
Caminet artístic  
 
Començo el meu caminet als escenaris com a corista de la formació “Mutis” que m’obre la 
perspectiva i em fa conèixer persones tan importants per la meva trajectòria com el Litus 
(cantautor i vocalista a la banda de Late Motiv) o el Llongue (La Madam).  
 
 
Amb “Mutis” realitzo la meva primera gira pel territori català i paral·lelament començo a fer 
grabacions com a corista d’estudi (El Moll, Vapor estudio, TMstudio, Estudi de la pobla) amb 
músics com: Litus, Llongue, Jep Cardona, Raul Rojas, Esteve de Franc, Mick Sumbling, Jordi 
Lligadas, Sol Baker o Joe Blues.  
 
 
Estudiar al taller de músics m’obre la porta al Jazz i a la música brasilera i em posa en 
contacte amb persones que comparteixen la meva mateixa passió.  
 
 
Més tard em graduo com a Musicòloga a la Universitat Autònoma de Barcelona i finalitzo la 
titulació de màster com a EMT en Estill Voice training.   
 
 
Com a cantant solista començo a experimentar en format duet en diverses formacions 
gaudint de trepitjar els escenaris i desenvolupant-me com a artista.  
 
 
Al març de 2021 es publica el meu primer EP ‘L’Eco de la Cova’,  un disc de 8 poemes 
musicats del poemari ‘Cova’ d’Anna Fernàndez (fonoll, 2019) amb la producció d’Olivera 
Estudi i sota el segell CM records (cases de la música). La presentació es va fer al mes d’abril 
de 2022 a la casa de la música de Terrassa i actualment es segueix presentant arreu del 
territori català.  
 
 
A més, amb Anna Fernández i Judith con H estem girant l’espectacle ‘Intempèrie’ estrenat al 
Harlem jazz club dins el context del Barnasants 2021. Un espectacle multidisciplinar basat en 
els textos de ‘Cova’ 'Partir' els dos poemaris publicats d'Anna Fernández. On ella recita en 
directe, la Judith con H il·lustra en directe i jo hi participo cantant poemes musicats.  
 
 
També participo com a cortista i percussionista a la gira de presentació de “l’hora viscuda” 
de Llongue i ens els espectacles educatius "les dones del rock" amb el Litus.  
 
 
Combinar l’educació amb trepitjar els escenaris són l’equilibri perfecte per mi i una no pot 
existir sense l’altra, ambdues són essencials i necessàries i em segueixen enriquint cos i 
ànima.  
 
 
Núria Garcia Duran  


