
       ANNA CATALÀ GARCIA                                      
Nascuda a Barcelona, l’any 1981. Estudia guitarra clàssica i 

cant coral a l’escola Montserrat Calduch de Sant Cugat. 
Posteriorment inicia estudis de jazz  i música moderna a l’escola 
“Blue Train” de Sabadell i posteriorment a l’escola “Taller de 
músics de Barcelona”. 
Ha realitzat el curs d’introducció de la tècnica “voice craft, impartit 
per Paul Farrington y Gillyanne M. Kayes a Barcelona (2001). 
Perfecciona  aquesta tècnica diplomant-se en el "six day course in 
Estill Compulsory Figures including Level I (12 compulsory figures) 
& Level II (Six voice qualities)", curs impartit el juliol de 2001 a la 
Royal Academy of Music of London. Al 2006 es titula del CMT 
(certified master teacher) de voice craft. 
Ha estudiat veu amb professors com ara Helen Rowson, Errol 
Woisky, amb la foniatra Cori Casanovas, entre d'altres.  
Ha estudiat improvisació vocal amb Xevi Garcia i Luciana Souza. 
Ha rebut classes de dansa amb Anna Agustí, Aixa Guerra, Teresa 
Gracía, entre d'altres. 
Compagina el seu treball vocal i musical amb l’estudi de terapies 
energètiques com la polaritat, la kinesiològia,etc.  
Al 2009 es titula de la teràpia corporal de Polaritat. 
 Ha compartit escenari amb músics com ara: Joe Smith, Dani 



Pérez, Joan Díaz, Gorka Benítez, Benet Palet, Guillermo Klein, etc. 
Ha inaugurat i participat en diferents festivals de jazz, com ara: III 
setmana de Jazz de Sabadell,  festival de “jazz na praça da erva de 
viana do castelo” (portugal) del 2000, inauguració del festival de 
blues de Cerdanyola del 2000, festival de jazz de Terrassa, festival 
de veus de Birmingham, Detroit i Florida, etc. 
Ha format part del grup vocal coda durant 12 anys, amb el qual van 
grabar el disc “cOda Eclèctic”. També lidera el grup de jazz-brasil 
amb arranjaments propis “Anna Català i Josep Mª Merseguer”. 
Ha format part del grup del taller de músics “the taller singers”. 
És membre del grup “Cromo morphos” liderat per la saxofonista i 
compositora Marina Vallet. 
Ha colaborat en els discos del bateria Joe Smith i el guitarrista Pere 
Soto. 
 
 
 
 
 
 
 


