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1985 El	  taronger Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1986 Xiscles	  d’oreneta Josep	  Crivillé	  i	  Bargalló
1986 El	  foc Jordi	  Domingo	  i	  Argilaga
1986 La	  serp Jordi	  Domingo	  i	  Argelaga
1989 Les	  formigues Ramir	  Figueres	  i	  Nogués
1991 Una	  gallina Josep	  Prenafeta	  i	  Gavaldà
1993 El	  meu	  gos Josep	  Prenafeta	  i	  Gavaldà
1994 Corc	  de	  la	  fusta Josep	  Vila	  i	  Casañas
1994 La	  pluja Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
2000 Olles Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
1991 Els	  ocells	  passen Ramir	  Figueres	  i	  Nogués a	  la	  5a.
1989 I	  el	  vent	  deixava Josep	  M.	  Guix	  i	  Aguilar +	  cantus	  firmus
1989 Volen	  peixos	  sota	  el	  mar Adelaida	  Vallribera	  i	  Soler invertit

1985 Cànon	  del	  molí Francesc	  Vila	  i	  Ginferrer
1986 Sóc	  un	  rei Jesús	  Badia	  i	  Masgrau
1986 La	  cacera Antoni	  Colom	  i	  Soronellas
1987 Tirallonga	  de	  monosíl.labs Ricard	  Gimeno	  i	  Abad
1989 La	  fulla Vicenç	  Acuña	  i	  Requejo
1989 El	  meu	  cant Vicenç	  Acuña	  i	  Requejo
1989 Tardor Ferran	  Gili	  i	  Millera
1990 Un	  conill Antoni	  Pèrez	  i	  Simó
1992 Mosca Josep	  Vila	  i	  Casañas
1992 Cànon	  de	  l’aranya Josep	  M.	  Mayol	  i	  Puentes
1992 Gat	  i	  gos Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1992 Cànon	  del	  vespre Josep	  Vila	  i	  Casañas
1992 Rialla	  d’abril Josep	  Padró	  i	  Sala
1993 Sant	  Llorenç	  del	  Munt Frederic	  Oller	  i	  Castells
1993 Damunt	  mon	  vaixell Josep	  Pagès	  i	  Busom
1994 La	  girafa Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
1994 Eruga	  processonària Josep	  Vila	  i	  Casañas

1995-‐96 Negre	  fosc Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
1995-‐96 Cançó	  de	  capvespre Jordi	  Azagra	  i	  Benito
1997 Un	  mosquit	  per	  dinar Marimén	  Gratal	  i	  Cornejo
1998 Ai	  xumba-‐la	  ! Josep	  Vicent	  Egea
1998 La	  son	  soneta Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs
1998 Les	  roses	  franques Oscar	  Pie	  Boada
1999 El	  cànon	  de	  l’absurd Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1999 Fem	  soroll Lluís	  M.	  Bosch	  i	  Daniel
2000 Cap-‐grossos Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2000 Pluja	  al	  jardí David	  Esterri	  i	  Carraquer

PREMI	  CIUTAT	  DE	  REUS	  de	  composició	  per	  a	  corals	  infantils
índex	  per	  tipus	  d'obra	  	  	  (305	  obres)

a	  3	  veus	  (44	  obres)

a	  2	  veus	  	  (13	  obres)
a	  capella
CÀNONS
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2000 Endevinalla Xavier	  Puig	  i	  Ortiz
2000 Cent	  !! Xavier	  Puig	  i	  Ortiz
2001 Bacil Edgard	  Sansó	  i	  Camps
2001 El	  sol	  i	  la	  gebrada Oriol	  Saladrigues	  i	  Brunet
2001 Som	  cantaires Antoni	  Bru	  i	  Borràs
2002 Gripau,	  guineu,	  perdiu	  i	  bou	  a	  l’hospital Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2002 L’aranya Josep	  Padró	  i	  Sala
2002 Cànon	  enrevessat Xavier	  Pagès	  i	  Corella
2003 Cànon	  d'estiu Hilari	  Garcia	  i	  Gàzquez
2003 Àguila David	  Esterri	  i	  Carrasquer
2003 Tot	  fent	  "footing"	  pel	  camp	  de	  Tarragona Rafel	  Aragonès	  i	  Fort
2005 El	  pop Rafel	  Aragonès	  i	  Fort
2009 Bestiari Jordi	  Sansa	  i	  Llovich
2009 La	  platja Eugènia	  Valderrama
2011 La	  gallina	  xica	  i	  mica Màrian	  Màrquez	  i	  Ruiz
2011 Vull	  berenar Jordi	  Sansa	  i	  Llivick
2000 Bestiari	  ortopèdic Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs a	  la	  5a.

1986 Cançó	  del	  conductor	  de	  núvols Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1986 Una	  petita	  granja Jordi	  Domingo	  i	  Mombiela
1987 Cànon	  de	  mai	  acabar Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
1989 La	  guardadora	  d’oques Joan	  Grifoll	  i	  Guasch
1992 El	  tren	  de	  la	  Vilagrasseta Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1992 Cànon Josep	  M.	  Mayol	  i	  Puentes
1997 La	  nit	  de	  desembre Elisenda	  Carrasco	  i	  Ribot
1998 La	  fulla Jesús	  Badia	  i	  Masgrau
1998 Els	  insectes Elisenda	  Carrasco	  i	  Ribot
1999 El	  bandit Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
2003 Cànon	  afro-‐industrial Ramon	  Humet
2003 Zulú	  canon José	  López	  Moraleda
2005 El	  mar Ramon	  Humet
2005 Negra	  nit Josep	  Padró	  i	  Sala
2009 Ulisses Jordi	  Flaqué	  i	  Forest
2011 L'hortet Carles	  Prats	  i	  Vives
1985 Tot	  és	  tan	  bonic Anton	  Bru	  i	  Borràs +	  obstinat

1995-‐96 M’has	  trucat	  ! Frederic	  Oller	  i	  Castells a	  la	  4rta
1999 Ball	  rodó	  de	  la	  bicicleta Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch doble	  cànon

1985 La	  sardana Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch a	  5
2000 Bestiari Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs a	  5
2000 Una	  gallina Albert	  Carbonell	  i	  Sauri a	  6	  	  +	  obstinat
1998 Ball	  rodó Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs a	  8

1999 Somnia	  amb	  el	  món	  dels	  somnis Jordi	  Marcé	  i	  Nogué a	  2	  i	  piano
2011 Sol,	  solet Gerard	  Lòpez	  i	  Boada a	  2	  i	  piano
2009 Libèl·∙lula Daniel	  Turró	  i	  Llopart a	  2/3	  i	  piano
1998 Dijous,	  una	  taronja	  dins	  d’un	  plat Jordi	  Marcé	  i	  Nogué a	  3	  i	  piano
2001 Cent	  tres	  formigues Miquel	  Pardo	  i	  Llungarriu a	  3	  i	  2	  violins	  /	  2	  violes	  /	  violoncel
1999 Nit	  bruixa Antoni	  Tolmos	  i	  Tena a	  4	  i	  piano	  /	  flauta	  /	  violoncel
2009 En	  la	  nit	  més	  bella Ester	  Vela a	  4	  i	  2	  pianos

a	  4	  veus	  (19	  obres)

a	  5	  o	  més	  veus	  (4	  obres)

Cànons	  amb	  acompanyament	  (7	  obres)
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1988 Ara	  canta	  el	  gall	  blanc Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1988 Què	  li	  passa	  a	  l’ós? Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1988 El	  gat	  i	  la	  granota Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
1989 El	  cuc	  de	  seda Vicenç	  Acuña	  i	  Requejo
1989 Cançó	  de	  la	  tempesta Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
1990 Cançó	  de	  bressol	   Joan	  J.	  Blay	  i	  Màñez
1991 Al	  vol Ricard	  Gimeno	  i	  Abad
1991 Festa	  de	  rates Antoni	  Pèrez	  i	  Simó
1992 Gallina	  capitana Josep	  Vila	  i	  Casañas
1992 La	  Marina	  juga	  al	  sol Marcos	  Bosch	  i	  Delgado
1992 La	  pastoreta Marcelino	  Blanco	  i	  Unzué
1992 La	  tempesta Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1994 El	  conill Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas
1994 La	  formigueta Frederic	  Oller	  i	  Castells

1995-‐96 El	  casament	  del	  llapis	  i	  la	  goma Josep	  Vila	  i	  Casañas
1995-‐96 La	  sirena	  rabassuda Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas
1995-‐96 Cançó	  al	  pare Josep	  Ll.	  Guzman	  i	  Antich
1997 El	  globus	  viatger Núria	  Juanet	  i	  Julià
1998 Els	  gripaus	  músics Jordi	  Azagra	  i	  Benito
1998 Vull	  pa	  amb	  xocolata Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
1998 El	  cotxet	  de	  l’aventura Marimén	  Gratal	  i	  Cornejo
1998 Elefant Xavier	  Armenter	  i	  Ramos
1998 Cançó	  de	  l’hora	  de	  les	  bruixes Albada	  Blay	  i	  Llanero
1999 Per	  què	  serveixen	  les	  vocals? Lluís	  M.	  Bosch	  i	  Daniel
2000 Mandonguilla	  de	  bestioles Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
2000 Cançó	  de	  bressol Núria	  Joanet	  i	  Julià
2001 L’aranya Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2002 La	  garsa Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2003 Endevinalla Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2003 L'oreneta	  matinera Hilari	  Garcia	  i	  Gàzquez
2003 Les	  formigues Jordi	  Domènech	  i	  Subiranes
2005 La	  rateta Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2005 La	  tortuga Rafel	  Aragonès	  i	  Fort
2005 Ous	  ferrats Jordi	  Lluch	  i	  Arenas
2005 Cançó	  per	  anar	  a	  dormir Guida	  Sellarès
2005 Dolça	  nit	  d'aaquest	  Nadal Daniel	  Turró	  i	  Llopart
2007 Sóc	  un	  soldat Joan	  J.	  Blay
2007 Petits	  bruixots Lluís	  M.	  Bosch	  i	  Daniel
2007 Bufa,	  bufa	  ! Juan	  A.	  Vila
2007 L'ermita	  màgica Josep	  Barcons
2007 He	  somniat Raimon	  Romaní
2007 El	  sastre Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas
2009 Bellalluna Josep	  Navàs	  i	  Mariné
2009 Cançó	  de	  patinar Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas
2009 Els	  pallassos Josep	  Barcons	  i	  Palau
2009 Ja	  canta	  el	  rossinyol Jordi	  Sansa	  i	  Llovich
2009 Sona	  tabalet Màrian	  Màrquez
2011 El	  petit	  fantasma Marcel	  Ortega	  i	  Martí

CANÇÓ
1	  veu	  amb	  	  piano	  (54	  obres)
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2011 Rata	  d'escala Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2011 Gat	  amagat Josep	  Barcons	  i	  Palau
2011 El	  cargol Oriol	  Gonzàlez	  i	  Perelló
2011 Cançó	  del	  gripau Jordi	  Nus	  i	  Garrell
2013 Problemes	  de	  bruixa Josep	  Barcons	  i	  Palau	  
2013 El	  pessebre	  vivent Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas	  

1988 La	  cuca	  de	  llum Adelaida	  Vallribera	  i	  Soler piano	  /	  flauta
1989 Girafa Carles	  Fernàndez	  i	  Renieblas instrumental	  Orff
1989 Arri,	  arri,	  cavallet Joan	  J	  Blay	  i	  Màñez instrumental	  Orff
1989 Jo	  tinc	  una	  caseta Glòria	  Villanueva	  i	  Sànchez guitarra
1991 El	  gronxador Albert	  Carbonell	  i	  Sauri instrumental	  Orff
1992 El	  gat	  blau Albert	  Carbonell	  i	  Sauri instrumental	  Orff
1994 L’aranya Mariona	  Vila	  i	  Blasco piano	  /	  flauta	  /	  clarinet
1999 El	  petit	  monstre Francesc	  d’Assís	  Pagès piano	  /	  2	  clarinets
2000 El	  fred	  de	  Nadal Xavier	  Puig	  i	  Ortiz piano	  /	  violí
2000 L’hivern Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria piano	  /	  travessera
2000 Salta	  pilans David	  Esterri	  i	  Carraquer piano	  /	  clarinet	  /	  contrabaix
2001 Quina	  son	  que	  tinc Carles	  Fernàndex	  i	  Renieblas guitarra
2002 Papallona Gerard	  Lòpez	  i	  Boada piano	  /	  quartet	  corda
2003 Cançó	  de	  Sir	  Charlot Joan	  J.	  Blay piano	  /	  percussió
2005 El	  sol	  s'ha	  adormit Josep	  Padró	  i	  Sala trio	  de	  flautes	  de	  bec
2005 Un	  gatet	  damunt	  la	  neu Joan	  Figueres	  i	  Bautista trio	  de	  flautes	  de	  bec
2011 Rata	  d'escala Raül	  Contreras	  i	  Hernàndez violí	  /	  violoncel
2011 El	  zoo Carles	  Prats	  i	  Vives piano	  /	  clarinet	  /	  contrabaix
2011 Valset	  del	  camí Núria	  Juanet	  i	  Julià piano	  /	  percussió
2013 Poema	  de	  Nadal Gerard	  Lòpez	  i	  Boada	   piano	  /	  travessera	  /	  violoncel	  /

metal·∙lòfon

1985 Els	  bigotis Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1985 Plou	  i	  fa	  sol Conrad	  Gili	  i	  Costa
1985 La	  font	  i	  el	  camí Àngel	  Colomer
1985 La	  lluna Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1986 Cançó	  de	  forner Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1986 La	  tortuga Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1986 Collarets	  de	  llum Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1986 Cuca	  de	  llum Jordi	  Domingo	  i	  Mombiela
1986 Vine	  a	  la	  lluna	  amb	  mi Jaume	  Aiats	  i	  Abeià
1987 Un	  follet Eulàlia	  Antonès	  i	  Grau
1989 Cançó	  de	  l’amor	  matiner Marcelino	  Blanco	  i	  Unzué
1990 El	  pardal	  no	  sap	  cantar Francesc	  Vila	  i	  Ginferrer
1998 Les	  veus Albert	  Sampablo	  i	  Lauro
1998 Aigües Albert	  Sampablo	  i	  Lauro
1999 Les	  formigues David	  Esterri	  i	  Carraquer
2002 Mountain	  bike Josep	  Padró	  i	  Sala

1988 Sol	  vine Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1988 El	  violí Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1988 Les	  roses	  franques Mariona	  Vila	  i	  Blasco

2	  veus	  a	  capella	  (16	  obres)

2	  veus	  amb	  	  piano	  (43	  obres)

1	  veu	  	  amb	  acompanyament	  instrumental	  (20	  obres)
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1989 Cançó	  de	  jugar	  a	  soldats Vicenç	  Acuña	  i	  Requejo
1990 Xocolata	  desfeta Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1991 El	  malalt Josep	  Prenafeta	  i	  Gavaldà
1991 El	  submarí Antoni	  Pèrez	  i	  Simó
1992 Aranya	  de	  sostre Josep	  Vila	  i	  Casañas
1994 Peix	  martell Josep	  Vila	  i	  Casañas
1994 A	  un	  cranc Xavier	  Sans	  i	  Fortuny

1995-‐96 Punició Xavier	  Armenter	  i	  Ramos
1995-‐96 Cançó	  festiva Josep	  Ll.	  Guzman	  i	  Antich
1997 Poblet Antoni	  Tolmos	  i	  Tena
1997 El	  submarí Elisenda	  Carrasco	  i	  Ribot
1998 L’ordinador Elisenda	  Carrasco	  i	  Ribot
1998 Les	  figures Josep	  M.	  Piguillem	  i	  Calderon
1999 La	  cançó	  del	  carceller Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1999 L’estel Ramir	  Figueres	  i	  Nogués
2000 El	  cargol Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2000 Viatge	  en	  tren Núria	  Joanet	  i	  Julià
2001 L’ase Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2001 El	  rock	  de	  l’oest Núria	  Joanet	  i	  Julià
2001 Rossinyol	  caduc Rafael	  Aragonès	  i	  Fort
2002 Cançó	  de	  bressol	  sense	  paraules Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2003 Hi	  ha	  via	  una	  mosca Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2005 Un	  dolç	  món Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2005 Cançó	  dels	  esclops Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
2005 A	  treballar! Xavier	  Pagès
2005 Tres	  cors	  generosos Núria	  Juanet	  i	  Julià
2007 Cançó	  del	  motorista Arnau	  Farré
2007 El	  blues Antonio	  R.	  Giménez
2007 Glossa Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2007 Ombres	  xineses Raimon	  Romaní
2009 El	  dimoni	  Capdetroni Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas
2009 Princesa	  avorrida Jordi	  Flaqué	  i	  Forest
2009 Una	  ona	  salada Xavier	  Gonzàlez
2009 Pirineu Oriol	  Gonzàlez
2011 El	  rei	  dels	  pirates Màrian	  Màrquez	  i	  Ruiz
2011 Flam Marcel	  Ortega	  i	  Martí
2011 Si	  el	  món	  fos	  … Xavier	  Gonzàlez	  i	  Ranchal
2011 Estrella	  en	  la	  nit Jordi	  Nus	  i	  Garrell
2011 El	  soldadet	  de	  plom Vítor	  Ferragut
2011 D'amagat Xavier	  Gonzàlez	  i	  Ranchal

1992 Quan	  el	  sol	  es	  desfà	  dins	  la	  nit Albert	  Carbonell	  i	  Sauri guitarra
1992 Fideus	  a	  la	  cassola Marcos	  Bosch	  i	  Delgado flauta/clarinet
1997 Rata	  d’escala Ismael	  Rodríguez	  i	  Robledo percussió/	  quartet	  corda
1998 Pèl	  de	  rata Núria	  Joanet	  i	  Julià fagot	  /	  percussió
1999 Escarbat	  bum-‐bum Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria guitarra
1999 Enyorances Elisenda	  Carrasco	  i	  Ribot piano	  /	  travessera
2000 És	  Nadal	  que	  passa Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs piano	  /	  violoncel
2000 Podries… David	  Esterri	  i	  Carraquer contrabaix	  /	  percussió
2001 Embarbussament Carles	  Fernàndex	  i	  Renieblas violí	  /	  oboè	  /	  travessera	  /	  guitarra	  /	  percussió

2	  veus	  amb	  acompanyament	  instrumental	  (19	  obres)
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2003 Cançó	  després	  de	  la	  pluja Hilari	  Garcia	  i	  Gàzquez clarinet	  /	  violí	  /	  violoncel
2005 Fragment	  del	  "Poema	  de	  Nadal" Daniel	  Turró	  i	  Llopart guitarra
2007 Balada	  del	  bressol Joan	  Magrané percussió
2007 Gavota	  del	  centpeus Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas piano	  /	  dos	  clarinets
2007 El	  paper	  en	  blanc Víctor	  Boix piano	  /	  violí	  /	  clarinet
2009 Mestre	  bala Jordi	  Flaqué	  i	  Forest piano	  /	  travessera	  /	  oboè	  /	  2	  clarinets

2011 Fent	  camí Carles	  Fernàndez	  i	  Renieblas trvessera	  /	  violí	  /	  guitarra	  /	  percussió

2013 Gripau Gerard	  Lòpez	  i	  Boada	   clarinet	  /	  quartet	  de	  corda
2013 Al	  cel Gerard	  Lòpez	  i	  Boada	   piano	  /	  violí	  /	  violoncel
2002 Ous	  ferrats Gerard	  Lòpez	  i	  Boada piano	  /	  travessera	  /	  contrabaix	  /

clarinet	  /	  vibràfon	  /	  percussió

1985 La	  barca Carles	  Gumí	  i	  Prat
1985 La	  lluna Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1985 Vindrem,	  Infant Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
1986 El	  cargol Jesús	  Badia	  i	  Masgrau
1986 L’arca	  de	  Noé Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1986 La	  fera	  artista Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
1986 Cançó	  del	  mar Francesc	  X.	  Casañas	  i	  Edo
1986 Glosa	  nadalenca Josep	  Colomé	  i	  Somoza
1987 Ai,	  quin	  fred	  que	  fa! Joan	  J.	  Gutièrrez	  i	  Izquierdo
1987 Ventijol	  del	  dematí Adelaida	  Vallribera	  i	  Soler
1987 Dibuix	  inconegut Eulàlia	  Antonés	  i	  Grau
1989 De	  dalt	  de	  tot	  del	  cel Josep	  M.	  Guix	  i	  Aguilar
1990 Rossinyol	  caduc Josep	  M.	  Mayol	  i	  Puentes
1990 El	  tic-‐tac	  del	  rellotge Ramir	  Figueres	  i	  Nogués
1991 Cançó	  enredosa Xavier	  Riba	  i	  Romeva
1992 Cançó	  de	  patinar Josep	  Vila	  i	  Casañas
1992 L’ametller Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs
1992 Marinada Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1993 Pirinenca Raimon	  Romaní	  i	  Cornet
1993 Cançó	  del	  cor	  del	  cavaller Josep	  Vila	  i	  Casañas

1995-‐96 Cançó	  de	  bressol Xavier	  Sans	  i	  Fortuny
1998 Noneta Josep	  Vicent	  Egea
1998 Traballengua	  	  n.1 Josep	  Vicent	  Egea
1999 Cançó	  de	  pescador Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
1999 Consells	  bestials Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch
2000 Madrigal Hilari	  Garcia	  i	  Gàzquez
2002 A	  molts	  lloc	  d’aquest	  món Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2002 Que	  n’és	  de	  blanca! Daniel	  	  Turró	  i	  Llopart	  
2003 Alosa Hilari	  Garcia	  i	  Gàzquez

1989 Foc Jesús	  Badia	  i	  Masgrau
1991 Cançó Albert	  Carbonell	  i	  Sauri
1991 La	  comtessa	  malalta Ramir	  Figueres	  i	  Nogués o	  guitarra
1992 Sol,	  solet Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1993 Cançó	  de	  mariner Frederic	  Oller	  i	  Castells
1994 M’he	  comprat	  un	  elefant Mariona	  Vila	  i	  Blasco
1997 Rellotge	  d’hores	  desconegudes Josep	  Llobet	  i	  Terricabras
1998 Gelada Antoni	  Miralpeix	  i	  Bosch

3	  veus	  amb	  piano	  (23	  obres)

3	  veus	  a	  capella	  (29	  obres)
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1998 La	  pilota Jesús	  Badia	  i	  Masgrau
1998 Cançó	  de	  bressol Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs
1999 Aurora Ramir	  Figueres	  i	  Nogués
1999 Revetlla Jordi	  Marcé	  i	  Nogué
2000 El	  rellotge	  de	  cucut Ivan	  Capillas	  i	  Moran
2000 Cortina	  de	  fullatge Bernat	  Vivancos	  i	  Ferràs
2003 Homenatge	  a	  Ligeti Ramon	  Humet
2003 Les	  tres	  princeses Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2005 Oferiment Gerard	  Lòpez	  i	  Boada
2007 Mariagneta	  (arranjament) Xavier	  Pastrana	  i	  Bítria
2011 Tardor Marcel	  Ortega	  i	  Martí
2011 Polls	  venturers Anna	  Maria	  Raga
2011 Gota	  d'aigua Jordi	  Nus	  i	  Garrell
2013 La	  princesa	  del	  Iang-‐tsé Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas	  
2013 L'hivern Brando	  Borràs	  i	  Cuevas

1995-‐96 Desert Josep	  Ll.	  Guzman	  i	  Antich vibràfon	  /	  violoncel
1997 Sol,	  solet Sergi	  Cuenca	  i	  Gallego piano	  /	  Glockenspiel
1999 In	  modo	  di	  habanera Albert	  Carbonell	  i	  Sauri piano	  /	  percussió
2002 Alea	  jacta	  est Ramon	  Humet instrumental	  Orff
2005 Bufa	  el	  Mestral Ramon	  Humet trio	  de	  travesseres
2005 Nyu Xalom	  Cucurella	  i	  Vidal percussió
2007 Cançó	  de	  pandero	  	  (arranjament) Joan	  Figueres 2	  travesseres	  /	  clarinet	  /	  percussió
2007 El	  desembre	  congelat	  (arranjament) Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas travessera	  /	  clarinet	  /	  arpa
2009 Mosca Daniel	  Turró	  i	  Llopart guitarra
2011 Els	  tres	  reis	  	  (arranjament) Carles	  Fernàndez	  i	  Renieblas guitarra
2013 Cançó	  de	  bressol	  	  (arranjament) Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas piano	  /	  violí
2003 Homenatge	  a	  Lutoslawsky Ramon	  Humet travessera	  /	  clarinet	  /	  violí	  /	  viola	  /

/	  violoncel

1989 Pare	  nostre Josep	  Ll.	  Guzman	  i	  Antich

1995-‐96 Balada	  del	  Serafí	  traçut Jordi	  Domènech	  i	  Subiranas

3	  veus	  amb	  acompanyament	  instrumental	  (12	  obres)

4	  veus	  a	  capella	  (1	  obra)

4	  veus	  amb	  	  piano	  (1	  obra)


