
concert didàctic adreçat a alumnes de Batxillerat i 
d'ensenyaments professionals de música 

per EVA ROMERO, cantant de jazz  



El	 jazz	 és	 una	 especialitat	

musical	 que,	 malgrat	 la	

seua	 cada	 vegada	 més	

gran	 implantació	 com	

música	 global	 i	 de	 ser	 un	

estil	 ja	 centenari,	 manca	

de	 suficient	 difusió	 entre	

els	 més	 joves,	 atrets	 per	

músiques	 més	 comercials	

i,	 la	 major	 part	 de	 les	

vegades,	 fetes	 únicament	

pel	consum	immediat	i	poc	

trascendent.		

		

	



Tot	 i	 que	 a	 l'estat	 espanyol	 existeixen	 ja	 alguns	

conservatoris	que	ofereixen	els	estudis	en	l'especialitat	de	

jazz,	estem	molt	lluny	de	l'oferta	que	trobem	en	la	música	

clàssica.	No	hi	ha	un	equivalent	al	grau	professional	pels	

estudis	 de	 jazz,	 ni	 existeixen	 orquestres	 o	 bandes	

depenents	de	 l'administració	per	 a	 altres	músiques,	 cosa	

que	sí	passa	a	altres	països	europeus	i	als	Estats	Units.	

	

Així	i	tot,	són	moltes	les	persones	que	omplen	acadèmies	i	

escoles	 privades	 per	 formar-se	 en	 aquesta	 disciplina.	 En	

mo l tes	 ocas ions ,	 no	 ho	 han	 fe t	 abans	 pe r	

desconeixement,	 i	 quan	 han	 descobert	 els	 que	 aquesta	

meravellosa	música	els	pot	aportar	quant	a	la	creativitat,	

la	 llibertat	 expressiva...	 no	 han	 dubtat	 en	 buscar	 la	

formació	necessària	per	poder	gaudir-la.	

	



Aquest	concert	didàctic	fa	un	repàs	per	les	etapes	més	conegudes	del	jazz,	i	ho	fa	des	
de	 la	 vessant	 del	 jazz	 vocal.	 Per	 a	 portar-lo	 a	 terme,	 un	 duet	 de	 veu	 i	 piano,	 i	 la	
conducció	 de	 la	 cantant	 Eva	 Romero	 explicant	 el	 blues,	 el	 swing,	 la	 bossa	 nova,	 el	
bebop,	el	scat,	la	importància	de	la	respiració,	alguns	autors	i	tècniques...	tot	amb	el	
suport	de	material	 audiovisual	 i	 la	 interpretació	en	directe	de	 la	majoria	dels	 temes	
que	ens	serviran	d'exemple.	
	



Aquest	 concert	 està	 indicat	 perquè	 els	 alumnes	 de	 Batxillerat	 i	 els	 dels	

conservatoris	professionals	tinguen	una	idea	global	del	jazz	que	els	permeta,	si	així	

ho	 desitgen,	 continuar	 posteriorment	 descobrint-lo	 depenent	 dels	 seus	 gustos	

estilístics.	

	



Eva	Romero	
curriculum	



Naix	a	l'Olleria	(València).	Comença	a	estudiar	música	de	manera	autodidacta	als	7	anys	i,	
als	9,	s'inscriu	en	l'escola	d'educands	de	la	SEM	Santa	Cecília	del	seu	poble.	Cursa	estudis	
superiors	 de	 saxo	 i	 amplia	 posteriorment	 la	 seua	 formació	 en	 harmonia	 clàssica,	
contrapunt	i	fuga.	Es	diploma	en	Biblioteconomia	i	Documentació	a	la	Universitat	de	Vic	
(Barcelona)	 i	 actualment	 cursa	 el	 grau	 superior	 en	 l'especialitat	 de	 Cant	 Jazz	 al	
Conservatori	Superior	de	Música	de	Navarra.	
	
Des	de	1991,	amb	un	breu	 lapsus	de	4	anys,	ha	estat	professora	en	diverses	escoles	de	
música,	però,	sobretot,	en	l'Escola	MiD	de	l'Olleria,	en	la	qual	ha	impartit	classes	de	saxo,	
de	llenguatge	musical,	de	teoria	i	harmonia,	i	també	ha	estat	directora	de	la	Banda	Jove.	
Des	 del	 curs	 2015/16	 ha	 estat	 professora	 de	 Cant	 Jazz	 a	 l'Escola	 MiD	 de	 l'Olleria,	 a	
Rythmus	 Música	 y	 Movimiento	 (València),	 a	 l'Escola	 de	 Música	 Moderna	 SiFaSol	
(Benissa),	l'Aula	de	Jazz	(València)	i	Rytmus	(Xàtiva).	Imparteix	cursos	i	tallers	sobre	jazz	
vocal,	participant	com	a	docent	en	el	IX	Spring	Jazz	Meeting	de	Sedajazz	i	el	XIX	Seminari	
Internacional	de	Jazz	del	Palau	de	la	Música	de	València.	
	
Entre	 1989	 i	 1994	 va	 ser	 membre	 de	 distintes	 orquestres,	 tocant	 el	 saxo	 i	 cantant,	
activitat	que	va	deixar	a	un	costat	per	dedicar-se	a	la	docència	i,	posteriorment,	als	seus	
fills,	excepte	per	participar,	en	2012,	en	el	treball	col·lectiu	Xàtiva	interpreta	Raimon,	amb	
el	qual	va	realitzar	una	minigira	per	presentar-lo	a	Xàtiva,	València,	Madrid	i	Barcelona.	
	
	
	



	
De	 formació	 vocal	 totalment	 autodidacta,	 des	 de	 2013	 ha	 cantat	 regularment	 amb	
formacions	 ja	establertes	 com	Fun	Jazz	Trio,	Jazz	Quartet	Project,	Smart	Set	Trio,	Jazz	
Time	 Trio,	 Nou	 Trio,	 Foro	 Trio...	 A	 més,	 ha	 estat	 convidada	 per	 la	 Big	 Band	 del	
Conservatori	Superior	de	Música	de	València,	 la	de	 la	Universitat	Jaume	 I	 (Castelló)	 i	 la	
Cotijazz	 Big	 Band,	 totes	 tres	 dirigides	 per	 Ramon	 Cardo;	 també	 ha	 col·laborat	 amb	
Enjazzats	Big	Band	(sota	la	direcció	de	Voro	García),	la	Ciutat	Big	Band	(Alcoi),	la	València	
Big	Band,	 la	San	Francisco	Big	Band	 (Gandia),	amb	 la	qual	 realitza	el	concert	 inaugural	
del	 festival	 Polisònic	 2016,	 la	 Jazz	 bona	 Big	 Band	 (la	 Pobla	 de	Vallbona)	 i	 la	 Lírica	 Big	
Band	de	Silla,	amb	qui	ha	realitzat	un	enregistrament	recentment.		
	
A	 banda	 de	 les	 formacions	 abans	 esmentades,	 també	 ha	 tingut	 oportunitat	 de	 cantar	
amb	músics	molt	 diversos,	 entre	 els	 quals	 destaquen	Perico	Sambeat,	 Pedro	 Iturralde,	
Fabio	Miano,	Joan	Soler,	Toni	Belenguer,	Voro	Garcia	o	Ricardo	Belda,	entre	d'altres.		
	
Amb	l'Homenatge	a	Billie	Holiday,	espectacle	concebut	en	2015	amb	Ramon	Cardo	Trio,	
ha	recorregut	grans	sales	de	música	en	directe	de	València	(Jimmy	Glass,	Teatre	Zircó,	33	
rpm,	Sala	Matisse,	Una	Cosa	Rara...),	auditoris	com	el	de	Nules	o	Bétera,	el	Jazz	Club	El	
Mussol	(Alcoi),	el	Festival	MUV	2015,	el	Festival	Gothejazz	2016,	el	Festival	de	Benidorm	
2018	 i	 el	 d'Ondara	 2018,	 entre	d'altres.	Recentment,	 aquest	 projecte	ha	 sortit	 cap	 a	 la	
resta	 de	 l'estat,	 presentant-se	 en	 diverses	 localitats	 d'Andalusia,	 Euskadi	 i	 Castella-La	
Manxa.	
	
	



	
Participà	al	XX	Festival	de	Jazz	de	València,	acompanyada	per	un	Ensemble	de	Sedajazz	i	
l'Orquestra	 de	 València,	 sota	 la	 direcció	 de	 Jesús	 Santandreu,	 cantant	 arranjaments	
d'aquest	últim	sobre	temes	de	George	Gershwin,	el	juliol	de	2016.	
	
En	2016	crea	el	projecte	Ella	&	Pass	Revisited	amb	el	guitarrista	Manuel	Hamerlinck,	amb	
el	qual	participen	en	el	Festival	de	Jazz	de	La	Serrania	i	s'estrenen	com	a	duet	a	diversos	
locals	com	el	Café	Mercedes,	el	Jimmy	Glass	Jazz	Bar,	Bacarando...	
	
Al	marge	del	jazz,	col·labora	amb	el	projecte	Som	Bolero,	una	revisió	a	quintet	del	bolero	
tradicional,	 i	 ha	 estat	 invitada	 pel	 cantautor	 Andreu	 Valor	 per	 acompanyar-lo	 en	
l'espectacle	10x3	per	celebrar	els	10	anys	de	carrera	de	l'artista	l'any	2017.	
	
Actualment,	 a	 banda	 de	 seguir	 amb	 projectes	 anteriors,	 participa	 en	 un	 monogràfic	
anomenat	 All	 of	 Cole	 Porter,	 amb	 Ramon	 Cardo	 (saxo),	 Iván	 Cebrián	 (guitarra),	 César	
Cortés	(contrabaix)	i	Simone	Zaniol	(bateria);	és	integrant	del	septet	Las	Vegas	Jazz	Band	
(liderat	 per	 Jeff	 Jerolamon)	 i	 de	Cotijazz	Big	Band;	 ha	 estrenat	 recentment	Estàndards	
d'Elles,	recull	d'estàndards	compostos	per	dones	 i	 interpretats	en	 format	trio,	 i	prepara	
un	 remake	 del	 disc	 Duets	 de	 les	 cantants	 Betty	 Carter	 i	 Carmen	 McRae,	 amb	 la	
col·laboració	de	la	cantant	Ester	Andújar,	mentres	és	requerida	per	distintes	formacions	
per	a	concerts	en	diferents	formats.	
	
	



Eva Romero 


