
CLARA INIESTA LLOP - TROMBÓ 

Sóc la Clara Iniesta, professora de trombó i graduada en Musicologia a l’Escola Superior de 

Música de Catalunya. En les meves primeres pràctiques del grau, a Ràdio Tortosa, vaig crear un 

programa musical anomenat Mousiké que consistia en entrevistar diferents professionals del 

món de la música, perfils des de director d’orquestra fins a DJ i professor de cant gregorià. Les 

segones pràctiques de Musicologia, en canvi, les vaig fer al Museu de la Música de Barcelona i 

d’aquesta manera va ser com em vaig endinsar en el món dels museus. És per això que aquest 

any em graduo en el màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de 

Barcelona.  

La música sempre ha format part de mi, ja que vinc d’una família de músics. Des de ben petita 

m’he format en música clàssica al Conservatori de Música de Tortosa i aquesta formació clàssica 

m’ha permès, més endavant, poder formar part d’agrupacions com la Banda Simfònica de la 

Diputació de Tarragona, Va de Vent, la Tribu Tabú, l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC, col·laborar 

en concerts de música tradicional catalana i en gravacions com, per exemple, la del grup VLIVM. 

Actualment sóc la professora de trombó de l’Aula de Música 7. 

 

Concert després del Curs Internacional de Música de la Diputació de Tarragona amb el professor Jamie Williams, 2012. 



 

Agrupació Va de Vent, formació de música antiga en Les Festes del Renaixement de Tortosa, 2019. 

 

 

Va de Vent a Tortosa durant les Festes del Renaixement del 2019. 



 

Concert a Sant Andreu de Llavaneres amb el grup la Tribu Tabú, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concert amb el grup la Tribu Tabú a Sant Cugat del Vallès, 2017. 



ENLLAÇOS 

Podcasts Mousiké: https://radiotortosa.cat/shows/mousike/ 

Vídeo concert a Vila-seca amb la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3-2Q4liFco  

Trombonista de l’EP del grup VLIVM: https://vlivm.bandcamp.com/album/the-new-record-by-

vlivm  

Trombonista de la Tribu Tabú a Spotify: 

https://open.spotify.com/artist/4HuJusnOFsvrIXTCakIEdQ?si=G7bfZ_PYSRW0iyYVArREqA  

Trombonista de la Tribu Tabú a Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T7KFQcxYEQQ  


