLorena Oliva | Ciutat Flamenco

Festival Talent
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En general, les valoracions dels participants en els diversos programes pedagògics van ser 
positives, especialment pel que fa a l’adaptació semipresencial de les activitats quan aques-
ta va ser necessària. La valoració dels professors sobre les competències i la preparació 
dels músics en termes generals va ser positiva, en particular quant a la disposició dels par-
ticipants per aprendre i l’evolució assolida. De nou, es van recollir demandes d’ampliació de 
recursos docents digitals i més material didàctic previ a les Audicions Didàctiques; aques-
tes, entre d’altres, ja s’han canalitzat per al programa d’activitats 2022.

CREACIÓ
La pràctica, l’experiència, l’experimentació i el foment de la creativitat van tenir com a 
resultat l’estrena de 10 noves produccions. Per realitzar-les, gran part del treball creatiu 
es va generar en espais de treball destinats a la residència artística i l’experimentació. És el 
cas del nou projecte de Los Aurora, estrenat a L’Auditori el dia 5 de febrer, i de Caminos, de 
Chicuelo, estrenat en el Mas i Mas Festival al Teatre Coliseum el 29 d’agost, que van assajar 
en el Taller de Músics 24. D’altra banda, la Young Effervescence Big Band i els músics de 
l’espectacle Mediterrráneos van assajar a la Sala Omega-Morente del Taller de Músics ESEM 
per estrenar a la Nova Jazz Cava de Terrassa el dia 13 de juny i el 17 d’octubre a la Sala Apolo 
dins del Ciutat Flamenco respectivament. La residència artística de Barencia va tenir lloc 
en Follonica (Itàlia) i es va estrenar el 7 d’agost a la mateixa ciutat, i els músics de Suite de 
Lucía van realitzar tots els assajos a l’ESMUC per estrenar l’espectacle el dia 22 d’octubre a 
L’Auditori. Les tres noves produccions del projecte Acciones para Músicos Noveles es van 
generar en diferents residències artístiques de joves músics de Taller de Músics al costat 
de Perico Sambeat, Chano Domínguez i Cora Novoa en els àmbits del jazz, el flamenco-jazz 
i la música electrònica. Les tres es van desenvolupar a la Sala Omega-Morente per a estre-
nar-se a la Sala Berlanga de Madrid el 27 d’abril, en el festival Sunfest d’Ontàrio (Canadà) el 
16 de juny en streaming des del club Jamboree de Barcelona i al Sónar Istambul el 3 d’octu-
bre respectivament.

Davant d’aquest treball, el Taller de Músics va tornar a ser l’actor viu i creatiu compromès 
amb la seva herència i paper com a incubadora de noves idees, músics i audiències tal com 
ha desenvolupat en anys anteriors al 2020. De nou, la seva tasca no es va limitar a la distri-
bució, sinó a la conceptualització d’espectacles, la selecció d’artistes i l’impuls de projectes 
de nous talents. Dos exemples notoris d’aquesta tasca el 2021 van ser les noves produccions 
abans mencionades, Caminos de Chicuelo i Suite de Lucía.

Juan Gómez ‘Chicuelo’ és un dels guitarristes més rellevants de l’escena flamenca i al 2021 
va estrenar Caminos, un nou projecte amb Karen Lugo, una balladora amb un peu a l’esco-
la clàssica i l’altre a les tendències més rupturistes capaç de ballar el més mínim murmuri, 
Martín Meléndez, violoncel·lista creatiu i virtuós, i David Gómez, bateria delicat i versàtil. 
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Caminos va seguir al concert de Chano Domínguez, que va obrir la jornada al capdavant 
d’una altra de les noves produccions de l’any: Taller de Músics Ensemble & Chano Domín-
guez. Concert exemplar que va deixar ben preparada l’audiència pel que anava a succeir 
després. Des de l’inici, Caminos va capturar la seva atenció amb una música plena de mati-
sos que condueix cap a llocs poc transitats en el flamenco sota una sensació d’avenç per-
manent. El centre creador de Caminos està fet de tangos, d’alegrías, de bulerías i de granaí-
nas amb formes noves. És per això que potser Chicuelo en una de les seves presentacions 
va explicar que tocarien uns tangos de Màlaga, però “versió 3.0”, una manera de dir que 
alguna cosa ens portaria cap al futur. El toc pur i delicat de Chicuelo sens dubte va traçar 
nous rumbs en escena. Va haver-hi peces a duo, trio i quartet en les quals el ball de Karen 
apareixia i desapareixia d’escena. Els seus moviments sobre l’escenari van ser subtils, té ella 
una manera de ballar que captiva amb el simple moviment del dit d’una mà. Va fluir al llarg 
dels temes i de manera delicada i suggeridora va unir elements clàssics i contemporanis, 
amb moviments contornejants i mecànics. Aquests últims transportant a aquesta mateixa 
idea de futur que apuntava Chicuelo, gestos tallants amb aire de màquina-robot. Meléndez 
va sorprendre per la seva sensibilitat i subtilesa rítmica, un solo de clàssica-contemporània 
va captivar el públic. Amb la bateria i altres elements percussius, Gómez va acolorir cadas-
cuna de les expressions de la resta d’artistes en un concert que va mantenir la intensitat 
fins al final. Un final que va comptar amb el pianista Marco Mezquida com a convidat i que 
va posar dempeus un públic entusiasmat.

L’homenatge a Paco de Lucía, Suite de Lucía, sota la direcció de Joan Albert Amargós va ser 
un concert memorable. El públic que va omplir la sala sabia el que anava a escoltar. Paco de 
Lucía està entre aquells que han sabut superar barreres estilístiques i convertir un gènere 
musical en tot un cosmos. El concert va començar amb el cante de Rafael de Utrera dret 
enmig de l’escenari. Cada frase la feia de pur sentiment i la iniciava invocant la possibilitat, 
amb la paraula “serà”. Va descriure l’honor que és tornar a cantar la música de Paco, com ho 
va fer amb ell. Li van seguir les paraules d’Amargós amb agraïments a l’ESMUC, el Taller de 
Músics i L’Auditori. Va començar tota la big band amb quartet de corda alegre i vigorosa. Es 
van anar dibuixant diferents solos i conjunts d’instruments: un solo de violí i pinzellades de 
diversos instruments, de piano, percussió i guitarres, un altre solo de piano, per arribar als 
violins que tocaven la melodia del tema més emblemàtic del repertori i que els vents també 
tocarien: “Entre dos aiguas”. Van continuar més solos: el del saxo el més llarg, on es va su-
mar la flauta travessera i Marta Robles a la guitarra amb tocs forts de la percussió en frases 
curtes. La intensitat del primer tema va pujar i el tancament va ser contundent.

Li van seguir dos temes més perquè entressin en escena Antonio Serrano i Carles Benavent. 
L’harmònica melancòlica i impecable de Serrano semblava una veu que parlava intensa-
ment, el baix prodigiós de Benavent, amb els acords flamencs i una línia pròxima al blues i 
al rock, van captivar el públic. Es van anar articulant cadascun dels temes, emergint dife-
rents seccions de la big band amb quartet de corda, semblés que tot el concert es fongués 
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en un fluir constant en el qual s’anaven il·luminant aquestes seccions i solos. Vam poder 
veure Utrera i Benavent amb els ulls tancats escoltant els seus companys. L’emoció va unir  
músics i públic en un sentiment comú.

Joan Albert Amargós va executar els arranjaments de vuit peces de Paco de Lucía realitzats 
per David Leiva i Santiago Galán amb una banda de dotze cordes, sis vents, dues guitarres, 
piano, contrabaix i percussió. Els músics joves de l’ESMUC i el Taller de Músics van demos-
trar la bona salut que té la música. Va ser un encert unir talent jove amb músics que van 
treballar amb Paco de Lucía: Antonio Serrano, Rafael Utrera i Carles Benavent.

ESCENA
Les possibilitats de la música en directe van tornar a ser similars a les del 2019 i fins i tot es 
van superar. Va haver-hi molta competitivitat entre programadors, ja que es comptava amb 
una gran quantitat d’oferta posposada i les sales en molts casos van tenir una sobreocu-
pació de concerts. La nostra contribució a l’escena musical va ser de 220 concerts a través 
dels festivals Ciutat Flamenco i Talent, el meeting JAZZ I AM, les jam sessions organitzades, 
els showcases en fires i la col·laboració en altres programacions i circuits. Totes aquestes 
propostes van requerir d’esforços de tota mena: representació artística, equips tècnics de 
so i llums, transport especialitzat, creació i distribució de publicitat, difusió cultural, equips 
humans de producció, gestió econòmica i administrativa i, dins del treball de cadascú, una 
constant adaptació als canvis de calendari i fitxes artístiques.

El Festival Talent 2021, una iniciativa de difusió de nous talents i de propostes que neixen a 
partir del treball i la professionalització d’aquests, va ampliar un any més la seva dimensió 
i àmbit territorial. En total, 43 propostes amb un vast mostrari d’estils: del jazz al flamenco 
passant per l’electrònica, el drum and bass, el hip hop, la cançó d’autor, el R&B, el folk o l’indie. 
Dins de les propostes artístiques, les va haver de tots els colors i, entre elles, moltes fusions: 
des de la interpretació musical del manuscrit Voynich, un llibre no desxifrat de l’Edat Mitjana, 
a fusions de neo-soul i indie, la interpretació en clau de jazz de cants religiosos afroameri-
cans, fins a la fusió de jazz i música afrocubana o el jazz i la clàssica amb la música folklòrica 
del Caucas. Al 2021 el Festival Talent es va tornar a celebrar a Barcelona i fora de la ciutat. Es 
van sumar Terrassa, Manresa, Sant Cugat i L’Hospitalet de Llobregat. Amb entrada lliure en 
cada concert, van assistir un total de 1.084 persones de públic.

JAZZ I AM no es va poder realitzar al març, tal com estava previst. Una vegada més, la pan-
dèmia va afectar la realització del meeting que finalment es va celebrar al setembre en la 
Fabra i Coats de Barcelona. Aquesta tercera edició va presentar 12 showcases i 2 concerts 
al OFF JAZZ I AM. Les actuacions van ser un èxit, especial interès van generar les de Magalí 
Sare & Manel Fortià, Alba Careta Group, Sergio de Lope, Quartiana i Lucia Fumero; el públic 
professional es va desfer en aplaudiments. En total, 325 acreditats de 18 països diferents, 
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noves col·laboracions i projectes iniciats en el meeting, un molt bon feedback rebut per part 
dels assistents i prop de 29 noves contractacions de les bandes en procés de negociació.

Ciutat Flamenco és un festival de trajectòria que el 2021 va fer 28 anys. Amb la seva estra-
tègia d’expandir-se per la ciutat de Barcelona amb activitats en diferents sales i barris, el 
festival va estrenar un nou format implicat en la presentació d’espectacles en directe, però 
també en la recerca sobre el gènere i un espai especial dedicat a la guitarra a través d’un 
certamen. Suite de Lucía i Mediterráneos van ser les produccions de major envergadura. Va 
haver-hi dues propostes seleccionades per convocatòria, la de Maise Márquez i la de Lore-
na Oliva. La mirada més tradicional va ser a càrrec de Diego Agujetas i Pepe del Morao i la 
més contemporània a càrrec de Cristina López, Queralt Lahoz, Carlos Cuenca i Big Lois. El 
certamen de guitarra va comptar amb el recital de Duo del Mar per a la seva inauguració, 
donant pas als concerts de cadascun dels 6 finalistes i on Toni Abellán es va alçar amb el 
primer premi. La resposta del públic en els concerts va ser excepcional i, amb les novetats 
indicades, es va poder arribar a un públic més divers. El festival va involucrar 106 artistes i 
1.565 persones de públic.

Acciones para Músicos Noveles va continuar el marc de col·laboració entre Acción Cultu-
ral Española i Taller de Músics per impulsar la creació de projectes musicals entre artistes 
consagrats i joves talents i la seva difusió dins de l’economia creativa nacional i internacio-
nal. Es van desenvolupar cinc accions orientades a impulsar la carrera artística de joves, un 
total de 21 talents. Tal com s’ha indicat, Perico Sambeat, Chano Domínguez i Cora Novoa 
van treballar al costat de diferents músics joves en residència artística per crear tres noves 
produccions que es van presentar en diferents festivals i sales. D’altra banda, el Premi Ta-
lent atorgat a Pablo Martin Trio va consistir en realitzar una gira per Espanya. Altres músics 
van participar en un seminari amb Tomatito i van tocar en el Fara Music Festival d’Itàlia. En 
total, tots els artistes van realitzar 17 concerts a Madrid, Barbastro, Cadis, Barcelona, Al-
meria, Algesires, Jerez de la Frontera, Begur, Vic, Istanbul, Fara (Itàlia) i Ontàrio (Canadà: en 
streaming).

Finalment, en l’àmbit de la promoció i contribució a l’escena, el concepte que sintetitza la 
valoració del 2021 és el retorn al moviment. El nombre de concerts programats a la ciutat, 
l’estat i l’estranger va ser de 220 (108 més que al 2020 i 26 més que al 2019).



Festival Talent

Crisbru | Festival Talent Cora Novoa | Sónar Barcelona

JAZZ I AM

European Caravan, Anvers (Bèlgica)

I Certamen de Guitarra Miguel Borrull | 
Ciutat Flamenco
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DADES
GENERALS
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FESTIVALS, COPRODUCCIÓ  
MEETING I NOVES PRODUCCIONS

FESTIVAL TALENT
Alina Sipidonova
On The Edge of the Cauca-
sus Mountains
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
10 de juny

Mireia Roura
Solo Piano
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de juny

Marta Casals
Elozz: Del rock simfònic al 
trio de jazz
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de juny

Òscar Martínez
El bajx elèctric en el rock 
progressiu
Torre Lluvià
Manresa, Barcelona
27 de juny

Eric Sans
Chord vs. Melody
Torre Lluvià 
Manresa, Barcelona
27 de juny

Selma Bruna
Selma Bruna
Conservatorio de Sant 
Cugat
Sant Cugat, Barcelona
28 de juny

Guillem Manetas 
Quatre x 4
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de juny

Héctor Tejedo
La improvisació des de les 
línies de baix
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de juny

Paula Giberga
La Pau
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de juny

Kike Pérez
Kike Pérez Quintet
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de juny

Álvaro Andrés 
Pan. Town
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de juny

Tomàs Pujol
Trio Nilo
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
29 de juny

Pere Solé
Cal Fresc
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de juny

Marc Barnaus
Paura
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de juny

Álvaro Imperial
Álvaro Imperial Quintet   
Nova Jazz Cava 
Terrassa, Barcelona
30 de juny

Alba Rubió
Flou. Un show
La Lleialtat Santsenca
Barcelona
1 de juliol

Eduard Núñez
Blue Light
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona 
1 de juliol
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Biel Solsona
i
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
1 de juliol

Thais Hernández 
Granada en mi corazón
Auditorio Barradas
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
1 de juliol

Dani Cea
Els Gospel Chops a la bate-
ria
La Nau
Barcelona
2 de juliol

Ulrich Sandner
The Voynich Project
La Nau
Barcelona
2 de juliol

Genís Riera
Sacarina de Caña - Latin 
Jazz
La Nau
Barcelona
4 de juliol

Joan Torné
Crispetes -i altres records
La Nau
Barcelona
4 de juliol

Non Jambi
Spiral
La Nau
Barcelona
4 de juliol

Anna Isern
Kyma
Casal de barrio Can 
Portabella 
Barcelona
21 juliol

Crisbru
Addicta
Calàbria 66 
Barcelona
20 de setembre

Joan Vilalta
Switch
Calàbria 66
Barcelona
20 de setembre

Marcel Vallès
Boas Lembranças
Jamboree
Barcelona
21 de setembre

Marc Pons  
Modern Jazz Quintet
Jamboree
Barcelona
21 de setembre

Èlia Lucas
Introspecció
Jamboree
Barcelona
21 de setembre

Martí Bonay
Tornayte
Taller de Músics 24
Barcelona
22 de setembre

Marcos Giménez
Música interactiva
Taller de Músics 24
Barcelona
22 de setembre

Débora Martínez
Cuando las elefantas sueñan 
con la música
Calàbria 66
Barcelona
27 de setembre

Paloma Lluansí
Jazz sur Seine
Calàbria 66
Barcelona
27 de setembre

Eva Cabanes
Metamorfosi
Calàbria 66
Barcelona
27 de setembre
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Pau Mainé
Inspiration and Dedication
Jamboree
Barcelona
28 de setembre

Joan Vallbona
Colque Cosa
Jamboree
Barcelona
28 de setembre

Héctor Cervera 
Del jazz al flamenco
Jamboree
Barcelona
28 de setembre

Josep M. Méndez
Motian in Motion
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
29 de setembre

Artur Cabanas
Tendències de la guitarra 
blues i el seu desenvolupa-
ment en l’actualitat
Ateneu L’Harmonia
Barcelona 
29 de setembre

Sergi Torrents
RIO
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
29 de setembre

Víctor Mirón 
Blues and Victor’s Roots, a 
Mingus-Miron’s view
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
30 de setembre

Armand Noguera 
La situació trompetística 
actual post Roy
Espai Boca Nord
Barcelona
30 de setembre

festivaltalent.cat

JAZZ I AM  
BARCELONA  
INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING
Drets d’autor: els con-
certs virtuals a les xarxes 
socials
Taula rodona a càrrec de 
Gari González (Youtube / 
Google), Álvaro Hernández-
Pinzón (Sociedad de 
Artistas AIE) i moderada 
per Eva Faustino (FG Legal) 
Fabra i Coats
Barcelona
8 de setembre

Com funcionen les 
playlists a les platafor-
mes digitals
Taula rodona a càrrec 
de Ricardo Álvarez (La 
Cúpula Music & Sonosuite), 
Saúl Cabrera (Emubands) 
i moderada per Pedro 
Martínez Maestre (Vialma)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de setembre

Voice for Jazz Musicians 
in Europe
Presentació de projecte de 
l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de 
Catalunya (AMJM ) a càrrec 
d’Urs Johnen (Deutsche 
Jazzunion E.V.), Fleurine 
Mehldau (BIM Pro) Pedro 
Cravinho (Birmingham City 
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University) i moderada per 
Dick Them (FMJAZZ)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de setembre

Polítiques culturals per 
al futur de la música
Taula rodona a càrrec 
d’Adriana Moscoso del 
Prado (Industrias Culturales 
y Mecenazgo | Ministerio de 
Cultura y Deporte), María 
Basora (Institut Català de 
les Empreses Culturals 
-ICEC-) i moderada per
Manuel López (Sympathy
For The Lawyer)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de setembre

Lliurament de premis 
de l’AMJM i concert del 
guanyador al jove talent: 
Irene Reig (The Bop 
Collective)
Fabra i Coats
Barcelona
8 de setembre

Focus Espanya a festivals 
i meetings internacionals
Taula rodona a càrrec 
de Jaejin In (Jarusum 
Jazz Festival), Sybille 
Kornitschky (Jazzahead!), 
Emilian Tantana 
(Jazzfreunde Bad Ischl), 
Marc Lloret (Mercat de 
Música Viva de Vic) i 

moderada per Eva Colom 
(Institut Català de les 
Empreses Culturals a París)
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Residències per a 
artistes i professionals a 
Europa
Presentacions de projectes 
a càrrec de Pierre Dugelay 
(Périscope | Scène de 
Musiques Innovantes), 
Ábel Petneki (Budapest 
Music Center -BMC-), Dani 
Ortiz (La Marfà | Centre de 
Creació Musical), Ludovica 
Michelin (Hangar | Centre 
de Producció i Investigació 
d’Arts Visuals) moderades 
per Maria Lladó (Institut 
Ramon Llull)
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Magalí Sare & Manel 
Fortià
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Gregori Hollis
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Jose Carra Trio
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Curos
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Alba Careta Group
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Sergio de Lope
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

MEETHEPRO
Fabra i Coats
Barcelona
9 de setembre

Mélodie Gimard
Alto For Two: Kika 
Sprangers & Irene Reig 
Quintet
OFF JAZZ I AM
Jamboree 
Barcelona
9 de setembre
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Chicuelo, Caminos | Mas i Mas Festival, Barcelona

Ciutat Flamenco Pepe Motos, Mediterráneos | Ciutat Flamenco

Lorena Oliva | Ciutat Flamenco

Miranda Fernández, Mediterréneos | Ciutat Flamenco

Cia Maise Márquez | Ciutat Flamenco
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Òrbita | Nit dels Museus, El Born CCM, Barcelona Alba Careta | JAZZ I AM

Aida Ten, Kyma | Festival Talent

Taller de Músics Ensemble & Chano Domínguez  | 
Mas i Mas Festival, Barcelona

Antonio Canales, Mediterráneos | Ciutat Flamenco



_26

Apps i plataformes 
innovadores per a músics 
i professionals
Presentacions de projec-
tes a càrrec de Toni Macià 
(Dotlinesdot) i Jakue López 
Armendáriz (BMAT)
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Sessió en directe 
d’anàlisi musical per a 
sincronitzacions
Workshop a càrrec de Fre-
deric Schindler (Too Young 
Agency), Milena Fressmann 
(Cinesong / Sugar Town 
Filmproduction) i moderat 
per Mario Melillo (Node)
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Tomàs Fosch Quartet
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Gabriela Suárez
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Quartiana
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

MEETHEPRO
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Blai Vidal Aïgo Project
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Lucia Fumero
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

Gökhan Sürer Quintet
SHOWCASE
Fabra i Coats
Barcelona
10 de setembre

www.jazziam.barcelona

CIUTAT 
FLAMENCO
Mediterráneos
Nova producció
Sala Apolo
Barcelona 
17 d’octubre

Lorena Oliva
Nuclear
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
18 d’octubre

Cia. Maise Márquez
Presencia 
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
19 d’octubre

Rosario la Tremendita
Tremenda
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
20 d’octubre

Diego Agujetas & Pepe 
del Morao
Centre Artesà Tradi-
cionàrius
Barcelona
21 d’octubre
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Suite de Lucía
Nova producció
L’Auditori
Barcelona 
22 d’octubre

Diego del Morao
Casino L’Aliança del 
Poblenou 
Barcelona
23 d’octubre 

Flamenco 3.0
Queralt Lahoz, Cristina 
López, Carlos Cuenca i Big 
Lois
Tablao de Carmen
Barcelona
24 d’octubre

I CERTAMEN DE 
GUITARRA MIGUEL 
BORRULL 
Dúo del Mar
Ritmos de Sabicas
Taller de Músics 24
Barcelona
15 d’octubre

Masterclass amb 
Chicuelo
Taller de Músics 24
Barcelona
16 d’octubre

Miguel Borrull Castellón, 
Un guitarrista flamenc 
per a la Història 
Conferència a càrrec de 
María Jesús Castro 
Taller de Músics 24
Barcelona
16 d’octubre

Final del concurs 
internacional de guitarra 
flamenca
A càrrec dels guitarristes 
Alba Espert, Javier Muñoz 
‘El Tomate’, Juan Antonio 
López Moya, Martín Fayos, 
Toni Abellán i José María 
Lorite ‘Macareno’ 
Taller de Músics 24
Barcelona
16 d’octubre

Masterclass amb Salao
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 d’octubre

Masterclass amb Antonio 
Serrano, Rafael de Utrera 
i col·loqui amb Carles 
Benavent
Taller de Músics ESEM
Barcelona
21 d’octubre

Masterclass amb Diego 
del Morao
Taller de Músics 24
Barcelona
22 d’octubre
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III CONGRÉS DE 
FLAMENCOLOGIA 
I PEDAGOGIA 
FLAMENCA
Metodologies 
d’investigació des del 
flamenco
Conferència a càrrec de 
Juan Carlos Lérida (Insti-
tut del Teatre) i Salvador S. 
Sánchez (Institut del Tea-
tre)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Tócame las palmas: 
improvisació i 
experimentació artística 
dins el festival Flamenco 
Empírico 
Conferència a càrrec de 
Carolane Sanchez (Univer-
sité Bourgogne Franche 
Comté)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

El que el ball aprèn de 
la música. Una ecologia 
sonora del flamenco
A càrrec de Corinne Frays-
sinet (IReMUS–CNRS/
Université Paris Sorbonne, 
RIRRA21–Université Paul 
Valéry Montpellier)  

Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Eva Yerbabuena i el afla-
mencament de recursos 
expresius 
Conferència a càrrec 
de Sheila del Barrio 
(Universidad Complutense 
de Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Ballar cante, deconstruc-
ció i estructura 
Conferència a càrrec de 
Gabriel Vaudagna (UCA - 
Flamenco en Red XII)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

El baile flamenco. Una 
visió des de Cuba 
Conferència a càrrec de 
Joel Zamora (Associació 
Nacional de Pedagogs de 
Cuba) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre 

Anàlisi de la influència 
d’Enrique Morente en 
Rosalía: paral·lelismes 
en el tractament de les 
textures corals en els 
àlbums ‘Lorca’ (1998) i ‘El 
mal querer’ (2018)
Conferència a carrec de 
Daniel Gómez (Universidad 
Complutense de Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

L’aportació del flamenco 
al feminisme   
Conferència a càrrec de 
Carolina Le Port (Escola 
Superior de Música de Ca-
talunya - ESMUC)  
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Canaris i flamencs: una 
aproximació (etno)musi-
cològica-performativa
Conferència a càrrec de 
Paco Bethencourt (Uni-
versidad Complutense de 
Madrid)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre
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Flamenco i objectius de 
desenvolupament soste-
nible 
Conferència a càrrec de 
Lola Vallespí (El Soniquete 
de Lola) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Una aproximació al 
flamenco com a tòpic 
nacional espanyol des de 
la crònica ‘Espanha’ de 
Clarice Lispector
Conferencia a càrrec de 
Clara Inés Galindo (Univer-
sidad de Cádiz)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

El violí flamenc: el llen-
guatge d’intèrprets 
actuals
Conferència a càrrec de 
Cristina Moya (Universidad 
de Córdoba)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

La transcripció en el fla-
menco per a instruments 
melòdics
Conferència a càrrec de 
Simón Fernández (Orfeò 
Lleidatà)

Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Transcripció i anàlisi de 
la nana flamenca
Conferència a càrrec de 
Guillermo Salinas (Conseje-
ría de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre 

Interdependència del 
toque digital: mètode de 
picat 
Conferència a càrrec 
d’Eduardo Moreira (Univer-
sidad Federal de Roaraima)
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

Graus variables i neutres 
en l’escala flamenca   
Conferència a càrrec d’Ál-
varo Guijarro (Universidad 
Complutense de Madrid i 
Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid) 
Cercle Artístic Sant Lluc i 
Online 
Barcelona
23 d’octubre

ciutatflamenco.com

ACCIONES 
PARA MÚSICOS 
NOVELES – UNA 
COPRODUCCIÓ 
AMB ACCIÓN 
CULTURAL 
ESPAÑOLA
Taller de Músics Ensem-
ble & Perico Sambeat
Nova producció
Álvaro Imperial, Roger 
Calduch, Marta Durán, Alba 
Morena, Pere Alcón, Héctor 
Tejedo, Llorenç Colomar i 
Héctor Cervera treballen 
en residència artística amb 
Perico Sambeat.
Taller de Músics ESEM
Del 22 de gener al 19 de 
març
-
Sala Berlanga
Madrid
27 d’abril
Mas i Mas Festival
Plaça Reial
Barcelona 
21 de juliol

Taller de Músics Ensem-
ble & Chano Domínguez
Nova producció
Thais Hernández, Tomàs 
Pujol, Pau Cullell, Álvaro 
López, Pol Leiva, Javier 
Sánchez i Joan Colomtreba-
llen en residència artística 
amb Chano Domínguez.
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Alba Morena

Sun-mi Hong, Alto for Two | OFF JAZZ I AM Magalí Sare | JAZZ I AM

Thais Hernández | Festival Talent 

Frederic Schindler, Milena Fressmann 
i Mario Melillo | JAZZ I AM
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Taller de Músics ESEM
Del 15 de febrer al 3 de 
març
-
Sunfest Festival
Jamboree Streaming
Ontàrio, Canadà
16 de juny
Festival Jazz Cádiz 
Baluarte, Cadis
24 de juliol
Mas i Mas Festival
Teatre Coliseum
29 d’agost 

Cora Novoa & The Arti-
facts
Nova producció
Alba Morena, Roger Cal-
duch i Tomàs Pujol treba-
llen en residència artística 
amb Cora Novoa
Taller de Músics ESEM
Del 11 de maig al 28 d’octu-
bre
-
Sónar Istanbul 
Zorlu Performing Arts Cen-
ter 
Estambul, Turquia
3 d’octubre
Sónar Barcelona 
CCCB
Barcelona
29 d’octubre 

Pablo Martin / Gira Pre-
mi Talent
Pablo Martin Trio
Cicle ‘Jazz al Relente’ 
Algecires, Cadis
6 d’agost
Festival Joven de Jazz en la 
Frontera  
Jerez de la Frontera, Cadis
7 d’gost
Sala Clamores 
Madrid
8 d’agost
Jamboree 
Barcelona
9 d’agost

Mobilitats
Jofre Fité Trio 
Fara Music Festival 
Fara, Itàlia
28 de juliol
-
Lidia Facerías & Edu Pons
Fara Music Festival 
Fara, Itàlia
27 de juliol

NOVES 
PRODUCCIONS
Los Aurora
L’Auditori
Barcelona
5 de febrer

Alto for Two
40 Festival Jazz Terrassa
Terrassa
6 de juny

Young Effervescence Big 
Band - YEBB
40 Festival Jazz Terrassa
Terrassa
13 de juny 

Barencia
Teatre Fonderia
Follonica, Itàlia
7 d’agost

Chicuelo 
Caminos
Mas i Mas Festival
Teatre Coliseum 
Barcelona
29 d’agost
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PROMOCIÓ MUSICAL

CONCERTS
JAZZ
Aja
Jamboree
Barcelona
19 d’octubre

Barencia
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
15 d’agost

Bigwé
Jornades de l’Institut Inter-
nacional de la Pau
CCCB
Barcelona
16 d’octubre

A night in Anzio
Sylwester Ostrowski with 
an international all-star 
lineup

Anzio, Itàlia
8 de juliol

Blue Velvet
Cicle ‘A tot jazz’
Centre Cívic Ateneu Fort 
Pienc 
Barcelona
12 de maig

Bulbs 
Cicle ‘Jazz al pati’
Pati Escola de Música de 
Balaguer
Balaguer, Lleida
28 de maig

Cendra 24
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de maig

Denis Suárez Quartet
Cicle ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Girona
4 de juliol

Denis Suárez Trio
Espai Putxet
Barcelona
22 d’octubre

Francesco Zampini
Mas i Mas Festival
Plaça Reial
Barcelona
14 d’agost

Gumbo Jass
Nadal al Paral·lel
Plaça Ocellets
Barcelona
30 de desembre

La promoció reuneix diferents estratègies per presentar i fer 
circular produccions i propostes. Taller de Músics facilita la 
distribució de creacions de factoria pròpia, però també d’al-
tres que reben acompanyament artístic. Innovació creativa 
i risc artístic defineixen la labor impulsora del Taller de Mú-
sics, amb una aposta ferma per la creació emergent. La pro-
moció musical té com a àmbit d’acció el territori nacional i 
internacional.
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Irene Reig
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer de Rogent
Barcelona
22 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer de Rogent
Barcelona
30 de desembre
Festival MIRR
360 Music Factory
París, França
15 d’octubre

Laura Milazzo
Centre Cívic Navas
Barcelona
18 de març

Mireia Vidal Quintet
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de maig

Marina Vinent Quartet
Jazz Tast
Sala Polivalent Montbau
El Carmel, Barcelona
30 de setembre

Marta Durán
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça Sant Agustí
Barcelona
21 de desembre

Cicle ‘Sons de Nadal’ 
Carrer Tamarit & Carrer 
Comte Borrell
Barcelona
28 de desembre

Marta Durán & Alan Pri-
bizchuk
Biblioteca Jaume Fuster
Barcelona
21 de setembre

Marta Durán Quartet
Cicle ‘Jazz a la boca’
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
9 d’abril 
Jazz Tast
Sala Polivalent Montbau
El Carmel, Barcelona
28 de setembre
Cicle de jazz
Centre Cívic La Sagrera
Barcelona
16 de juliol
Cicle ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Girona
18 de juliol

Mercè de la Fuente Trio
Centre Cívic Navas
Barcelona
18 de febrer

Micaela Chalmeta Big 
Band
NB FEST
Pamplona, Navarra
18 de setembre

Òrbita
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de maig

Pablo Martín Trio
Nova Jazz Cava
Terrassa
19 de febrer
Cicle ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Girona
11 de juliol

Pau Mainé Trio
Cicle ‘Estiu & Jazz’
Casa de la Cultura de Gi-
rona
Girona
25 de juliol

Rose Maudite
Cicle de jazz
Centre Cívic Fort Pienc
Barcelona
27 d’octubre
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Sylwester Ostrowski 
Unit Band feat. Albert 
Bover
Kolobrzeg, Polònia
30 de juliol
City Culture Center
Goleniów, Polònia
1 d’agost
Amphitheater
Świnoujście, Polònia
2 d’agost
Jazzment Club
Szczecin, Polònia
3 d’agost
Jassmine Club
Varsòvia, Polònia
5 d’agost
Turnau Vineyard
Breslau, Polònia
6 d’agost
Zig Zag
Berlín, Alemanya
7 d’agost
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
10 d’agost

The Swing Cats
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer de la Maquinista
Barcelona
17 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça de Meguidó
Barcelona
23 de desembre

The Swing Engine
Nadal al Paral·lel
Plaça del Sortidor
Barcelona
17 de desembre

Swing Cooking
Nadal al Paral·lel
Avinguda Paral·lel
Barcelona
18 de desembre

FLAMENCO
Lidia Mora & Ruselito
Festival Village Pedralbes
Barcelona
14 de juny
Mas i Mas Festival
Tarantos
Barcelona
13 d’agost 
Cicle ‘Sons de Nadal’
Rambla dels Jardins de 
Sants
Barcelona
21 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça Roquetes
Barcelona
23 de desembre

Los Aurora
Palais des Congrès Juan-
les-Pins
Antibes, França
4 de novembre

Mélodie Gimard
El Pas
Martorell, Barcelona
9 de juliol
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça de Mañé i Flaqué
Barcelona
29 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer de Nicaragua
Barcelona
30 de desembre

MÚSICA URBANA
Alba Morena
Festival Village Pedralbes
Barcelona
30 de juny
Festival Village Pedralbes
Barcelona
1 de juliol
Festival Village Pedralbes
Barcelona
24 de juliol
Mas i Mas Festival
Jamboree
Barcelona
11 d’agost
Boca Ràdio 
Espai Jove Boca Nord
Barcelona
10 de setembre
Festes de La Mercè
Plaça Reial
Barcelona
24 de setembre
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Cicle ‘Amb veu de dona’
Centre Cívic Casa Groga
Barcelona
11 de novembre

Juan SNK & The Groove 
Gang
Cicle ‘Àgora Musical’ 
Plaça Reial
Barcelona
22 d’octubre

SOUL, R&B, FUNK
Apastafunk
Festival Tempo sota les 
estrelles
Girona
17 de juliol

Blue Birds
Cicle ‘Amb veu de dona’
Centre Cívic Casa Groga
Barcelona
12 de març

Lu-La
Festival Village Pedralbes
Barcelona
12 de juny 
Festival Village Pedralbes
Barcelona
26 de juny
Festival Village Pedralbes
Barcelona
3 de juliol

Mas i Mas Festival
Plaça Reial
Barcelona
14 d’agost

Paula Peso
Cicle ‘Àgora Musical’ 
Plaça Reial 
Barcelona
16 de juliol

CANÇÓ D’AUTOR
Clara Fiol
Festival Emergents
L’Auditori
Barcelona
28 de març

Itzipa
Festival Village Pedralbes
Barcelona
21 de juliol
Cicle ‘Sons de Nadal’
Jardins Can Mantega
Barcelona
23 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça de Vall d’Hebron
Barcelona
28 de desembre

Kòt Lapè
Festival Village Pedralbes
Barcelona
22 de juny
Festival Village Pedralbes
Barcelona
6 de juliol

Festival Mas i Mas
Plaça Reial
Barcelona
21 d’agost
Sala Barcelona: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
19 de setembre

Marc Suárez
Tarantos
Barcelona
27 d’agost
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça de Garrigó
Barcelona
17 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça Sant Agustí
Barcelona
21 de desembre

Selma Bruna
Festival Village Pedralbes
Barcelona
9 de juny

POP-ROCK
Crisbu
Sala Cat: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
15 de maig
Cicle ‘La reial ens mou’
Plaça Reial
Barcelona
10 de juliol
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Cicle ‘Refresca’t’
Centre Cívic Vil·la Florida
Barcelona
20 de juliol

Honey Buggy 
Nits dels Museus
El Born Centre de Cultura i 
Memòria
Barcelona
15 de maig

Mireia Inglés
Sala Cat: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
15 de maig

Los Bongo Beat 
Mas i Mas Festival
Plaça Reial
Barcelona
18 d’agost

Nicòmac
Cicle ‘Sons de Nadal’
Plaça de Masadas
Barcelona
24 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer Ramon Turró
Barcelona
27 de diciembre

Núria Durán
Festival Village Pedralbes
Barcelona
25 de junio

Sara Terraza & The Black 
Sheep
Cicle ‘Sons de Nadal’ 
Carrer Tamarit & Carrer 
Comte Borrell
Barcelona
23 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Passeig de Sant Joan
Barcelona
31 de desembre

CLÀSSICA 
CONTEMPORÀNIA 
Clàudia Pérez
Actuació de Nadal
Cercle Artístic Sant Lluc
Barcelona
22 de desembre

Coro Pinea
Saló de Cent 
Barcelona
13 de desembre

Marta Cascales
Festival Village Pedralbes
Barcelona
15 de maig

Pablo Rodríguez & Hum-
berto Ríos
Off Jammin’ Juan
Antibes, França
28 de juliol

ALTRES MÚSIQUES
Ganzá
Festival Village Pedralbes
Barcelona
5 de juny
Festival Village Pedralbes
Barcelona
6 de juliol
Festival Tempo sota les 
estrelles
Girona
23 de juliol
Cicle ‘Sons de Nadal’
Avinguda Francesc Cambó
Barcelona
18 de desembre
Cicle ‘Sons de Nadal’
Carrer Ramon Turró
Barcelona
27 de desembre

Juliette Robles
Sala Barcelona: Curtcircuit
Taller de Músics 24
Barcelona
19 de setembre

Manual Dualicy
Centre Cívic Navas
Barcelona
14 de gener
Jazz Tast
El reencuentro
El Carmel, Barcelona
30 de setembre
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xxxxxxxxxxxxxx

Joan Albert Amargós, Suite de Lucía | Ciutat Flamenco

Queralt Lahoz, Flamenco 3.0 | Ciutat Flamenco JAZZ I AM

Michelangelo Scandroglio y Karen 
Lugo, Barencia | Follonica (Itàlia)

Rosario La Tremendita | Ciutat Flamenco
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Non Jambi
Cicle ‘La reial ens mou’
Plaça Reial, Barcelona
9 de juliol
Festival Village Pedralbes
Barcelona
19 de juliol
Festa Major de Terrassa
Museu Abelló Mollet del 
Vallés 
Mollet del Vallés, Barcelona
22 de juliol

Non Jambi & The Durans
Festa Major de Terrassa
Museu Abelló Mollet del 
Vallés 
Barcelona
22 de juliol

ASSISTÈNCIA A
FIRES, MEETINGS
I FESTIVALS
NACIONALS I
INTERNACIONALS
Jazzahead!
Festival de showcases i 
conferències
Online
Del 29 d’abril al 2 de maig

InJazz 
Festival de showcases i 
conferències
Online
23 i 24 de juny

Getxo Jazz
Festival
Taller de Músics va presen-
tar Los Aurora en concert
Getxo, Biscaia
Del 29 de juny al 5 de juliol

Jazz à Vienne
Festival amb diferents pro-
gramacions i seminaris
Vienne, França
4 i 5 de juliol

JazzEñe
Festival de showcases i 
conferències
San Sebastià, Guipúscoa
Del 22 al 25 de juliol

Mercat de Música Viva 
de Vic
Festival de showcases
Taller de Músics va presen-
tar els showcases de Marc 
Suárez, Crisbru i Taller de 
Músics Ensemble & Chano 
Domínguez
Vic, Barcelona
Del 15 al 17 de setembre

European Jazz Conferen-
ce
Meeting amb conferències i 
showcases
Tallin, Estònia
Del 16 al 19 de setembre

Fira Mediterrània de 
Manresa
Fira de projectes escènics i 
musicals
Manresa, Barcelona
Del 15 al 18 d’octubre

Amersfoort
Festival de showcases i 
conferències
Online
Del 22 al 24 d’octubre

WOMEX
Meeting i conferència amb 
una fira comercial, xerra-
des, pel·lícules i showcases
Oporto, Portugal
Del 27 al 30 d’octubre
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BIME
Meeting amb showcases i 
conferències
Bilbao, Biscaia
Del 27 al 31 d’octubre

So Whats’s Next?
Festival de showcases
Eindhoven, Països Baixos
Del 29 al 31 d’octubre 

InJazz 
Festival de showcases i 
conferències
Online
3 i 4 de novembre

Jammin’ Juan 
Festival de jazz
Taller de Músics va presen-
tar Mélodie Gimard i Los 
Aurora en concert
Juan-les-Pins, França
Del 3 al 6 de novembre

Fira B
Festival de showcases i 
conferències
Palma de Mallorca
De l’11 al 13 de novembre

Babel Sound
Festival
Balatonboglar, Hongria
Del 19 al 21 de novembre

Israel Music Showcase 
Festival
Festival de showcases i 
conferències
Tel Aviv, Israel
Del 23 al 29 de novembre

Jazz(s)Ra
Festival i conferències
Alvèrnia-Roine-Alps,
França
Del 24 al 27 de novembre

LPA Music
Festival de showcases i 
conferències
Las Palmas de Gran Canaria
Del 8 al 12 de desembre
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ÀREA SOCIAL

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

Durant el 2021 van participar en el projecte 21 
adults. Se’ls va oferir un espai setmanal gratuït 
d’aprofundiment en la pràctica i la cultura mu-
sical de la mà d’educadors socials i musicals. 
Les activitats es van realitzar cada dissabte al 
Taller de Músics, en el barri del Raval de Bar-
celona. Van participar a 34 sessions, vuit d’elles 
dedicades a masterclasses. Com és habitual, 
cada sessió presencial es va dividir en una pri-
mera part d’exercicis, a la qual van assistir tots 
els participants, i una segona part que es va 
dividir en tres combos i l’Orquestra del Taller 
Obert - OTO Band.

En general, tots els participants van millorar 
les seves possibilitats d’integració social i en 
alguns casos van millorar la seva integració 
laboral.

ACTIVITATS
26 sessions de treball
Entrenament en aptitutuds musicals.
Preparació de repertori musical en grup 
instrumental.
Taller de Músics 24 
Del 23 de gener al 18 de desembre

8 masterclasses
Flamenco amb Chicuelo
20 i 27 de març, 3, 10, 17 i 24 d’abril
Veu amb Sònia Moreno
25 de maig
Tecnologia del so amb Marcelo Acosta
20 de novembre

PERSONES BENEFICIÀRIES
21 persones (3 dones i 18 homes)

Originaris d’Espanya (10), Camerún (1), 
Nigèria (2), Brasil (1), Filipines (1), Repúbli-
ca Dominicana (1), Argentina (1), Rússia (2), 
Síria (1) i Veneçuela (1)

Forquilla d’edats entre 18 i 62 anys

Aturats (11), treballadors (5), estudiants 
aturats (5)

Residents a Barcelona (17), Esplugues de 
Llobregat (1), Sant Boi de Llobregat (1), 
Pineda de Mar (1) i l’Hospitalet de Llobre-
gat (1)

El Taller de Músics desenvolupa una línia de treball en l’àm-
bit de la intervenció social que acosta la pràctica musical a 
diferents sectors de la població, especialment a aquells més 
vulnerables o desfavorits.
Els projectes més destacats gaudeixen de suport professio-
nal per convertir-se en propostes artístiques amb projecció i 
recorregut dins del sector.
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CABAL MUSICAL
Iniciativa de suport al talent musical en 
la Franja Besòs de Barcelona. Consis-
teix a posar en valor, formar i promoure 
grups i músics joves de barris vulnerables, 
amb la finalitat de contribuir a la cohe-
sió social, la projecció i la dinamització 
del territori. Es dirigeix a músics i grups 
musicals emergents, amb talent i apti-
tuds artístiques, que provinguin d’entorns 
socials desfavorits o vulnerables i que per 
aquesta raó tinguin dificultats per a do-
nar sortida formal a les seves inquietuds 
creatives.

29 participants de l’edició anterior van re-
bre assessorament i van ser promocionats 
dins del sector el 2021, la part formativa 
del projecte es va postergar al 2022. Taller 
de Músics va posar a la seva disposició 
tots els seus recursos i experiència en la 
indústria cultural.

PERSONES BENEFICIÀRIES 
29 persones (9 dones i 20 homes)

Forquilla d’edats entre 17 i 45 anys 
(54,90% en la forquilla 17-24 anys i 45,10% 
en la forquilla 25-44 anys)

12 grups musicals consolidats 

PROJECTES MUSICALS
Blue Bacon
Flamenco fusió
Sant Martí

Zarape
Flamenco
Nou Barris / Sant Andreu

Dani
Música urbana
Sant Andreu

Juliette Robles
World music
Sant Martí

Maat
Rock progresiu
Sant Andreu

Marc Suárez
Flamenco fusió
Badalona

Mireia Inglés 
Indie
Santa Coloma 
de Gramenet
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Nicòmac
Rock simfònic
Badalona

Noelia Coque & 
The Delen John
Soul, funk, blues
Nou Barris

Patrycia
Pop-rock 
Nou Barris

Tato 930
Reggae, mestissatge
Sant Adrià de Besòs

TuBieja 
Punk-rock
Nou Barris

cabalmusical.cat

EUROPEAN CARAVAN
European Caravan és un projecte social 
que lidera Madam Fortuna (Anvers, Bèlgi-
ca) treballant juntament amb MIR (Skopje, 
Macedònia) i Taller de Musics (Barcelona). 
D’una manera innovadora cerca construir 
ponts entre les diverses riqueses cultu-
rals del continent, amb un focus especial 
en els artistes de la comunitat gitana. Els 
joves artistes que participen reben una 
sòlida orientació per desenvolupar el seu 
talent compartint l’experiència musical 
amb diferents persones, tradicions i cul-
tures.

El 2021 European Caravan va continuar 
Run For Your Life, un projecte de fusió 
musical de Latin Grooves, Balkan Beats 
i Rumba Catalana. L’objectiu és crear un 
espectacle que és també la història de 
tres persones i les seves biografies. Al 
llarg de l’any es van realitzar diferents re-
unions online i trobades a Anvers, Skopje 
i Barcelona. Taller de Músics col·labora en 
la producció i elaboració del Run For Your 
Life, així com aportant diferents músics.

El 4 de setembre es va estrenar en directe 
a la ciutat d’Anvers (Bèlgica) amb músics 
de les tres ciutats.
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PERSONES BENEFICIÀRIES 
14 persones (2 dones i 12 homes)

FITXA ARTÍSTICA
Jack Tarradellas | guitarra espanyola i veu
Núria Durán | veu
Eva Garín | trombó
Pier Paolo | saxo
Sam Mosketón | baix
David Hoyo Gómez | llums
Kiko Cabellero | so
Jordà Ferrer | escèniques
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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Concerts finals | Taller Obert

Cabal Musical Mireia Inglés | Cabal Musical

Núria Durán | The European Caravan, Anvers (Bèlgica)

Eva Garín | The European Caravan, Anvers (Bèlgica)

Cesar Montero, Andreu Granados i  Marc González | 
Taller Obert
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Juliette Robles | Cabal Musical Daniil Shagin | Taller Obert

Concert final | Taller Obert

The European Caravan, Anvers (Bèlgica)

Joy Omolere Akindayini | 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, 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 2021, que va abastar el segon semes-
tre del curs 2020-2021 i el primer semes-
tre del curs 2021-2022, va ser un any de 

relativa tornada a la normalitat. Encara 
que la pandèmia va permetre tornar a les 
aules per a reprendre les classes presen-
cials, va caldre adaptar-se a canvis i noves 
situacions pel que fa a l’ensenyament. 
Es va començar l’any amb assignatures 
col·lectives realitzades de manera híbrida, 
dividint els grups en dues meitats, oferint 
així classes online als alumnes que no es 
trobaven en el centre. Les assignatures 
amb menor nombre d’alumnes, ensem-
bles (conjunts) i classes d’instrument, es 
van realitzar presencialment aplicant les 
mesures sanitàries necessàries.

La dificultat més habitual durant aquest 
període van ser les contínues baixes 
d’alumnes i professors, en ocasions com-
plicades de solucionar. Els alumnes con-
vivents amb persones de risc van quedar 
exempts d’acudir al centre i els professors 
en les mateixes circumstàncies van tenir 
l’opció de donar les seves classes online 
mentre l’alumnat es trobava a l’aula. Es va 
continuar utilitzant la plataforma Teams 
per comunicar i realitzar les classes onli-
ne amb tot el sistema desenvolupat l’any 

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 estudiants en el camí que va de l’aula en l’escenari.
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anterior i es van posar tablets a la dispo-
sició dels alumnes que feien classe d’ins-
trument amb un professor absent.

Es van reprendre els assajos de la Big 
Band ESEM i es va impulsar una nova for-
mació composta per alumnes de tercer i 
quart curs dirigida per Joan Albert Amar-
gós. Els assajos es van realitzar a la Sala 
Omega-Morente, la més gran del centre. 
També es van reprendre les jam sessions 
a l’Ateneu L’Harmonia, però no es van 
poder realitzar en el bar, lloc habitual, 
sinó en una sala en la tercera planta amb 
més capacitat i major control d’aforament 
i garantia de distància social.

Les proves d’accés es van realitzar de 
manera presencial, instal·lant un nou 
sistema per a les proves auditives en les 
quals cada alumne utilitzava el seu propi 
telèfon mòbil per no haver de compar-
tir els reproductors físics d’mp3 utilit-
zats habitualment. És una mesura que 
es continuarà implementant per al curs 
següent. La matriculació es va realitzar de 
manera híbrida, amb alumnes que acu-
dien presencialment al centre i alumnes 
que realitzaven la matrícula en línia. Es va 
implementar a més un nou programa que 
va permetre agilitzar totes les gestions 
del procés de matrícula.

L’Assemblea d’Estudiants va continuar 
realitzant reunions periòdiques i un grup 
d’estudiants, majoritàriament de primer, 
va crear el col·lectiu Fem ESEM, un espai 
per a compartir experiències i emprendre 
accions per promoure la igualtat de gène-
re en l’àmbit musical. El centre, alhora, va 
formalitzar la creació d’un Observatori de 

gènere, coordinat per la professora Pau-
la Grande, que des de finals del 2021 es 
reuneix mensualment per abordar temes 
pedagògics i donar cobertura a possibles 
debats sorgits sobre temes de gènere.

Les relacions institucionals de l’ESEM es 
van continuar de forma molt satisfactòria. 
Es va iniciar un nou projecte amb l’Esco-
la de Música Creativa de Madrid que va 
tenir com a resultat aquest primer any 
una residència artística a Madrid amb 
alumnes de l’escola i un concert a la sala 
Berlanga de la capital.

L’acord signat amb el programa Erasmus+, 
en el qual participa Taller de Músics 
ESEM juntament amb el centre Music Ha-
lle de Tolosa, Locomotive Jazz Festival de 
Salern i Le LABA de Bordeus i que apro-
fundeix en la professionalització i benes-
tar dels músics, va continuar realitzant-se 
en les dates previstes tot i tenir alguna 
demora a causa de la pandèmia. Es van 
gestionar de nou mobilitats a Barcelona 
per a les quals es van haver de preparar 
sessions de formació sobre comunicació 
de projectes artístics i la professionalitza-
ció d’aquests. Va haver-hi presentacions 
de professors, de col·laboradors habi-
tuals i de personal de management que 
van donar la seva visió del sector i eines 
als diferents grups d’italians, francesos i 
espanyols. Es van continuar les col·labo-
racions amb el club Jamboree o el Festival 
Pedralbes de Barcelona per multiplicar les 
sinergies i lluitar en contra de la preca-
rietat del sector en l’àmbit de la pandè-
mia. Al mateix temps, van continuar les 
relacions a través dels convenis signats 
amb SAE Institute Barcelona, l’Institut 
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del Teatre, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Blanquerna, l’Institut Villar 
i el Conservatori Mayeusis (Vigo). Final-
ment, es va assistir a totes les reunions 
de l’Associació Europea de Conservatoris 
en format online. Aquestes van ser impor-
tants de cara a conèixer com estaven rea-
litzant les adaptacions els conservatoris 
europeus i de quina manera afrontaven 
“la nova normalitat”.

Pel que fa a la mobilitat dins del progra-
ma Erasmus+, es va començar a activar 
reprenent les mobilitats que en el curs 
anterior no es van poder dur a terme. 
El 2021 tan sols es va rebre un alumne 
de Saint Louise College (Roma) i es va 
començar a programar la realització de 
mobilitats per al curs següent.

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 
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 2021 es va iniciar la desena 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 teòri-
ques específiques de flamenco (història, 
composició, harmonia), juntament amb les 
assignatures comunes a altres itineraris, de 
perfil teòric-musical, tecnològic i humanís-
tic.

L’alumnat de flamenco col·labora assídua-
ment en produccions pròpies del depar-
tament de Management & Produccions, 
possibilitant d’aquesta manera que es 
formin des del principi no només a l’aula, 
sinó també a l’escenari, autèntic pilar de 
la professionalització en la música.

El 2021 es va iniciar la desena promoció 
en Interpretació de 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
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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 2021 es va iniciar la setena 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 als 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 2021 es va iniciar la sisena promoció de 
Pedagogia Musical.

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 empresa-
ris musicals. El seu objectiu és formar  
l’alumnat en tots els factors que interve-
nen en el procés organitzatiu d’esdeveni-
ments musicals –els artistes, la producció 
musical, 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 2021 es va iniciar la tercera promoció 
de Producció i Gestió.
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JAM SESSIONS
Tea for five
Clara Palet | veu
Marc Urrutia | saxo tenor
Marina Vinent | guitarra 
elèctrica
Alan Pribizchuk | baix 
elèctric
Pau Gurpegui | bateria
Feat. Luis Alfonso Guerra | 
percussió
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
14 de gener

Trio Nilo
Ernest Pipó | guitarra
Tomàs Pujol | contrabaix
Kike Pérez | bateria
Feat. Edu Pons | saxo
Nova Jazz Cava
Terrassa
28 de gener

Nil Martí | saxo
Aleix Cansell | piano
Sergio Mesa | contrabaix
Andreu Giró | bateria
Feat. Joan Mar Sauqué | 
trompeta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de febrer

Marta Durán Quartet
Marta Durán | saxo
Lidia Facerías | piano
Héctor Tejedo | contrabaix
Pau Gurpegui | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de febrer

Combo Brasil
Lidia Facerías | piano
Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | baix
Pol Leiva | bateria
Marta Durán | saxo
Feat. David Pastor | trom-
peta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de març

Javi SRojo 8et
Sara Terraza | veu
Aleix Cansell | piano
Joan Colom | guitarra
Albert Poll | guitarra
Sergi Murcia | baix elèctric
Pol Leiva | bateria
Pep Seguí | trombó
Joan Mar Sauqué | trom-
peta
Javier SRojo | saxo tenor, 
clarinet i flauta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de març

Combo flamenco fusión
Pepe Motos | direcció, veu 
i guitarra
Javier SRojo | saxo
Héctor Cervera | trompeta
Miranda Fernández | piano
Diego Gómez | guitarra
Manel Maylinch | baix 
elèctric
Álvaro López | percussió
Ismael Martínez | bateria
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
18 de març

Llorenç Colomar Quar-
tet
Llorenç Colomar | piano 
Pablo Martín | saxo
Héctor Tejedo | contrabaix
Roger Calduch | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de març 

Marta Durán Quartet
Lidia Facerías | piano
Héctor Tejedo | contrabaix
Pau Gurpegui | bateria
Marta Durán | saxo
Feat. Santi de la Rubia | 
saxo
Ateneu L’Harmonia
8 d’abril
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Lidia Facerías Quartet
Lidia Facerías | piano
Edu Pons | saxo
Guillem Soler | baix
Joan Torné | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
29 d’abril

Álvaro Imperial
Álvaro Imperial | guitarra
Ancor Miranda | bateria
Feat. Martin Leiton | con-
trabaix 
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
6 de maig

Massimiliano Biondi 
Quartet
Massimiliano Biondi | gui-
tarra
Lidia Facerías | piano
Sergi Murcia | baix elèctric
Pol Leiva | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
20 de mayo

Combo latin
Pau Gil | veu
Omar González | veu
Toni Benlloch | trompeta
Tomeu Estelrich | trom-
peta
Pau Albir | saxo alt
Víctor Vallcanera | saxo 
tenor
Fernando Montosa | trompa
Sergi Murcia | baix

Biel Solsona | piano
Eloi Pey | bateria
Oriol Martínez | timbala
Genís Riera | percussió
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
10 de juny

Vicenç Solsona | guitarra
Vicent Pérez | trombó
Pau Lligadas | contrabaix
Ramón Ángel Rey | bateria
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
7 d’octubre

Pau Albir Casares Quar-
tet
Pau Albir | saxo alt
Roger Herrero | piano
Sergio Mesa | contrabaix
Nacho Sauri | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
28 d’octubre

Pau Albir Casares Quar-
tet
Pau Albir | saxo alt
Roger Herrero | piano
Sergio Mesa | contrabaix
Nacho Sauri | bateria
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
25 de novembre

Marina Vinent Quartet
Marina Vinent | guitarra
Marc Urrutia | saxo
Alan Pribizchuk | baix

Pau Gurpegui | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
25 de novembre 

Big Band ESEM 
Lluc Casares | director
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
2 de desembre

Boira Collective
Nil Martí | saxo alt
Aleix Cansell | piano
Sergio Cañizares | contra-
baix
Andreu Giró | bateria
Nova Jazz Cava
Terrassa
16 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
Aquest curs ofereix una visió pràctica, 
completa i exhaustiva de tots els factors 
que intervenen en la gestió musical. Està 
dirigit a músics, professionals de la indús-
tria musical en general i gestors cultu-
rals que volen aprendre bases teòriques i 
coneixements pràctics, que comparteixen 
amb els experts en cada matèria. El curs 
es complementa amb classes magistrals 
on destacats experts analitzen aspectes 
fonamentals de la indústria musical.  

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 | Big Band ESEM

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 Orquesta | Micaela Chalmeta 
Big Band 

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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Big Band ESEM

Héctor Tejedo

Acciones para Músicos Noveles

Young Effervescence Big Band

Young Effervescence Big Band
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SUPERWEEK
Marcelo Woloski
Masterclass: Q&A
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
16 de març

Hoss Benítez
Masterclass 
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de març

Petros Klampanis
Masterclass: It’s about 
Time & More
Taller de Músics ESEM
16 de març

Lluc Casares
Masterclass
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de març

Jaume Gispert
Masterclass: Jugar amb 
el so i les sonoritats. Els 
colors de l’harmonia
Taller de Músics ESEM
Barcelona
16 de març

Enric Peinado
Masterclass: Producció en 
grup, recursos musicals i 
disseny sonor en el con-
text de la música urbana i 
el R&B
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de març

Joan Terol
Masterclass: In aure 
veritas
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de març

Albert Bover
Masterclass: Improvisació, 
com millorar el ritme i la 
fluïdesa i tenir un so propi
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de març

AMJM
Conferència: El món pro-
fesional i l’associacionisme 
sindical
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
17 de març

Guillermo Klein
Masterclass: L’activitat i 
l’ofici del compositor
Online 
17 de març

Xavi Torres
Masterclass: L’acompanya-
ment i la interacció
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de març

Lluïsa Espigolé
Masterclass: Extended 
piano - Extended pianist
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
18 de març

Ben Van Gelder
Marterclass: Una perspec-
tiva sobre la improvisació i 
la composició
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de març

David Domínguez
Masterclass: El ritme en el 
Flamenco
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de març

Pedro Pina
Workshop: Iniciació a la 
producció musical amb 
Ableton Live
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de març
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Cristina López
Workshop: La tecnologia 
musical al servei del Fla-
menco actual
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de març

Javi Prieto
Workshop: Descobrint la 
faringe
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de març

Judith Llimós
Masterclass: Amortització 
d’un concert
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de març

Mariona Castillo
Workshop: Cos Lliure - 
Veu Lliure
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de març

Xavi Rocamora
Masterclass: Pedagogia 
musical online
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 de març

MASTERCLASSES 
I WORKSHOPS
Pablo Carrascosa 
Workshop: Composició
Taller de Músics ESEM 
Barcelona
10 de març

El Pricto
Workshop: La improvisa-
ció com a element compo-
sitiu
Taller de Músics ESEM 
23 de febrer

Lluís Vidal
Workshop de composició
Taller de Músics ESEM
6 d’abril

Raquel García Tomás
Workshop de composició
Taller de Músics ESEM
20 d’abril

Néstor Giménez
Workshop de composició
Taller de Músics ESEM
18 de maig

Gonzalo Rubalcaba
Masterclass
Taller de Músics ESEM
25 de novembre

Julien Guillamant 
Seminari: Creació musical, 
tecnologia i nous instru-
ments
Taller de Músics ESEM
13-17 de desembre

CURS DE  
GESTIÓ MUSICAL
Finançament col·lectiu 
/ crowfunding
Classe a càrrec de Valentí 
Acconcia
Online
12 de gener

L’autoedició
Classe a càrrec de David 
Mullor
Online
19 de gener

Formes jurídiques per a 
artistes i professionals 
de la cultura I
Classe a càrrec de Cristina 
Calvet
Online
26 de gener

Formes jurídiques per a 
artistes i professionals 
de la cultura II
Classe a càrrec de Cristina 
Calvet
Online
2 de febrer

Les editorials i els seus 
contractes I 
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
9 de febrer
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Big Band ESEM

Big Band ESEM

Petros Klampanis | Superweek

Marcelo Woloski | Superweek
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Original Jazz Orquestra

Hoss Benítez | Superweek Guillermo Klein | Superweek

Micaela Chalmeta Big Band

Álvaro Imperial i Héctor Tejedo
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Les editorials i els seus 
contractes II
Classe a càrrec de José 
Ramón Gil
Online
16 de febrer 

Promoció I: Mitjans de 
comunicació
Classe a càrrec de Marc 
Tapias
Online
23 de febrer

Promoció II: Xarxes 
socials
Classe a càrrec de Marc 
Tapias
Online
2 de març

L’actuació en directe I: 
Concerts i festivals
Classe a càrrec de Xavier 
Carbonell
Online
9 de març

L’actuació en directe II: 
Elaboració d’un pressu-
post 
Classe a càrrec de Xavier 
Carbonell
Online
16 de març

Management i booking
Classe a càrrec de Miquel 
Fernández
Online
23 de març

L’estudi de gravació: 
usos, com optimitzar la 
inversió
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
6 d’abril

El paper del productor i 
del tècnic de so 
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
13 d’abril

El rider tècnic
Classe a càrrec de Kiko 
Caballero
Online
20 d’abril

Distribució digital
Classe a càrrec d’Ismael 
Comas
Online
27 d’abril

Sponsors i mecenes
Classe a càrrec de Miquel 
Fernández
Online
4 de maig

Com ser músic i no de-
fallir en l’intent 
Masterclass a càrrec de 
Pau Rodríguez
Online
19 de gener

Visió pràctica del món 
editorial en el sector de 
la música
Masterclass a càrrec de 
Rosa Vizcaíno
Online
16 de febrer

Com presentar una 
proposta a un festival / 
mercat / fira (tipus de 
materials, etc.)?
Masterclass a càrrec de 
Marc Lloret
Online
9 de març
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Xavi Torres | Superweek Audició Didàctica

Senior Fest | Espai Senior

Espai Senior

Audició | Escola de Veus
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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.

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.

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.

GRUP DE PERCUSSIÓ
El Grup de Percussió treballa ritmes de 
diferents llocs del món: llatins, africans, 
d’Amèrica del Nord i d’altres indrets. S’in-
tegren una gran varietat d’instruments de 
percussió: congues, pailes, 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.

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.
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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, infan-
til i juvenil. Tenen per objectiu 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

Flamenkat
A càrrec de Taller de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
5, 7, 8, 9 i 10 de febrer
4 i 7 de novembre

Jazz en viu... ¡swing!
A càrrec de Taller de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
1, 2, 3 i 5 de març 

Corre, Trufa!
A càrrec de Pentina el gat
Teatre Romea
Barcelona
7 i 25 de maig

Quin viatge! Història de la música 
moderna
A càrrec de Taller de Músics
Teatre Romea
Barcelona
13 i 14 de maig

Tubs del món
A càrrec de Bufa & Sons
Teatre Romea
Barcelona
18 i 19 de maig

1, 2, 3 i... !
A càrrec de Pentina el gat
Teatre Romea
Barcelona
18 de novembre
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PÚBLIC DE FESTIVALS, 
CICLES, COPRODUCCIONS I 
MEETINGS
2017 7.489
2018 6.433
2019 9.727
2020 2.152
2021 6.554

PARTICIPANTS DE L’ÀREA 
SOCIAL
2018 74
2019 69  
2020 65 
2021 64

ESTUDIANTS DEL TALLER DE 
MÚSICS ESEM
2018 201
2019 221
2020 241
2021 238

ARTISTES I CONFERENCIANTS
JAZZ I AM 93
Ciutat Flamenco 140
Festival Talent 177
Acciones para Músicos Noveles 28

220 concerts. 7.964 estudiants. 2 festivales. 1 meeting. 
10 noves produccions. 3 projectes socials.

2017 2018 2019 2020 2021

JAZZ 
I AM

Ciutat 
Flamenco

Festival
Talent

74 homes

74 homes

36 dones

19 dones

66 dones

Taller Obert Cabal Musical European 
Caravan

18 
homes

20 
homes

12 
homes

3 
dones

9 
dones

2 
dones

Interpretació: Jazz i 
Música Moderna 

Interpretació: 
Flamenco

Composició

Pedagogia 
Musical

Producció 
i Gestió

48 dones
9 homes

7 dones
13 homes

3 dones
11 homes
15 dones

3 homes
3 dones

XIFRES

Acciones 
para Músicos 

Noveles

21 homes
7 dones

126 homes

141 homes
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PARTICIPANTS EN LA  
FORMACIÓ PROFESSIONAL
2018 761
2019 1.142 
2020 1.185
2021 833 

PARTICIPANTS EN ELS  
CURSOS DE DIVULGACIÓ 
I CREACIÓ DE PÚBLICS
2018 18.351
2019 14.337
2020 3.411 
2021 6.198 

PÚBLIC VIRTUAL
471.988 pàg. vistes al web del Taller de Músics 
37.493 pàg. vistes al web del Ciutat Flamenco
40.470 pàg. vistes al web del JAZZ I AM
7.872 pàg. vistes al web del Cabal Musical

XARXES SOCIALS
13.573 seguidors totals a Facebook
7.929 seguidors totals a Twitter
7.871 seguidors totals a Instagram
5.710 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

Original Jazz 
Orquestra

Micaela Chalmeta 
Big Band

Young Effervescence 
Big Band

Marxing 
Band

21 dones

15 homes
3 dones

1 home
19 dones

24 homes

9 homes
1 dona

149 dones

106 homes

30 dones

30 dones

4 homes

19 dones

5 homes

2 dones

9 homes

21 dones

8 dones

6 homes

1.197 participants

8 homes

51 homes
47 dones

3 dones

346 homes

109 homes

2.128 participants

2.660 participants
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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 departa-
ment: 
Mireia Martín
-
Comptabilitat: Emma Gila-
bert, M. Carmen Martínez i 
Montse Sánchez

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 dels webs:  
Lluís Cabrera Jr

Management  
& Produccions 
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:  
Mireia Gilabert

Projectes socials
Coordinador: Àlex Serra
-
Assistent: Carlos Aguilar

Escola Superior – ESEM
Directora tècnica:  
Susanna Piquer
Director pedagògic:  
Santiago Galán
-
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
Assistent 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
-
Assistents: Raúl Medina i 
Lluís Cabrera Jr
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INSTITUCIONS  
I EMPRESES COL·LABORADORES

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AMB EL PATROCINI DE:
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Ciutat Flamenco

Lucía Fumero | JAZZ I AM III Congrés de Flamencologia i Pedagogia Flamenca

Suite de Lucía | Ciutat Flamenco

Mediterráneos | Ciutat Flamenco

Taller de Músics Ensemble & Chano Domínguez  | 
Sunfest, Jamboree streaming
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Espai Senior

Adriana Moscoso | JAZZ I AM Cia Maise Márquez | Ciutat Flamenco

Taller de Músics Ensemble & Perico Sambeat | 
Sala Berlanga, Madrid

Ciutat Flamenco

Non Jambi | Festival Talent
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RESUM
DE PREMSA
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Núvol
31.01.2021
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El Periódico
05.02.2021
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B! Ritmos
09.02.2021
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Beatburguer
19.04.2021
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La Vanguardia
15.05.2021
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Jazzwise
10.07.2021
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Jazz in Europe
14.07.2021
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Diario de Cádiz
23.07.2021
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La Vanguardia
10.08.2021
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Más Jazz
10.08.2021
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La Vanguardia
11.08.2021
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La Vanguardia
13.08.2021
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El Periódico
23.08.2021
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El Periódico
24.08.2021



_106

Ara
29.08.2021



107_

La Vanguardia
08.09.2021
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_110

Núvol
28.09.2021



111_



_112



113_



_114



115_



_116

B!Ritmos
03.10.2021



117_



_118

Núvol
24.10.2021



119_



_120



121_



_122



123_



_124

B! Ritmos
27.10.2021



125_
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_128

Requesens, 3 - 5, bx.
FUNDACIÓ PRIVADA




