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General i Estudis: 
 
Neix a Barcelona al 1.979. Realitza els seus estudis primaris i al 1996‐97 finalitza 
l’últim curs de  secundària a Bunn High School, Carolina del Nord (USA). Pel que fa 
als estudis artístics, la seva formació musical és extensa, completa els seus estudis 
superiors  de  música  entre  els  anys  2002‐2006  en  cant  jazz  a  l’ESMUC  (Escola 
Superior  de música  de  Catalunya).  Al  curs  2005‐06    estudia  a  la  Universitat  der 
Kunste  (UDK)  a Berlin  acollint‐se  al  programa d’intercanvi  d’estudiants  europeu 
ERASMUS. Més  enllà  dels  seus  estudis  com  a  intèrpret,  també  s’interessa  per  la 
composició i la creació musical a través de mitjans electrònics i computacionals. En 
aquesta  línia,  ha  realitzat  el  Master  SMC  (Sound  and  Music  Computing)  a  la 
Universitat  Pompeu  Fabra  (2008‐2010)  amb una  beca  completa  d’estudis  de  ‘La 
Caixa’. La seva  formació és continua  i assisteix a classes del métode Feldenkrais 
amb Ohad Nachmani així com ha assistit als cursos intensius de Voice Craft I i II 
amb Viv Manning impartits a Eòlia. 
 
Experiència Docent: 
 

2000 ‐ 07       Classes al Centre d’Estudis Musicals Passatge: 
  ‐  Classes  de  Cant  Modern  i  Jazz,  Sensibilització  Musical  (  3  a  5  anys), 

Llenguatge Musical ( Grau Elemental,  totes  les edats)  i Harmonia Moderna  
  (totes les edats) 

 Agnès Miralbell  
 
2005 ‐ 06  Classes de Cant Modern i Jazz al Centre Artístic

os de veu als centres cívics de Barcelona:   
 
2005 ‐ 06  Curs
    Barceloneta i Casa Golferichs 
 
2005 ‐ 06  Classes de Cant Modern i Jazz i Llenguatge Musical de Grau  

lem ontornès del Vallès   E ental a l’Esc. Mnpl. de Música de M
 
2007 ‐ 08  Classes  de  Cant Modern  i  Jazz  a  l’Escola de Música Creu Alta de 
    Sabadell 
 
007 ‐ 08  Classes de Cant Modern i Jazz a l’ Escola de música de la  2
  Fundació Teatre Clavé de Tordera  

articulars de cant jazz i modern. 
 
2000 – 10  Extensa experiència en classes p

Centre Artístic Agnès Miralbell 
 

ses de Cant Modern i Jazz al 
cola Mpal de Música d’Igualada 

2010 ‐ 12  Clas
  3 2010 ‐ 1 Classes de Cant Jazz‐Modern a l’Es

     
2012     Classes  de  Cant  Jazz‐Modern  a  l’Escola  Superior  d’Art  Dramàtic 
    d’Eòlia 
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Projectes  usicals:  
 
En  els  seus  primers  grups  canta  amb  músics  com:  Roger  Mas,  David  González, 
Ramon  Prats,    Dani  Pérez,  David  Mengual,  Jon  Robles,  Elisabet  Raspall,  Aldo 
Caviglia,  Giulia  Valle,  Sergi  Sirvent,  Pere  Loewe,  Marc  Ayza,  Marc  Cuevas,  Sergi 
Felipe,  Juanma  Nieto,  Jaume  Llombart  i  Óscar  Domènech,  Publio  Delgado,  entre 
altres. Amb aquests músics ha recorregut la majoria de clubs  i festivals del circuit 
e jazz de Catalunya (Jazz Cava de Terrassa i Vic, Harlem Jazz Club, Cal Ble, Festival 

de Torelló, Jamboree, Cova del Drac...) 

m

d
de jazz de Tona, Festus 

orma p
 
F art dels grups: 
 
APNEA  (composicions  pròpies  sobre  un  poemari  de  Núria  Martínez  Vernis) 
[www.myspace.com/laiacagigalapnea] amb Roger Mas, Giulia Valle, Ramon Prats, 
Dani Pérez, Albert Cirera, Sílvia Pérez Cruz, entre altres... Amb aquest projecte ha 
ormat part de la selecció Catalan Jazz realitzada per l’Institut Ramon Llull així com 
a partic t  
f
h ipat en el Mee  Catalan Jazz realitzat per l’ICIC de la Generalitat. 
 
YLEMA  (grup  liderat  per  David  Gonzalez)  Tardor  de  2009  realitzen  gira  del 
Ressons de  la Generalitat de Catalunya.  [ www.myspace.com/ylema  ]  amb Roger 
as,  David  González  i  Ramon  Prats.  Amb  aquest  projecte  ha  realitzat  la  gira 
essons de
M
r  tardor 2009 entre altres actuacions pel circuit de jazz nacional. 
 
J.U.L.A.I.  (duo  de  minipop‐electrònic  a  piles  amb  Juliane  Heinemann)    [ 
www.myspace.com/julaimusic ] Amb aquest duo explora la seva vessant més pop i 
lectrònica. Han participat a diferents festivals com ara: Femelek 2010, Festus de 
orelló, (a)phonica 2010 
e
T de Banyoles, entre d’altres... 
 
Il  Dolce  Farniente  (lounge  i  música  ballable  de  los  anys  60’)  [ 
www.myspace.com/familiafarniente  ]  amb  Joel  Moreno,  Agata  Palencia,  Roc 
lbero,  Jordi  Santanach,  Alex  Florez,  Carlos  Falanga,  i  colaboracions  de  Marina 
lbero, T sc r l
A
A on Ri o, Ma c C os... 
 
BOW  (duo  amb  el  guitarrista  Toni  Mena  de  Pop‐Jazz  Electrònic)  [ 
ww.myspace.com/ebowbcn

E
w  ] 
 
EATS  VAPORUB  (  grup  de  jazz‐groove  )  [ 
ww.facebook.com/beatsv

B
w aporubmusic ]  
 
ORTHERN SONGS TRIO ( revisió de cambra dels Beatles amb el guitarrista Toni 
ena i el contrabaixista Manuel Krapovika

N
M s) 
 
UNA  MÚSICA  PER  CAVALLS  NEGRES  (espectacle  poètic‐musical  amb  textos 
’Albert Roig musicats pel compositor i baixista Jordi Gaspar i amb l’actriu Mònica 
an Campen ) 
d
V
 
 
 

 

http://www.myspace.com/laiacagigalapnea
http://www.myspace.com/ylema
http://www.myspace.com/ebowbcn
http://www.myspace.com/familiafarniente
http://www.myspace.com/ebowbcn
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També  col·labora  o  realitza  espectacles  puntuals  amb  Asstrio 
[

 

 

www.myspace.com/asstrio  ]  ,  amb  la  Big  Barcelona  Latin  Band,  Big  Band  de 
Granollers, Martí Ventura Trio i el Cor de Cambra de Vallès Oriental, musicalització 
e  la  pel.lícula  Metropolis  (dirigit  per  Ismael  Dueñas)  amb  l’esmentat  pianista, 
iulia Valle i David Xirgu. 
d
G
 
 
Discografia:  
 
2.005     enregistra “Menta”, projecte de David Castillo (poesia) i David  

Mengual (composició), en el que també participen: Ion Robles, David   
  González i Dani Domínguez. 
 
006     enregistra el seu primer disc com a líder “APNEA” on barreja la  

oesia  de 
2
  p i jazz  creació pròpia. Editat Per Fresh Sound Records. 
 
007     disc “y:” del Projecte Ylema amb David González, Roger Mas i Ramon  

rats. Autoeditat.  
2
  P
 
011    Després del Jazz. Disc amb Martí Ventura Quartet i Cor de Cambra i  2
  Cor Jove de Granollers 
 
Col.labora  en  discs  de:  La  Fundación  Tony  Manero,  Asstrio,  Estanislau  Verdet,  
Selenitas... entre altres. 
 
 

http://www.myspace.com/asstrio

