
 

  



MASTERCLASS “STRINGS&JAZZ” AMB MARTA ROMA 

STRINGS&JAZZ no és una masterclass com la majoria, STRINGS&JAZZ  és ser flexible, 

curiós, obert als canvis, a la innovació, creació, improvisació, buscar, connectar-se amb 

l’essència de la música i amb els teus orígens, escoltar, comunicar, unir, provar, ser 

perseverant, ser honest, ser sincer, experimentar, saltar al buit, arriscar, tenir por, gaudir, 

practicar, equivocar-se, rectificar, reivindicar, jugar, emocionar-se, compartir… 

  

La música com a llenguatge universal no té barreres que limitin la creació, no hi ha 

instruments que et marquin el camí, no hi ha gèneres que et defineixin com a artista. Tots 

som únics, tots tenim la nostra pròpia història i cada un de nosaltres busca com explicar-la 

amb veu pròpia. 

 

OBJECTIUS: 

Introduir nou repertori de jazz i música popular. 

Treballar detalladament noves obres, noves articulacions i harmonies. 

Presentar en concert el treball realitzat. 

 

 

QUÈ FAREM? 

Els instruments que toquem són això, només instruments. El nostre mitjà d’expressió. Els 

estils musicals són com les llengües, com més en coneixem, més eines tindrem per 

expressar-nos artísticament amb aquest instrument i per tant creixerem en riquesa cultural i 

personal. 

 

Volem introduir diferents tècniques i recursos per tastar nous estils amb els nostres 

instruments.  

 

Tocar i crear conjuntament. 

Treballar la improvisació i la harmonia aplicada a l’instrument. 

Aprendre d’oïda. 

Tocar petits exemples de jazz. 

 

 

AMB QUI? 

La Marta Roma és una violoncel·lista i cantant 

meravellosament versàtil de Barcelona que  ha 

desenvolupat el seu propi enfocament personal i creatiu 

per a la improvisació amb grans artistes com Gary Burton, 

Alejandro Sanz, Dream Theater, Susana Baca, A.R Rahman i 

molts altres.  



És llicenciada en Educació Musical a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC- 

Barcelona, 2011) i diplomada en Performance al Berklee College of Music de Boston (2014), 

estudiant amb violoncel·listes com Eugene Friesen i Mike Block. També és  llicenciada  

Summa Cum Laude en el  Màster en Música Contemporània a  Berklee Global Jazz Institute 

(BGJI, 2016).  

 

Ara, la Marta treballa en el seu primer àlbum mentre desenvolupa la seva carrera 

professional fent, ensenyant, gravant i escrivint música nova. 

 

Trobareu més informació a www.martaroma.com 

 

 
 

ON FAREM AQUESTA MASTERCLASS?  
 

 
 

Passeig Vapor Gran, 17 de Terrassa 

93 731 25 26 

 

 

QUINS DIES I HORARIS FAREM? 

DISSABTE 24  

9:30h - Benvinguda, introducció i presentació 
 

10:00h a 12:15h- (2h15’) 

En grups, començarem unes sessions de treball personalitzat, on s’introduirà el material i es 

començarà la pràctica d'aspectes concrets del repertori, combinat amb estones de 

perfeccionament i pràctica de les indicacions rebudes 
 

12:30h a 14h - (1h30')  

Tots els participants. Posada en comú i treball de les obres. 

 

PAUSA 

 

16:00h a 17:30h - (1h30') 

Tots els estudiants. Treball de les obres 
 

18:00h a 20:00h - (2h)  

Tots els estudiants. Treball de les obres.  

 

 

 

http://www.martaroma.com/


DIUMENGE 25 

10:00h a 12:00h - (2h) 

Assaig general. Muntatge del concert 

 

13:00 CONCERT VERMUT (45' aprox.) 

 

PREUS 

45€  Alumnes matriculats al CEM  Conservatori de Grau Professional i Socis d’Amics de la 

Música de Terrassa.  

50€  Alumnes d’altres procedències amb nivell de Grau Professional o avançat 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es podran realitzar del 15 de febrer al 15 de març, ambdós inclosos 

presencialment a la secretaria del CEM, o online a www.cem.cat  

 

 

http://www.cem.cat/

