MARTA FIOL

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Interpretació
-

4 anys al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, intervenint-hi
com a solista (dir. Jordi Casas Bayer)

-

Participació a les següents obres de teatre musical:
•“Drácula, el musical” (dir. Pepe Cibrián)
• “Sweeney Todd” (dir. Mario Gas)
• “Càndid” (dir. Xavier Albertí)
• “El Retaule del Flautista” (dir. J. Ll. Bozzo)
• “Boccato di Cardinale”, Comediants (dir. Joan Font)

-

Actuacions amb el recital-espectacle “Cançons de Cabaret” (dir. Enric
Llort) —repertori d’A. Schönberg i Kurt Weill— al Teatre Malic i Teatre
Artenbrut de Barcelona, Auditorio de Zaragoza…)

-

Diverses actuacions del recital escènic (B. Britten, P. Bacchus, K. Weill, F.
Poulenc) per a piano, veu i contrabaix “Una vetllada amb Nardi
Kabasha”, dir. G. Escamilla (Caja Madrid, CCCB, Auditori de Lleida…)
Estrena a Eolia i+d del recital escènic “D’Ultramar al Paral.lel, de La
Mancha al cabaret!” (dir. Gemma Reguant, piano Efrem Garcia i
Salinas)
Estrena a “El Molino” del recital escènic “Ai, com m’agrades!” (dir.
Gemma Reguant, piano Efrem Garcia i Salinas)

-

-
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Òpera
Estrena absoluta de l’òpera de M. Valls “Cal 33-33” o “El bon samarità”
(rol protagonista femení) en el Festival GREC
- Participació a l’ópera “Las hijas de Bernarda Alba” (rol de Martirio), amb
música de Manuel García Morante i llibret de H. Martínez Relaño (a
partir del text de F. García Lorca)
- Estrena absoluta de l’òpera “L’idiota“ amb el rol de Aglàia (música de
Joan Grimalt)
- Estrena absoluta de l’òpera “Selima”, d’Albert Sardá
- Interpretació del rol principal son epouse, en l’òpera “Le pauvre
Matelot”, de D. Milhaud
- Interpretació del rol d’Opportunitas a l’estrena absoluta de la “Fantasia
lírica Opportunitas”, de Jesús Rodríguez Picó
- Estrena absoluta de l’òpera “Un futur esplèndid” (Berta), d’Albert Sardá
- Estrena absoluta de l’òpera-monòleg “Retrato de soledad”, amb música
de Pedro Pardo i llibret de Jordi Sierra i Fabra (amb Púlsar Ensemble)
- “La voix Humaine” (Elle) de F. Poulenc/J. Cocteau, amb direcció de
Manel Dueso I Luc-Olivier Sáncher al piano
-

Recitals de Música Contemporània
- Estrena absoluta d’obres dels compositors catalans Peter Bacchus, Anna
Bofill, Xavier Boliart, Mercè Capdevila, Benet Casablancas, Agustí
Charles, Christiann De Jong, Sergio Fidemraizer, Andrés Lewin-Richter,
J.M. Mestres Quadreny, Jesús Rodríguez Picó, Albert Sardà, Josep Soler,
Eduardo Diago, Carles Eroles i Carlos Silva, en multiples recitals.
- Actuacions a l’Auditorio de Zaragoza amb l’orquesta “Enigma”, sota la
direcció de J.J. Olives
- Intervenció a la “III Semana de Música Contemporánea” de l’Auditorio
de Zaragoza
- Actuació en els cicles de recitals d’ “Un segle de lied català” en diverses
edicions del Festival GREC.
- Integrant del grup “Ensemble BCN Nova Música” amb qui va editar el
disc “Ferias” i va actuar en diversos festivals i localitats de tota Espanya
- Participació amb l’EBNM als concerts de “Música i pintura” dins el Cicle
Internacional d’Influències musicals, a les ciutats d’Utrecht, Amsterdam i
Barcelona
- Col.laboracions amb concerts del “Grup XXI” (Peter Bacchus)
- Recitals de música contemporània amb el duo per veu-contrabaix
“Agut i greu” (amb Rafel Esteve)
- Intervenció com a actriu-cantant en la lectura dramatitzada de l’obra
“Ritual d’iniciació” d’Elisabeth Hess, en el Projecte Vaca, de l’Associació
de creadores escèniques
Enregistraments de CD
“Villanescas” de Francisco Guerrero (amb el Cor de Cambra del Palau)
“Drácula, el musical”
“Sweeney Todd”
“Ferias” (amb textos de Federico García Lorca i música de Chrystian de
Jong, interpretat per l’Ensemble Barcelona Nova Música)
- Enregistrament de l’obra integral per a veu i piano de Joaquim Serra,
acompanyada al piano per Jordi Masó (“Columna Música”)
-

Marta Fiol

2

-

-

-

“Cançons sobre poemes de Joan Oliver”, per a “Ars Harmonica”
Enregistrament en col.laboració amb “Phonos” i “Fundació Catalana de
Música Contemporània” d’el CD “Agut i greu” per a veu i cotrabaix
amb obres de compositors catalans
CD amb obres de Berio, amb la Orquesta de cambra “Enigma”, de
l’Auditorio de Zaragoza (dir. J.J.Olives), per al segell “Columna Música”
Col.laboració en el CD “El rastre d’Orfeu” (Joan Izquierdo—flautes de
bec— i Albert Mestres—recitador—)
CD Concierto Fémina Clásica en apoyo al Día Internacional contra la
violencia de género.
CD de l’òpera-monòleg “Retrato de soledad”, amb música de Pedro
Pardo i llibret de Jordi Sierra i Fabra (amb Púlsar Ensemble)

Docència
-

-

5 anys de docència en diverses escoles públiques i privades d’Educació
Primària i Secundària
Actuacions com a especialista de música en diverses Escoles Bressol
7 anys com a professora de Llenguatge Musical i Coordinadora de
departament, al centre d’Educació Musical Martenot Diaula
2 anys com a docent de veu i de llenguatge musical a l’escola de
música Tremolo.
Direcció de cors infantils en àmbit escolar
2 anys de professora de llenguatge musical en àmbit televisiu
(Operación Triunfo)
3 anys d’assessora de Pedagogia Musical per a l’Ajuntament de
Barcelona dins el Pla de Formació Pedagògica per a Mestres
3 anys Professora de Llenguatge Musical dins el Pla de Formació
Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona
6 anys Formadora de Mestres, impartint classes regularment a Rosa
Sensat en diversos cursos d’estiu i d‘hivern
2 anys com a docent de cursos de Preparació per a Oposicions per
Mestres de Música, a Rosa Sensat.
Docent de l’Escola Municipal d’Expressió durant 2 anys
3 anys com a formadora de Música per al CRP (Centre de Recursos
Pedagògics) de la Cerdanya i del Pla d’Urgell
Col.laboració com a formadora de mestres de música per a la UAB
Disseny del programa formatiu “Comunicacions d’Alt Impacte”, dins el
projecte “Ulisses” de la Universitat Pompeu Fabra destinat a directius
empresaris.
Intervencions com a formadora en “Preparació de presentacions en
públic” en cursos per a directius d'empresa (Foment del Treball)
Actualment docent de veu a l’escola superior d’art dramàtic Eòlia, al
Programa de Formació Dalcroze Training i privadament a actors,
cantants, professors d’Educació Infantil i Primària i en àmbit empresarial.
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Gestió/producció
-

Fundadora de la productora “Kamalundu Produccions”:
•En l’ambit del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana:
direcció i producció dels espectacles educatius familiars “BimBom, nadons al Palau”, “Zig-Zag, passets al Palau” i “Abans de
néixer, al Palau”, (el tres actualment en cartell al Cicle de
Concerts Familiars)
•Enregistrament i producció dels CD “Baldufa” i “Picarol”
(arranjaments i acompanyament al piano de cançons infantils
populars catalanes a càrrec de Pedro Pardo) amb segell
discogràfic propi “Kamalundu”
•Disseny i realització durant 3 anys) a Lleida, del programa de
tallers musicals familiars “Baldufa” (programa educatiu-familiar)
per encàrrec de l’EMOL (Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà)
•Disseny del programa familiar “hivern-art” a la ciutat de Lleida
(programa educatiu-familiar de relació arts plàstiques i música)
juntament amb l’EMOL)
•4 anys Organitzadora i docent de “Tallers familiars de música”,
que s’han impartit a la Casa Golferichs de Barcelona, al Centre
Nabel d’Esplugues de Llobregat, a l’Escola de Música de l’Orfeó
Lleidatà EMOL), al Centre “Collage” de Gràcia…
•25 màsters de CD de caràcter didàctic

-

Fundadora i directora de l’Associació (durant 5 anys) “Òpera
Alternativa” (fins a la seva dissolució) encapçalant els projectes
següents (molt ben valorats per la premsa):
•Estrena a l’Estat espanyol de l’òpera “Les Mamelles de Tirèsias”,
de Poulenc-Apollinaire, en commemoració del Centenari de
Francis Poulenc(rol de Thérèse-Tiresias).
•Diverses actuacions amb l’esmentada òpera a Espanya i França
•Edició en CD de “Les Mamelles de Tirèsias” en versió traduïda al
català (Miquel Desclot)
•Estrena a l’Estat espanyol de l’òpera “Les malheurs d’Orphée”,
de D. Milhaud (rol de Euridice) en el Festival GREC-99
•Organitzadora de dues temporades d’òpera de petit format:
«Petites òperes per a gourmets»

-

Organitzadora del Primer Cicle d’Audicions i Concerts per a l’Etapa
Infantil (0-6 anys) a Rosa Sensat
Organitzadora i participant de las audicions per a escolars en relació a
la veu i el quartet vocal (JJMM de Barcelona, Casal del Metge)

-

-

Directora del departament d’Educació Infantil I Àrees Artístiques
(materials educatius) de l’editorial Grup-Edebé, d’àmbit estatal,
publicant en les diferents llengües de l’Estat (llibres, quaderns, CDs, guies
pel professorat, jocs, materials didàctics diversos, estudis de mercat,
accions de promoció dels materials, etc). Des del disseny i definició de
tots els projectes, la seva elaboració i seguiment dels processos
educatius i tècnics, fins a l’arribada del material a les aules:
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•Planificació i control dels processos d’edició de text: estudi de la
legislació,
programació,
paginació,
redacció,
disseny,
maquetació, recerca d’imatges, correció de proves, pdf,
plotters…
•Organització i coordinació d’equips de treball: autors, assessors,
redactors, iconògrafs, il.lustradors, correctors d’estil, pedagogs,
dissenyadors, maquetistes, i serveis externs en general
•Coordinació del treball amb departaments d’altres Comunitats
de l’Estat Espanyol, supervisió de les traduccions i/o adaptacions
a d’altres llengües de l’Estat
•Planificació i supervisió dels processos d’edició de CDs: tria de
fragments, correcció, enregistrament, edició, masterització,
disseny i confecció de maqueta i caràtula, duplicació i distribució
•Gestió i correcció de materials digitals
•Assessorament i gestió per a accions de control de qualitat,
màrqueting i promocions educatives
•Coneixement de l’entorn Mac OS X i programes d’edició i gestió

FORMACIÓ
-

-

-

Professora Fitzmaurice Voicework
Candidata a profesora del Mètode Feldenkrais (Barcelona 3)
Titolació superior de cant i professional de piano al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona
Diploma de Fomació en Musicoteràpia a l’“Atelier de Musicothérapie
de Bordeaux”
Diploma de Formació en Pedagogia Willems a Lyon
Diplomada en Pedagogia Martenot
Cursos de perfeccionament de cant amb Enriqueta Tarrés, Enedina Lloris,
Joan Pons, Jane Manning (Londres), Montserrat Pueyo, Thomas
Quasthoff, treball regular amb Juliette Bise (Berna), Myriam Alió i Cynthia
Sanner (Julliard School, N.Y.)
Aprofundiment del repertori líric amb: Kurt Widmer, Àngel Soler, Anna
Ricci, Manuel García Morante, Kamal Khan (director assistent del
Metropolitan de N.Y.), Dalton Baldwin, David Lutz…
Diversos tallers de Fitzmaurice Voicework (New York, London, Barcelona)
amb Catherine Fitzmaurice, Saul Kotzubei, Ilse Pfeiffer, Josey Bates, etc.
Tallers de “Theatre Biomechanics” amb Sergei Ostrenko (IUGTE, Global
Theatre Experience), Àustria
Taller “Anne Bogart’s Viewpoints” (Christina Keefe)
Taller "Dramatic Action in Movement: Psycho-Physical Exploration of Text
and Action" (Cara Rawlings)
Cursos d’interpretació escènica amb Carme Aymerich.
Cursos de Direcció Coral amb Pierre Caó, Manel Cabero, etc.
Diversos cursos de pedagogia musical (Martenot, Wytack, Dalcroze…)
Estudis regulars de Dansa Clàssica, Dansa Oriental, Dansa Jazz i balls de
saló
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