
Martí Carreras Almar 
Sebastià Bassa, 6 

L’Ametlla del Vallès 08480 
Barcelona, Espanya 

628474231 
marticarrerasmusic@gmail.com 

MEDIA 
• Web general: http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras 
• Web òpera “La Maternitat d’Elna”:  

https://marticarrerasmusic.wixsite.com/elnaopera-catala 
• Instagram: https://www.instagram.com/film.music.carreras/ 
• Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgWx2ajvvdgVwot9Ku7yesA 

IDIOMES 
• Català: Natiu 
• Espanyol: Natiu 
• Anglès: TOEFL iBT Certificate, puntuació de 96. 
• Japonès: Bàsic 

ESTUDIS 
- Màster de Composició Aplicada als mitjans audiovisuals i escènics (2016-2017) 
	 CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEU 
	 	 Beca concedida pel Conservatori superior de música del Liceu. 
	 	 Composició per a mitjans audiovisuals amb J. Nieto. 
	 	 Composició de música per a videojocs amb O. García. 
	 	 Escenografia del teatre i l’òpera amb P. Azorín. 
	 	 Tècniques de gravació i postproducció amb J. Vinader. 

- Títol superior de música, especialitat en Composició (2012-2016)  
	 Equivalent a Grau Universitari. 
	 ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya 
	 	 Composició amb S. Brotons, A. Guinovart i M. Sotelo. 
	 	 Orquestració amb A. Guinovart i B. Vivancos. 
	 	 Composició per a mitjans audiovisuals amb A. Bataller. 
	 	 Arranjaments de jazz i Big Band amb Ll. Vergés. 
	 	 Arranjaments de la música moderna amb X. Ibáñez 
	 	 Piano amb L. Pérez Molina i J. Surinyac. 
	 	 Direcció d’orquestra i de cor amb X. Puig. 

- Grau Professional de Piano (2006-2012) 
	 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DEL LICEU i altres. 
	 	 Piano amb G. Pons, J. M. Roger i M. Rodríguez. 
	 	 Clarinet amb A. Reverté, C. Font. 

- Grau d’Estudis Literaris (2018) 
	 Universitat de Barcelona (UB) 
	 	 Literatura amb G. Sabaté. 
	 	 Introducció a la Teoria de la Literatura amb B. Bagunyà 

- Curs intensiu de composició de música per a cinema i TV (21 hores) 
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	 ESCUELA DE MÚSICA CREATIVA (Madrid) 
	 A. Román 

- Curs “Música i audiovisual: llenguatge, anàlisis, representació i performance” 
	 UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 

- Curs de composició de bandes sonores (25 hores) 
	 ESCOLA DE MÚSICA “EL MUSICAL” 
	 J. A. Amargós y Ll. Vergés 

- Altres estudis de composició amb: 
M. Bertrand 

- Altres estudis de piano amb: 
T. Lindler 
Corsi di formazione cameristica, vocale e strumentale. Italia 2009. 

EXPERIÈNCIA COM A PROFESSOR 
• Piano 
• Clarinet 
• Harmonia 
• Història de la música 
• Llenguatge musical 
• Direcció d’orquestra 
• Direcció coral 
• Cambra 

en classes privades i a les següents escoles de música: 
❖ Centre d’estudis musicals A tempo 
❖ Escola municipal de música Josep Aymerich de La Garriga 
❖ Escola municipal de música de l’Ametlla del Vallès 
❖ Aula de música moderna i tradicional de la Fundació Martí l’Humà 
❖ Conservatori Professional de música del Liceu (classe col·lectiva de piano per a la preparació de la Suite 

Tibidabo) 

EXPERIÈNCIA COM A DIRECTOR 
• Director assistent a l’òpera “La Maternitat d’Elna” 
• Direcció a la banda sonora de la pel·lícula Haxan, interpretada en directe. 
• Direcció vocal al musical “Vull ser algú”. 
• Orquestra de cambra de La Garriga 
• Cor de l’Institut Eugeni Xammar. 

EXPERIÈNCIA COMPOSITIVA 
• BANDES SONORES: 

• Celles et Ceux, — 2017 
	 Banda sonora per al curtmetratge d’animació de Gwenn Germain, inspirat en l’obra d’Studio Ghibli. 
	 Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de música del Liceu 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/copia-de-tales-shadows-1 

• Silente, — 2017 
	 Banda sonora per al curt de ciència ficció Silente. 

• Overstory — 2017-2018 
	 Banda sonora en procés de composició pel videojoc Overstory, produït per O. Carrasco. 
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• Set d’Art — 2014-2015 
	 Banda sonora composta pel documental Set d’Art del Departament d’Ensenyament de la 
	 Generalitat de Catalunya. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/set-d-art 

• Haxän — 2017 
	 Banda sonora de gènere fantàstic i terror per a la pel·lícula de cinema mut de Benjamin Christensen. 

• The Kid — 2014-2015 
	 Banda sonora composta per la pel·lícula de cinema mut de Charles Chaplin. 
	 Encàrrec de l’Orquestra de Cambra de la Garriga. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/the-kid-1 

• Viatge a la lluna — 2014 
	 Banda sonora composta per a la pel·lícula de cinema mut de G. Méliès. 
	 Encàrrec de l’Aula de Música de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/viatge-a-la-lluna 

• ÒPERA: 
• Suite d’Elna per a soprano, violoncel i piano — 2018 

	 Encàrrec del Gran Teatre del Liceu per al cicle Off  Liceu-Diàlegs musicals. 
	 Estrena al Foyer del Gran Teatre del Liceu. 
	 Recull de les principals cançons de l’òpera “La Maternitat d’Elna” 
	 https://marticarrerasmusic.wixsite.com/elnaopera-catala/offliceu 
	  

• La Maternitat d’Elna, música y llibret — 2016-2018 
	 Encàrrec de l’Orquestra de Cambra de La Garriga. 
	 Història basada en l’exili de refugiats de la Guerra Civil Espanyola i en la famosa Maternitat on la 	
	 infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va acollir les mares embarassades del camp d’Argelers. 
	 L’any 2019 s’estrenarà a Granollers, La Garriga, Sabadell, Bigues, Viladrau, Santa Coloma i Barcelona.  
	 https://marticarrerasmusic.wixsite.com/elnaopera-catala 

• Canigó, música y llibret — 2018-2019 
	 Òpera sobre el poema de Verdaguer. 
	 En procés de composició. 
	  

• MUSICAL: 
• Vull ser algú, lletra de les cançons i música — 2017-2018 

	 Musical sobre l’addició dels joves a l’alcohol, les drogues i les begudes energètiques. 
	 Text i dramatúrgia: B. Espanyol 

• La Marta i la Savanah — 2016-2017 
	 Musical infantil basat en el conte escrit per E. Torrella i adaptat per I. Compte i E. Torrella que 
	 narra l’amistat i el viatge entre una nena i una euga. 
	 Cor Petits Cantors dels Amics de la Unió de Granollers. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/marta-i-savana 

• CANTATA: 
• La Pell de Brau — 2013 

	 Música per a commemorar l’any Salvador Espriu a partir de fragments del poema “La Pell de 
	 Brau”. 
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	 Orquestra Camera Musicae	  
	 Cor i Orquestra de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/la-pell-de-brau 

• Viatge a la música; música y llibret — 2014-2015 
	 Cantata sobre el descobriment de la música des de l’infància. 
	 Encàrrec de l’Ajuntament i de l’Escola municipal de música de l’Ametlla del Vallès. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/viatge-a-la-musica 

• ORQUESTRAL: 
• Caelesti Lumine — 2017 

	 Encàrrec de la Cofraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, conjuntament amb l’OJC 
	 (Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida), en ocasió del XIX Congrés Mundial de Carilló 
	 – Barcelona, 2017. 
	 Estrena a la Basílica de la Sagrada Família (Barcelona) i al Monestir de les Avellanes (Lleida) 
	 Koen Van Asche, carilló 

• CAMBRA: 
• Sextet d’Oxford — 2015-2016 

	 Sextet de vent amb piano. 
	 Encàrrec del clarinetista A.Batlles. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/sextet-d-oxford 

• Suite “The Kid” per a piano — 2014-2015 
	 Conjunt de peces sobre la música de la pel·lícula The Kid. 
	 Encàrrec del Conservatori Professional de música del Liceu de Barcelona. 
	 C. Marigó, piano. 

• Suite Tibidabo per a piano — 2014-2015 
	 Conjunt de peces dirigides a estudiants de piano, inspirades en el parc d’atraccions barceloní. 
	 Encàrrec del Conservatori Professional de música del Liceu de Barcelona. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/suite-tibidabo 

• CANÇONS: 
• Himne Institut Eugeni Xammar — 2017 

	 Música composta per a la celebració del 20è aniversari de l’Institut. 

• Himne associació FÍCAT — 2016 
	 Composició de l’himne per a l’associació sense ànim de lucre formada per familiars i afectats per una 
	 malformació congènita del llavi i el paladar. 
	 http://marticarrerasmusic.wixsite.com/marticarreras/copia-de-overstory 

EXPERIÈNCIA COM A ORQUESTRADOR 
• West Side Story, Homenatge a Leonard Bernstein, centenari del seu naixement — 2018 

	 Adaptació del musical per a cor i orquestra. 
	 Encàrrec de l’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) 

EXPERIÈNCIA COM A CANTANT 
• Cor de música japonesa dirigit per Saeko Hasegawa en el 49è Festival Internacional de Cor de 

	 Barcelona (2014). 
• Cor de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) dirigit per Ll. Vila. 
• Cor de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) dirigit per J. Vallvé. 
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EXPERIÈNCIA COM A PIANISTA I CLARINETISTA 
• Clarinet a l’Orquestrina Franquesina (actualment). 
• Clarinet i piano a l’Orquesta de La Garriga (actualment). 
• Clarinet a la gravació de la banda sonora de Defeated, de C. Rojo. 

	 http://defeated-vencidos.blogspot.com.es/ 

PREMIS 
• Beca LICEU per cursar el Màster de Composició Aplicada als mitjans audiovisuals i escènics. 
• 1er premi al concurs "XXIV Premi ciutat de Reus - cor de 11 a 14 anys” 
• Accèssit al concurs " XXIV Premi ciutat de Reus - cor de 8 a 10 anys”  
• Accèssit al concurs " XXIV Premi ciutat de Reus - cor de 5 a 7 anys " 

PROJECTE DE FI DE GRAU 
• Relacions entre música i significat (topoi) en el llenguatge cinematogràfic i operístic. 

ARTICLES 
• Música para un libro: Blog literari i musical. 
• Leonard Bernstein, article al Diari de l’Ametlla del Vallès (2018) 
• Música de pel·lícules, article al Diari de l’Ametlla del Vallès (2014) 
• Passat, present i futur de la Ruta de la Seda, article al Diari de l’Ametlla del Vallès (2012) 

VOLUNTARIAT 
• Guia del Tajimi Choir, del Japó, durant el Simposi Mundial de Música Coral que es va celebrar a la ciutat 

de Barcelona el Juliol de 2017. 
• Brockwood Park School, a Anglaterra, treballant amb la recepció de clients, l’oficina i la llibreria (estiu 

2015). 
• Monestir budista a Anglaterra ajudant amb la recepció de clients, el manteniment, la cuina, el cafè, la 

llibreria i la jardineria (estiu 2015). 

ALTRES INTERESSOS 
− Llegir, escriure, dibuixar, cultura japonesa, senderisme, natació, esquiar.
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