Terra és un projecte musical que s’encavalla entre la música folk i la clàssica.
Amb la base de la guitarra clàssica i del violí i acompanyats de les seves veus en
bona part de les melodies, El Rubén i el Marçal Pàmies presenten el seu primer
treball sota el títol aclaridor de “Roda el mon”.
Es tracta de un viatge musical arreu del mon resseguint per les anotacions que
han trobat en un quadern de viatge d’un anònim viatger. Guiats per breus
lectures d’aquest quadern a manera d’introducció, anirem vivint les històries
recollides, les emocions viscudes i les melodies atrapades arreu del mon.
Carregats amb aquesta maleta, els records que hi guarden i el quadern que els
guía, Terra ens transportarà a un univers on la prosa i la música formaran una
simbiosi màgica. “Roda el mon” és un directe intimista que atrapa a
l’espectador.

Terra som…
Rubén Caneiro @rubencaneiro
Guitarrista, cantant i compositor gallec que inicia els
seus estudis musicals al Conservatori Professional
de Música Xan Viaño de Ferrol, la seva ciutat natal.
Allà completa el grau mitjà de música en
l'especialitat de guitarra i la carrera de Enginyer
Tècnic en Disseny Industrial. Els estudis superiors el
condueixen al Conservatori Superior de música de
Sevilla, on estudia guitarra clàssica amb el professor
Antonio Duro. Durant la seva última etapa de
formació realitza un Màster d'Interpretació (guitarra
clàssica) a l'ESMUC (Barcelona), amb el professor
Zoran Dukic.
Rep formació de cant al llarg de la seva carrera, sent
el seu aprenentatge vocal explotat al màxim en la
seva arribada a Barcelona, estudiant cant amb la
soprano lírica Lidia Gonzalez Major. En 2016 entra a
formar part del grup musical "Me lo dijo Pepa" com
a vocalista principal i guitarra rítmica, gravant un
disc que va sortir a la venda al febrer de 2017 i que
es troba en moltes de les plataformes digitals
actuals.
Actualment, compagina la docència amb la seva
activitat concertista. També està desenvolupant un
projecte personal com a cantautor.

Marçal Pàmies - @marsalpamies
Músic català, multiinstrumentista, nascut a Les
Borges del Camp. Inicia els estudis musicals a
l’escola de música de Riudoms (Baix Camp), on rep
les primeres classes de violí i piano. Continua els
seus estudis al Conservatori de Vila-seca
(Tarragona). Decideix fer la carrera de música i es
trasllada a Barcelona on estudia el Grau Superior de
Música a l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya). Continua els seus estudis musicals
cursant un Màster d’interpretació del violí a
l’ESMUC. Completa els estudis musicals a la MUK
(Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt
Wien).
Participa en concerts i festivals per Catalunya,
Espanya, França, Bèlgica, Alemanya i Àustria.
Paral·lelament a les actuaciones musicals, forma
part de projectes socials (MusAid/Família de
Hetauda), on utilitza la música com a motor per el
cambio social.
Actualment compagina la pedagogia musical amb
la seva carrera com a intèrpret musical.
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