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Coloma Bertran convida a _______(un artista dels 
que han col·laborat al disc) per presentar-nos 
Nocturns i diamants (Segell Microscopi, 2020) el 
primer treball discogràfic en solitari de la violinista.


Aquest duo ens convida a escoltar melodies i ritmes 
d'uns paisatges interns carregats d'històries, 
sonoritats retrat de diferents vivències, amb un 
repertori que combina interludis per a violí sol, poemes 
mus ica ts de V íc to r Sunyo l i Jaume Co l l , 
improvisacions, versions i temes inèdits. 


Un concert íntim i carregat de sensibilitat, que explora 
i explota les possibilitats del violí i la veu. Un format 
original i innovador que incorpora loops i pedals 
d'efectes i que converteixen cada actuació en única i 
irrepetible.


Coloma Bertran violí i loops


Artista convidat veu (preferiblement una veu 
femenina)


Coloma Bertran Muntada


Coloma Bertran Muntada


Coloma Bertran Muntada


Coloma Bertran Muntada




el disc 
Nocturns i diamants (Segell Microscopi, 2020) 
és el títol del primer àlbum de Coloma Bertran 
en solitari. En ell, Coloma Bertran s’estrena com 
a compositora. 


Un disc on hi trobem dotze composicions 
pròpies, poemes musicats de Víctor Sunyol i 
Jaume Coll, improvisacions per a violí i loop i 
una adaptació d’Homenatge a Teresa d’Ovidi 
Montllor.


Tot plegat un viatge per un paisatge intern, que  
mostren un ventall de sonoritats molt variat que 
reflecteix la llarga tragectòria de la violinista.


El disc ha estat enregistrat per Jordi Casadesús 
el novembre i desembre del 2019, mesclat per 
Panxii Badii i masteritzat per Víctor García a 
Ultramarinos Mastering. Editat per Segell 
Microscopi.  


Ha comptat amb col.laboracions d’artistes de 
primera línia com Sanjosex, Gemma Humet, 
Carles Belda, Arnau Tordera, Ju, Guillem Soler i 
Dia Sañé.




el directe 
Creativitat, experimentació, sentiment i personalitat. 


En el directe el violí i la veu son els protagonistes d’un repertori ric en matissos, despullant cada una de les 
cançons i deixant molta llibertat a la interpretació.


Els dos músics es redescobreixen i es transformen per presentar un concert singular que trenca amb les 
fronteres de les seves pròpies trajectòries. 


Coloma Bertran incorpora la seva passió per la improvisació i l’experimentació amb loops i efectes. La seva 
recerca constant l’ha portat a desenvolupar un llenguatge personal i creatiu, té una sonoritat molt particular 
que l’identifica. En el directe el seu recorregut pel mòn de la música clàssica, barroca i les músiques del 
món  sempre hi és present, així com no hi falta un petit homentage a un dels seus mestres, el prestigiós 
violinista de jazz Didier Lockwood, desaparegut el 2018.


Coloma Bertran té una gran capacitat expressiva, les seves composicions estan impregnades d’emocions, 
com ella sempre diu “m’interessa tot el que passa pell endins”, amb un so encantador transmet a 
l’espectador tota mena de sentiments que traspúa fins arribar a cada racó de nosaltres, connecta amb el 
públic i és, sens dubte, una de les propostes més originals del moment.




contacte 

colomabertran@gmail.com 

600748071 

Més informació  

www.colomabertran.com 

Espectacle: Nocturns I diamants 

Durada: 75 min 

Formats: Solo (violí), format violí i veu
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