
 

Pol Aumedes Morell 
Artista interdisciplinari: artista plàstic, músic i actor   

Nascut el 1978 a Barcelona, viu a Cardedeu i te el seu estudi a 

Granollers com a artista associat a Roca Umbert, Fàbrica de les arts. 

Sóc llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2005) i  

graduat amb Títol Superior de Música, especialitat Interpretació  

d’Acordió diatònic per l’ESMUC (Escola Superior de musica de 

Catalunya)(2015).  

 Treballo en projectes d’investigació artística basats en la hipòtesi 

que la festa tradicional i la performance contemporània són dos 

actes que poden confluir en molts aspectes. Aquests defineixen molt bé la meva trajectòria 

artística, des de la música tradicional i les festes majors viscudes fins a la creació plàstica 

contemporània. El resultats de la meva recerca els plasmo en espectacles, performances i 

exposicions que fan dialogar al carrer, en escenaris o en espais expositius aquestes disciplines i 

els converteixen en actes performatius amb uns rituals propis envoltats de l’imaginari creat 

durant els mesos d’investigació. 

 

 

Els darrers anys he combinat a nivell professional l’activitat artistica contemporania amb la 

musical i d’actor, en exposicions individuals, performances, actuacions musicals, espectacles 

teatrals d’escenari i de carrer i gravacions musicals d’estudi. 

 

En els últims deu anys he realitzat més de 1400 actuacions com a professional, i he col·laborat 

amb més de 40 companyies tan de música com teatrals i he col·laborat amb diferents artistes 

plàstics arreu de territori català i diversos països d’Europa. 

 

Formació acadèmica: 

- Llicenciatura de Belles Arts. Especialitat en escultura pública. Universitat de Barcelona 

(2000-2005) 

- Escola superior de música de Catalunya. (Esmuc) Grau superior en interpretació de 

l’acordió diatònic. Especialitat en música tradicional.(2011-15) 

- NCI. New clown institut. Curs internacional de clown (2009-10) 

- Teatre ponent. Curs de teatre (2011) 

- Aula de música tradicional. (2006-2009) 

- Llançadora. Curs de teatre i circ (2005-2008) 

 

Produccions artístiques 

 

- 2021 - Mostra de preformances de l’espai d’arts de Roca Umbert amb el projecte 

@borrowgallery  

- 2020 - Colaboració artistica amb Josep Margalef. Creació de la música per a la 

insal·lació ‘Envalat’ a la porxada de Granollers. 



- 2020 – Videoart. Participació al projecte Vinculart de l’Ajuntament de Cardedeu 

Creació del video In-certesa amb l’artista Marc Iturri amb la direcció de Roger Canals 

- 2020 – Creació de l’espectacle ‘El gegant vol ser mariner’ amb la  Cia. Jaume Ibars 

- 2019 – Creació de l’espectacle Zaratustra per a l’escola Blai net de Sant Boi de 

Llobregat 

- 2018 – Performances ‘Records sonors de la casa Delger’ per al ReMiua de Caldes de 

Montbui 

- 2018 – Creació de l’espectacle ‘Sal’ per a l’escola Blai net de Sant Boi de Llobregat. 

- 2018 – Instal·lació artística al carrer per a la mitja marató de granollers. 

- 2017 – Performance ‘Agora’ a l’Aliança de Lliçà d’Avall 

- 2017 – Performance ‘Like!’ Per a la inauguració de l’exposició ‘Anònims’ de Ramon 

Aumedes a la Sala Tangram de Barcelona 

- 2016 – Projecte ‘Nature sauvage’ realitzat a Sherbrooke, Quebec 

- 2016 – Exposició col·lectiva ‘Parelles artístiques’ al COAC de Vic 

- 2016 - Performance ‘Els colors del moviment’ realitzada dins de les Jornades de portes 

obertes del Centre d’Arts en moviment de Roca Umbert de Granollers  

- 2016 - Expositor a la fira Arts Libris amb el llibre/objecte Reperdió 

- 2016 - Exposició individual ‘Àgora’ a Granollers a la Sala Zero de Roca Umbert  

- 2016 - Performance Matèria prima al MAU (Mostra d’art Urbà) de Granollers. 

- 2015 - Exposició col·lectiva ‘Col·lisions’ dels residents de Roca Umbert 

- 2015 - Recerca artística i actuació del treball de fi de grau de l’ESMUC amb el projecte 

L’acordió diatònic a escena. Teatre Ponent de Granollers.  

- 2015 - Exposició col·lectiva i performance ‘#SPAMDARTS’ a la sala zero Granollers.  

- 2014 – Creació de l’Obra de teatre Quan el fang pren la paraula 

- 2013- Performance Cants obrers per a la inauguració de l’exposició ‘Estructures’ de 

Ramon Aumedes a la Sala Ciutat de Granollers. 

- 2012 – Creació de l’Obra ‘Desconcert mutsiclown’   

- 2011 - Gira per Itàlia i França amb l’espectacle “Ada a cent ans” companyia Ser’p'art de 

teatre al carrer  

 

 

Altres experiències professionals en diferents disciplines artístiques: 

- Cia Sarandaca. Espectacles interdisciplinars d’arrel tradicional. Productor, artista 
plàstic i músic. (2011-actualment) 

- En clau de clown. Companyia d’espectacles. Músic i actor. (2009-actualment). 
- Mirabel. Grup de música tradicional occitana. Músic. (2007-actualment). 
- Semproniana. Grup de música tradicional. Músic. (2004- actualment).  
- Taller Sarandaca. Escultor. (1990-actualment) 
- Cor Indica: Com a músic d’estudi per gravar un CD de nadales.  
- Batak. Folk fusió. Músic, cantant i compositor. (2005-2014) 
- Vermuts musicals: Cicle de concerts de música tradicional improvisada. Coordinador i 

músic 2014 
- Tres de ronda. Cançó catalana. Músic i cantant (2009-15) 
- Orquestrina de l’encant. Músic. Gira 2013-14 
- Les dones sàvies. Molière. Actor 2011 
- Cantata per a coral i acordió: Secretariat de corals de Catalunya. Músic. 2012 
- Sona que trona. Músic. 2012 
- Cabaretu. De Llançadora Teatral. Intèrpret, direcció musical i clown. Novembre del 

2012. 



- Ara farem música. Enregistrament d’un CD educatiu de música tradicional. Novembre 
2011 

- Cia. Enciam. Producció de cabarets de clown. 2010 
- Murai. Musica tradicional. Instruments varis.2009- 2010 
- Cia. Extraquotidiana. Espectacles diversos de Música i clown. 2009-2010 
- Cabaret Borrego. Com a clown i músic. Agost del 2010 
- Audicions de música tradicional, Frederic Sesé. Tocant l’acordió i la gralla. 2009 
- Al ball sense un badall. Cantata infantil. De Guida Sallarès. Intèrpret d’acordió en els 

directes de la cantata.. 2008 
- Goliards. Música medieval de carrer. 2008-2009 
- Sac Ambulant. Teatre de carrer. Actor i músic 2008 
- Saltimbà. Espectacle de circ on vaig fer la direcció musical a part de músic i actor. 2007 
- Dansalot. Grup d’animació infantil. 2007-2008 
- Urban Band. Duo de musica folk. 2005-2006 
- Pas de ronda. Música medieval de carrer. 2005 

 
Discografia musical editada: 

- Batak. “Casa vella” 2012. Petit Indie 

- Mirabèl “Quadern de viatge” 2015. Mosaic Sonor 

- Solé “Aquest collons de poble” 2014. Petit Indie. 

- Tres de ronda “Marineres.cat” 2013. Autoeditat. 

- La mata de jonc/ Jordi Molina “Cants a tenora” Amunt porduccions. 2012 

- Semproniana. “La plaça del ball” 2009. Autoeditat 

- Solé. “Més cançons sobre aquest collons de poble” 2019. Autoeditat. 

- MusX. “Músiques de la festa major i el Seguici de Sant Andreu” 2021 

- Cor Indika “Nadales al carrer” 2013 Audoeditat. 

- La festa de la Sal “Cançons, músiques i sons” Ajuntament de l’Escala 2017 

- ‘Ara farem música’ Recursos educatius 2011 

 

Dades de contacte: 

Pol Aumedes Morell 

C/Mas Riera Valentí 19. 08440 Cardedeu 

Telf: 652 800 534 

www.sarandaca.com 

polaumedes@gmail.com 

 

A les xarxes: 

 

Twitter- @sarandaca 

https://www.facebook.com/pol.aumedes 

Instagram: @pol_aumedes 

 

 
 


