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Neus Plana Turu (flauta i percussió corporal) i Maria Camahort 

(guitarra i arranjaments) presenten una proposta musical eclèctica i 

captivant. La musicalitat d’aquest duo es caracteritza per la forta 

formació clàssica d’ambdues intèrprets i l’afany mutu per apropar-se 

a altres móns més enllà de la partitura.  

El seu programa combina obres de compositors clàssics i 

contemporanis amb peces treballades i expressades des de 

l'oralitat, la corporalitat i la improvisació.  Un trajecte musical 

influenciat per melodies/temes dels segles XVI-XVII (Folies, 

Chaconne), tradicions orals de diferents cultures (cançons sefardites, 

turques, catalanes) i música escrita (F. Gasull, E. Toldrà, W. Walton). 

Des de la seva presentació com a duo a finals del 2017, han actuat 

per la xarxa de centres cívics de Barcelona (Casa Elizalde), el 

Conservatori de Tarragona, Joventuts musicals de Tarragona, Música 

als Parcs (Barcelona) i Festival de Música als Jardins (Museu Pau 

Casals, el Vendrell).  

Al Novembre del 2018 van presentar el seu projecte a Londres, a la 

prestigiosa sala Milton Court i a Cervantes theatre, l’únic teatre de 

la capital britanica especialitzat en dramatúrgia espanyola i 

latinoamericana. Els seus propers projectes inclouen concerts i 

tallers  en Barcelona, així com diferents indrets de l’estat espanyol. 
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• Her anxiety* ...............................................................J. McCredie 

  

• Bagatella n.2*……………………………………………W. Walton  

• El Peixet de Bloomington ...........................................F. Gasull  

• La Camperola*……………………………………………E. Toldrà  

• Tema inspirat en la Chaconne de Karg Elert  

• Tema inspirat en la Lacrimosa de Zbigniew Preisner  

• Tema inspirat en Les folies d’Espagne de M. Marais  

• Cicle de cançons tradicionals: Cançons sefàrdiques (Usku dara),  

Cançons balcàniques (Ajde Jano), Cançons catalanes (El cant dels ocells)  

*Arranjaments: Maria Camahort

Programa 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Neus plana Turu, Flauta i percussió corporal

Intèrpret de la flauta travessera per l’Escola Superior de Música de Catalunya 

(ESMUC) obtenint el títol l’any 2016 sota la direcció del professor Albert Mora.  

Percussionista corporal formada a nivell nacional (mètode SSM) i internacional 

(IBMF Paris 2016, IBMmF Athens 2017, Body Rhythm Hamburg 2018), destacant 

com a principals influències: Santi Serratosa, Anna Llombart, Jep Meléndez, 

Keith Terry i Peter Stavrum Nielsen.  
.  

Interessada en conèixer i estudiar 

el món de la improvisació, ha 

cursat el post grau de la formació 

del professorat de la metodologia 

IEM (Institut d’estudis Musicals) al 

Conservatori Superior de música 

del Liceu amb el professor Emilio 

Molina. Actualment està estudiant 

el curs d’aplicació de les tècniques 

carnàtiques a la música occidental 

amb el professor Rafael Reina a 

l’ESMUC (modalitat improvisació).  

 

Llicenciada en Psicologia per la 

Universitat Rovira i Virgili (URV),  

 

  

creu en la música a nivell holístic on interpretació, pedagogia i teràpia formen un 

tot i és des d’aquesta perspectiva com l’estudia i es mou dins del món laboral a 

través del duo que té amb guitarra, del projecte “Música de conte” amb quintet 

de vent així com amb la banda de percussió corporal “SSM BigHand” . 
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Maria Camahort, Guitarra i arranjaments

Finalitzà els seus estudis superiors a l’ESMUC (Barcelona). En 2008 es va 
traslladar a Londres per realitzar estudis de Màster a la Guildhall School of 
Music and Drama. Després de graduar-se obtenint màximes qualificacions, va 

ser premiada amb la Guildhall Artists Fellowship 2010-2012. Les seves 
principals influències són Feliu Gasull, Emilio Molina, David Dolan i Christian 
Burgess.  

Professionalment, Maria s’ha especialitzat 
en música de cambra i projectes 
interdisciplinaris, formant part de 

propostes artístiques molt variades.  

Entre d’altres, és creadora artística del 
projecte MCQ Iberian Colours, un quintet 

que presenta una creativa proposta de 
fusió entre els móns de la música clàssica 
i la popular, amb el qual ha presentat dos 
treballs discogràfics: Iberian Colours 

(Convivium Records, juny 2015) i “Nanas, 
Canciones y Danzas”  (JSM Records, maig 
2018). 

Aquest i molts altres projectes, incloent-hi 
col.laboracions amb teatre, l'han portada 
a prestigioses sales i festivals nacionals i 
internacionals:  

Londres (Milton Cort, Southbank Centre, Kings Place), París (Salle Cortot), Sant 

Petersburg (Glasunov Hall), Varsòvia (Lutoslawsky Hall, Teatr Imka), Cracòvia, 

Barcelona (Auditori, Auditori Caja Madrid), Madrid (Cercle de Belles Arts, 

Residència d'Estudiants), Brussel·les (Institut Cervantes, edifici de la Comissió 

Europea), Ciutat de Mèxic, Chicago, Edinburgh, etc.
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PRESS

Crítica del co ncert al Co nservato ri de Tarrago na    

http://tarraco scultureclub.blo gspo t.co m.es/2018/03/16-de-febrero -del-2018-

co nservato rio -de.html 

Entrevista a “El Matí de Tarrago na Ràdio ” 

http://www.tarrago naradio .cat/cerca_pro grama?

DATA_CONTINGUT=09%2F04%2F2018&FREE_TEXT&id=1 

Vídeos

Uskudara, tradicio nal turca 

https://www.yo utube.co m/watch?v=zaIn8lB132M 

Tema inspirat en Les Fo lies d’Spagne, de M.Marais 

https://www.yo utube.co m/watch?v=NshtwZHwMZY 

Contacte

Neus Plana Turu 

675213446 

neusplanaturu@gmail.co m 

Maria Camahort 

611138083 

info @mariacamaho rt.co m 

www.mariacamaho rt.co m
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