


Després d’una trajectòria destacada com a creadora 
d’espectacles i concerts interdisciplinaris, que li han portat a 
ser convidada en festivals d’Espanya, Itàlia, Xile o l’Argentina, 
Silvia Nogales s’embarca en el seu projecte més personal, 
SEDA.

De nou, es recolza en la seva guitarra i crea sota la fusió d’estils 
i disciplines un viatge únic i sensorial a través de la història i 
la música de diferents dones del món.

“SEDA, és tot allò capaç d’estarrufar-nos la pell i inundar el 
nostre cap de pensaments i records. Un viatge a través de les 
llums i les ombres, de l’experiència vital d’una dona anònima 
que podria ser qualsevol de nosaltres. Ella recorre el món amb 
el seu particular viacrucis, i trena el seu camí per diferents 
països en analogia a la ruta de la Seda buscant entre la seva 
història i la d’altres dones la catarsi final”

Us animem a descobrir, sentir i experimentar aquest viatge 
evocador sota la música original de grans compositores 
entre les quals destaquen la guanyadora de quatre Grammys 
Claudia Montero, la també llorejada Clarice Assad o la 
israeliana Anna Segal. Les animacions especialment creades 
per Elisa Martinez, la fantàstica escenografia del premi MAX 
i escenògraf del moment Alessio Meloni, així com la guitarra 
de Silvia Nogales Barris.



BLOCS

1. EL TEMPS (Pròleg-Inici)

· Compositora: Silvia Nogales
· Titulo de l’obra: Tempus 

2. EL VIATGE (l’Argentina-Brasil)

· Compositora de la Música: Claudia Montero
· Titulo de l’obra: Tres Colors Portenys

· Compositora de la Música: Clarice Assad
· Titulo de l’obra: A Tide of Living Water

3. TRANSFORMACIÓ (España-Europa)

· Compositora de la Música: Silvia Nogales
· Titulo de l’obra: Origen

· Compositora de la Música: María Parra
· Titulo de l’obra: Ocell Fènix

4. KATARSIS (Orient)

· Compositora: Anna Segal (Israel)
· Titulo de l’obra: Lullaby

· Compositora: Silvia Nogales Barris
· Títol de l’obra: L’Última Samurai

5. LA VOLTA (els EUA)

· Compositora: Cinthya García
· Titulo de l’obra: Reverie

ENLLAÇOS A VÍDEOS

EXTRACTO ESPECTACLE EN DIRECTE

VIDEOCLIP “LA ÚLTIMA SAMURAI”

SEDA MAKING-OF

https://www.youtube.com/watch?v=pQ1p-y79sqw&ab_channel=SilviaNogalesBarrios
https://www.youtube.com/watch?v=g7qtAlsdv-Y&ab_channel=SilviaNogalesBarrios
https://youtu.be/NNbttZJvYB4


·· Creadora del projecte ··

Silvia Nogales Barrios

Silvia és una guitarrista diferent, que destaca per la seva 
sensibilitat, bell so i capacitat (reconeguda per mestres com Leo 
Brouwer) per a crear recitals i projectes interdisciplinaris, en els 
quals el repertori guitarrístico es fusiona amb altres disciplines. 
Un exemple d’això és Les Sis Donzelles de Juan Ramón Jiménez 
(representat en prestigiosos llocs com la Fundació Juan March 
al costat de l’actriu Esther Acevedo).

Altres propostes creades per Silvia han estat Músiques 
Cervantinas i Altamira, Ancestral i Màgica, que van ser 
seleccionades en dues edicions del projecte MusaE, dependent 
del Ministeri de Cultura i gestionat per Fundació Eutherpe 
i Joventuts Musicals d’Espanya. Aquestes propostes van 
ser interpretades en reconeguts festivals i museus estatals 
dins i fora del nostre pais. L’espectacle de Altamira sofreix en 
2020 una transformació a petició del VIII Cicle de Músiques 
Contemplatives de Barcelona, i es converteix en un projecte de 
música i pintura en viu al costat del dibuixant Josep María Rius 
(Joma).

És convidada a realitzar concerts i masterclass al Festival de 
Guitarra de Santiago (Xile) i Conservatori Superior de Buenos 
Aires (l’Argentina). A part, és jurat en concursos al costat de 
grans personalitats com Leo Brouwer.

És endorser de marques musicals internacionals com són 
Guitarres Raimundo (València) i Strommar (Miami).



EL EQUIPO

· Compositores ·

María Parra

María Parra és una pianista i compositora espanyola. De 
formació clàssica principalment, però també moderna, 
les seves composicions tenen un component holístic amb 
un univers sonor molt visual, combinant tradició amb 
la música més actual sense etiquetes ni gèneres. Amb 
tres discos, VISION (2020, Warner Music) va ser el primer 
llançament com a pianista compositora. També lidera el 
María Parra Trio on la seva música ofereix ressons jazzístics.

Claudia Montero

Guanyadora de 4 Latin Grammy Awards. Principal 
promotora d’aquest projecte al costat de Silvia Nogales, 
ens va deixar a principis de 20201. Nascuda a Buenos Aires, 
va residir a València fins a la seva defunció.

Clarice Assad:

Una poderosa comunicadora nascuda a Ucraïna, 
reconeguda pel seu abast musical i versatilitat, la brasilera 
estatunidenca Clarice és una veu artística important 
en els gèneres clàssic, mundial, pop i jazz. Compositora 
nominada al Grammy.

Anna Segal

Compositora Israeliana. Pertany a una nova generació de 
compositores clàssiques: una compositora inusual i versàtil 
en diverses disciplines: música simfònica i de cambra, 
concerts solistes, música per a audiovisuals, etc.

Cinthya García

Pianista i compositora espanyola amb residència a Miami. 
Fascinada des de petita per la música i la seva capacitat 
comunicativa, és graduada en Piano Clàssic i Pedagogia. 
Des del seu àlbum debut “The Journey” en 2018, han 
esduchado la seva música en més de 150 països, amb més 
de 7 milions de reproduccions en les principals plataformes 
de streaming digital i apareixent en més de vint mil playlists 
en botigues com Spotify o Apple Music.

· Animadora 3D ·

Elisa Martínez

Realiza la imatge gràfica d’espectacles de circ i teatre, 
cartelleria per a cinema i documentals, portades de discos 
i llibres, gràfica publicitària, etc. Llicenciada en Belles arts, 
des de 2004 és freelance com a grafista audiovisual i 
animadora per a institucions, agències de publicitat.

· Audiovisuals ·

3Roots Studio

A tot el món, persones i organitzacions estan desenvolupant 
poderosos missatges i iniciatives per a promoure canvis 
positius. 3Roots és aquí per a amplificar la seva veu i 
inspirar a tants altres com sigui possible a fer el mateix.

· Distribució digital + Estratègia En línia·

José Domenech (Strömmar-Miami)

Guanyador d’un Grammy. Gestiona les operacions de 
Strömmar com a director i director d’operacions. José és un 
aclamat productor musical, pianista i compositor establert 
a Miami a través d’Espanya. Ha col·laborat amb artistes 
internacionals. Com a compositor, compte en l’actualitat 
amb un catàleg molt ampli de composicions.

· Distribuïdora·

Beatriz Ortega Agency

Agència especialitzada en gestió cultural i centrada en el 
desenvolupament nacional i internacional de projectes 
culturals. Directora de l’agència Beatriz Ortega, actriu 
i gestora resident entre els EUA i Espanya ha impulsat 
grans projectes culturals com el feminajazz. Ara forma 
una innovadora agència per a artistes i s’encarrega de la 
distribució d’aquest espectacle.

· Escenografia ·

Alessio Meloni

Escenògraf italià establert a Madrid. Avalat per més de 
70 projectes, ha dissenyat escenografies i vestuaris per 
a directors com Miguel de l’Arc, Adriana Ozores, Juan 
Margallo o Josep María Mestres. En l’àmbit teatral val la 
pena assenyalar escenografies com “Danseu Maleïts” i 
“Històries de Usera” (totes dues guanyadores d’un premi 
Max), “Numància”, “Gossada”, “Port Arthur”, “L’Elisir D’Amore” 
i “Una Vida Americana”, per la qual va ser nominat en els 
premis Max. També va rebre una nominació en els premis 
Musical Broadway World per “Drac Pack”.

· Narració i interpretació ·

Esther Acevedo

Actriz, Coreògrafa & Especialista en Moviment Escènic 
resident a Madrid. Amb una extensa carrera professional 
dedicada al teatre, ha participat en espectacles per tota 
Espanya en llocs com el Teatre Espanyol, el Centre Dramàtic 
Nacional, el F.T.C. de Amagro, Corral de Comèdies d’Alcalá 
o F.T.C. de Mèrida, entre els més destacats.

https://mariaparrapianist.com/
https://www.elisamartinez.es/
http://www.claudiamontero.net/
https://clariceassad.com/
https://www.facebook.com/anna.segal2
https://www.cinthyagarcia.com/
https://3roots-studio.com/
https://strommar.com/
https://www.beatrizortegap.com/
https://www.alessiomeloni.es/


ESCENOGRAFIA



EN LA PREMSA

https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-cultural/23-03-22/6465012/
https://www.rtve.es/play/audios/sinfonia-de-la-manana/cielo-protector-10-05-22/6532383/
https://www.madridiario.es/seda-el-proyecto-mas-personal-de-silvia-nogales
https://www.diariocritico.com/seda-silvia-nogales?fbclid=IwAR3585EJkBCVfEqHYPznlNtsfG9ZZ7FMMF8MY6dWdgvNXgAXsrBspsUv5Cs
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-silvia-nogales-presenta-su-nuevo-trabajo-seda-22-04-22/6503238/
https://amanecemetropolis.net/silvia-nogales-comienza-a-presentar-su-trabajo-seda/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtve.es/play/audios/tres-en-la-carretera/dia-del-libro-cine-dore-23-04-22/6505097/
https://laestrategiadelcaracol.com/2022/04/18/musica-con-nombre-de-mujer-de-la-mano-de-silvia-nogales-en-seda/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/silvia-nogales-seda-es-el-treball-que-volia-fer-amb-compositores-actuals/audio/1137141/
https://www.rtve.es/play/audios/entre-dos-luces/silvia-nogales-guitarra-seda-27-05-22/6550229/
https://www.rtve.es/play/audios/la-darsena/silvia-nogales/6628080/
https://www.ritmo.es/actualidad/entrevista-silvia-nogales-y-el-lanzamiento-de-seda-por-sakira-ventura
https://www.silvianogales.com/descargas/Entrevista-diario-el-correo.pdf
https://shoutoutmiami.com/meet-silvia-nogales-barrios-guitarist-creator-of-interdisciplinary-shows-and-composer
https://www.silvianogales.com/descargas/seda/Melomano2022_Seda.pdf


·· CONTACTE ··

SILVIA NOGALES BARRIOS

+34 651050442
contacto@silvianogales.com

www.silvianogales.com

https://www.silvianogales.com

