
 

 CICLE DE CONCERTS 40è ANIVERSARI   

 

 

 
 

 

 

A càrrec de: Sarah Claman i Ariadna Rodríguez, 

violins i Pau Sola, violoncel 

Obrirà el concert el Trio d’alumnes de l’escola:  

Eva Moraleja i Judit Rios, violins i Lucia Lara, violoncel 

 

 

 

Entre Cordes 

Divendres 27 d’octubre 

A les 21’15 a les Esmandies 



 

Música de:  

B. Bartok, S. Claman, J. Corigliano, A. Moffat, Z. Kodaly, A. Rodríguez,  

P. Sola 

 

 

Sarah Claman, ha estat col·laboradora i professora substituta de l’Aula. Estudià 

interpretació de violí i etnomusicologia a la Universitat d’Otago a Nova Zelanda. Va anar 

al Regne Unit per estudiar a Dartington College of Arts i és allà on descobreix la seva passió 

per la interpretació de música contemporània. Llavors fa un postgrau en violí a l'ESMUC. 

Actualment actua com a violinista amb diferents agrupacions dedicades al treball amb la 

dansa i la improvisació lliure. 

Ariadna Rodríguez Masafrets, és antiga alumna i professora actual de violí de l’Aula. 

Estudià el grau professional a l’Oriol Martorell, centre integrat de música a Barcelona, 

acabant els estudis superiors a l’ESMUC. Actualment compagina l’estudi de l’instrument 

amb el pedagògic, cursant màster en percussió corporal i ampliant els estudis en el mètode 

Colourstrings. 

Pau Sola Masafrets, és antic alumne i professor de violoncel de l’Aula fins al 2016. Estudià 

el grau professional en violoncel al Conservatori de Badalona. Posteriorment estudia el 

Grau superior en Composició a l’ESMUC. Acutalment està estudiant el Master en Violoncel 

Jazz al Conservatorium van Amsterdam. Es dedica principalment a la música 

experimental, desenvolupant-se com a intèrpret, compositor i improvisador de músiques 

rares. 

 

PROPERS CONCERTS 

En concert: Dijous 9 de novembre  a les 21’15 al Cafè de Mar. A càrrec de Sandrà Rodríguez,veu i 

Carles Cañizares, Guitarra elèctrica 

 

Recital de Piano: Divendres 15 de desembre a les 21’15 a l’Auditori de l’escola. A càrrec de Xavier 

Barbeta, pianista 

 

Concert de Nadal: Divendres 29 de desembre a les 21’15 a l’Èsglesia de Santa Anna. A càrrec del 

Cor d’Alella, dirigit per Jordi Lalanza 

 

 

 

 

 

 
     

www.aulamasafrets.com  

   Arnau Palau 3   

    93 758 64 93 

 

http://www.aulamasafrets.com/

