
Laia Vallès 

Va començar a estudiar piano 

clàssic i jazz a l’Escola de Música i 

Rítmica Creu Alta de Sabadell, on 

va obtenir el Grau Elemental, abans 

d’entrar a estudiar al Taller de 

Músics, on cursarà el Nivell Mitjà, i 

el Títol Superior de Piano-jazz a 

partir de 2011 (ESEM-Taller de 

Músics). Entre 2007 i 2012, ha 

assistit a classes magistrals amb 

Joan Monné, Dave Holland, Pat 

Metheny, Ramon Valle, Javier 

Colina, Dick Oatts i David Gómez, 

entre d’altres; al Seminari de Jazz 

de la Juilliard School (amb Benny Green, Terell Stafford, Ron Blake, Rodney Jones, 

Philip Cuhen i Carl Allen) i al 29è i 30è Seminari Internacional del Taller de Músics 

(2009 i 2010). 

Com a intèrpret, ha format part  de la Jove Big Band (JBB) i de l’Original Jazz 

Orquestra (OJO) del Taller de Músics, participant al Festival Internacional de Jazz de 

Barcelona, el Festival de Jazz de Cadaqués, al Festival Posidònia (Formentera), el 

Festival de Jazz de Terrassa i a l’Auditori del Vendrell i de Tarragona, amb projectes 

diversos com Django (OJO), la JBB o Kanimambo (world music). Actualment és 

membre dels grups SWM, Gino Diamantini i Hard Nipples (Jazz/Drum and Bass). 

En els últims anys, Laia Vallès s’ha desenvolupat a través de la composició. Ha 

compost, entre d’altres, la banda sonora del curtmetratge l’Oblit de Jordi Masllovet 

(2008), la música de l’espectacle de circ Wakannú de la companyia Wakannaka (2007 

i 2008), cinc peces breus per a dos pianos i veu (13a Trobada Ciutadana de 20 

minutos, 2009) i la música per a diversos esdeveniments, com ara la presentació del 

llibre Lunas de arena de Dolors Millat (2007). També és compositora del quartet SWM, 

del qual forma part, i amb el qual ha actuat al bar Bohèmia de Sant Cugat del Vallès 

(2011), al Jazz Cava de Terrassa (2009 i 2010) i al Festival de Jazz de Flix (2009). 

Exerceix des del 2006 de professora de Llenguatge Musical i Piano jazz i clàssic a 

l’Escola de Música Ressons i a l’Escola de Música i Rítmica Creu Alta de Sabadell, en 

classes tant individuals com col·lectives. 

	


