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PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ 
 

GALICAT. QUI SOM? 

Galicat Jazz Quartet som un quartet de jazz jove, integrat per músics professionals que 
combinem la seriositat laboral i l’aposta per la qualitat musical per tal de convertir cada 
escenari en un espai musical únic i agradable.  

El nostre quartet neix al Conservatori del Liceu, a principis de 2018, amb la unió de 
músics de Galícia, Euskadi i Catalunya.  

QUÈ FEM? 

Interpretem un repertori format per estàndards de jazz i la música llatina, amb 
arranjaments propis i originals, subratllant els majors èxits de l'escena jazzística vocal de 
tots els temps. 

 

PRESENTACIÓ DELS MEMBRES 
 

PAULA BARRANCO 

Veu de Galicat, nascuda a Cardedeu (Barcelona).  

Va estudiar violí i cant, a més de piano jazz i música 
moderna amb Martí Ventura al Conservatori de 
Granollers. És graduada en logopèdia per la UAB i 
actualment estudia interpretació de cant jazz al 
Conservatori Superior de Música del Liceu, amb 
Celeste Alías, Juliane Heinemann i Carme Canela. 

 

JOEL GARCIA 

Guitarrista de Galicat, nascut a Bilbao (Bizkaia).  

Va iniciar els seus estudis de guitarra jazz amb Miguel 
Salvador. En arribar a Barcelona va rebre classes de 
Bartolomeo Barenghi i Llibert Fortuny. Actualment 
estudia al Conservatori Superior de Música del Liceu, 
on és alumne dels guitarristes Jaume Llombart i David 
Soler.  

Es defineix com a amant de la música sincera i la veu 
com un art, una via d’expressió i una necessitat. 



 

 

ANDREA GONZÁLEZ 

Bateria de Galicat, nascuda a Tomiño (Galícia). 

S’inicià en la percussió a través de la música tradicional 
del folc gallec i, posteriorment, estudià el grau 
professional de percussió al Conservatorio Profesional 
de Tui i al Conservatorio Reveriano Soutullo. 
Posteriorment inicia els seus estudis de bateria al 
Centro de Desarrollo Musical de Ponteareas, assolint 
el grau 8 de Rockschool. Actualment estudia al 
Conservatori Superior de Música del Liceu, on és 
alumna de Ramon Prats i ha sigut membre del Big 
Ensemble de Toni Vaquer. 

 

ADRIÀ PINTO 

Contrabaixista de Galicat, nascut a Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 

Actualment estudia al Conservatori Superior de 
Música del Liceu, on és alumne dels contrabaixistes 
Giulia Valle, David Mengual, Antonio (Nono) 
Fernández i Deejay Foster. 

 

  



 

 

  



 

 

ENLLAÇOS 

Aquests són alguns dels enllaços a consultar per veure’ns en acció: 

 

Vídeo resum - https://www.youtube.com/watch?v=qsnIyEgvq-s 

 

“Sambinha bom” - https://www.youtube.com/watch?v=aeNTiyN-vxk 

“Deep Song” - https://www.youtube.com/watch?v=COJYaEnrUwk 

“Misty” - https://www.youtube.com/watch?v=EI6MmLjbef8 

 

Pàgina web Galicat Jazz Quartet - https://galicatjazzquartet.wordpress.com/ 

Pàgina web Paula Barranco - http://paulabarranco.com/index.html 

 

 

CONTACTE 

Galicat Jazz Quartet - galicatquartet@gmail.com 

--- 

Paula Barranco: hola@paulabarranco.com  (629926536) 

Andrea González: andreaggiraldez2504@gmail.com (620382622) 

Joel García: joelgarcia402@gmail.com (676549538) 

Adrià Pinto: adria.pinto.garcia@gmail.com (618679629) 
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