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BLANCA JULIÀ TRAVERIA, mezzosoprano
Nascuda a Lleida, finalitza el grau Professional de piano al Conservatori Professional
de Música de Lleida. Ha participat en diferents cursos de piano i música de cambra,
rebent classes de Margarita Serrat, Benjamí Santacana, entre altres. En l’àmbit del
cant inicia els seus estudis amb Rosa M Pujol. Ha rebut classes de Manuela Soto i
Jacques Calatayud. Actualment cursa el grau professional de cant al Conservatori
Professional de Música de Cervera amb Josep Ferrer.
Molt implicada en el món coral de la ciutat, tant com a cantaire com en la direcció
de cors, ha participat en diferents cursos de direcció coral. Ha estat cantaire de la
Coral Sícoris, de l’Orfeó Lleidatà i del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de
Lleida. Ha estat sots-directora de l’Orfeó Lleidatà, directora de corts infantils tant de
l’Orfeó Lleidatà com del Sícoris Club i actualment compagina la direcció de diferents
cors: Coral Xiroia de l’Ateneu Popular de Ponent, Coral Sícoris, Coral de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova i Coral Vallfogonina. També és professora a l’Escola de
Música Municipal de les Borges Blanques, Juneda i Arbeca

JORDI SERRANO JOVÉ, baix
Cursa estudis de llenguatge musical, piano i harmonia a l’Escola de Música de
Tàrrega i continua la seva formació acadèmica al Conservatori Professional de
Música de Cervera, on actualment cursa estudis de cant amb el professor Josep
Ferrer. Ha participat en diversos cursos de cant i interpretació de repertori amb
professors com Bruno Henriques, Alfons Escué i Mireia Pintó, així com en cursos de
piano, música de cambra i direcció coral. Ha dirigit la Coral Ressons de Calaf, l’Orfeó
Nova Tàrrega i la Coral Pontsicana de Ponts, entre altres.
Actualment és director titular de l’agrupació la Dàlia Blanca d’Artesa de Segre, la
Coral Infantil Dolces Veus d’Anglesola i l’Escolania Torrefarrera. És membre del Cor de
Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida.

JORDI CASTELLÀ BOVÉ, piano
Nascut a Cervera, inicia la seva formació al Conservatori d’aquesta ciutat i finalitza
els estudis superiors de piano al Conservatori Superior de Música de Barcelona, sota
el mestratge de Jordi Vilaprinyó, obtenint les màximes qualificacions.
Des de llavors, realitza estudis de postgrau amb el mestre Miquel Farré. Ha actuat en
sales tan emblemàtiques com el Palau de la Música Catalana, l’Auditori de
Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori Enric Granados de Lleida o la
Fundación Juan March de Madrid i ha ofert recitals en diferents festivals
internacionals, com són el de Torroella de Montgrí o el de l’Auditori Pau Casals. És
guanyador de diversos concursos i actualment compagina la seva activitat
concertística amb la de docent al Conservatori Professional de Música de Cervera.
És també pianista acompanyant del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de
Lleida i del Curs Internacional de Musica Emili Pujol de Cervera.

Programa
1a part:

Àries Barroques
2a part:

Intermezzo musical
“Il marito giocatore
e la moglie bacchettona”.
G. Maria Orlandini (1676-1760)

