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Pere Bujosa (Palma, 1992) va començar la seva aventura musical 
envoltat de música clàssica i grups de rock i blues a casa seva. 
Comença a estudiar contrabaix clàssic a Palma, alhora que 
s’interessa per la música moderna i comença a prendre classes 
i a tocar amb grups de l’escena local de Palma. Posteriorment 
es trasllada a Barcelona per estudiar al Conservatori del Liceu 
de Barcelona i el 2015 participa en un programa d’intercanvi 
que li permet estudiar a la Universitat del Nord de Texas 
(EUA) amb el mític contrabaixista Lynn Seaton (Count Basie 
Orchestra) , Woody Herman). Posteriorment estudia un máster 
al Conservatori d’Amsterdam (Eujam Master). Ha col·laborat amb 
artistes internacionals com Salvador Sobral, Ben Van Gelder, 
Antonio Serrano, Hanna Paulsberg i ha donat concerts a diferents 
països de la geografia europea com Portugal, França, Alemanya, 
Dinamarca, Itàlia, Noruega i Dinamarca.

El 2017 va publicar el seu primer disc com a líder Who’s Holland, 
amb la seva banda Pere Bujosa Group i col·laboracions amb el 
cantant Magalí Sare i el productor David Soler (Love of Lesbian, 
Jonah Smith...).

Als darrers anys, va presentar el seu darrer treball discogràfic 
Wabi-sabi (2019, FSNT) enregistrat a Amsterdam amb el seu nou 
projecte Pere Bujosa trio. La banda està formada pel guardonat 
pianista Xavi Torres i el bateria Joan Terol. El disc s’ha presentat 
en diferents escenaris com el Menorca Jazz Festival, el Sons de 
Nit Festival de Palma, els Nits a la Pedrera (Barcelona), així com 
diferents espais internacionals com el Jamboree de Barcelona i 
el Blue Note d’Amsterdam.

Al 2020 surt el seu darrer ep - Arise. Ha estat guardonat amb el 
millor àlbum de jazz 2019 per la revista Enderrock Balears.
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El músic mallorquí Pere Bujosa (Palma) prové 
d’una família melòmana. A ca seva sonava des 
de música clàssica f ins a discos de bandes com 
The Rolling Stones i Jimi Hendrix.

Comença la seva formació musical a Palma, als 
onze anys, iniciant-se en el contrabaix clàssic. 

En paral·lel, s’interessa per la música moderna 
i comença a estudiar a la Factoria de Músics, 
on pren classes de baix elèctric i toca amb 
grups de l’escena local de l’illa com Boc, 
Oprimits, Matesound i Salvador Sobral, a més 
de participar com a músic d’estudi en alguns 
enregistraments.

Més tard decideix mudar-se a Barcelona, 
ciutat a la qual cursa Música Moderna i Jazz al 
Conservatori del Liceu. Allà és alumne d’alguns 
dels músics locals més acreditats, com ara H. 
Fumero, D. Mengual, Marc Miralta, Gary Willis 
o Llibert Fortuny, i assisteix a masterclasses 
d’artistes de la talla de Richard Bona, Chucho 
Valdés, Kenny Barron, Dave Holland, Kurt 
Rosenwinkel i John Patitucci, entre d’altres.

Al 2014 participa a un programa d’intercanvi 
que li permet estudiar en la University of North 
Texas (USA) i al 2016 es gradua al gradua en 
Interpretació Jazz al Conservatori del Liceu de 
Barcelona.

El mateix any realitzarà el seu debut com a 
líder amb el disc Who’s Holland, que el durà a 
participar a Festivals com Festival Alternatilla i 
Alcudia Jazz.

Del 2017 al 2019 és acceptat al European Jazz 
Master al conservatori d’Amsterdam von 
formarà el seu actual projecte Pere Bujosa 
Trio. Durant aquest període actuarà a distintes 
ciutats europees com París, Berlín, Amsterdam, 
Copenhague entre d’altres. 

En 2019 surt Wabi-sabi (Fresh Sound New 
Talent) que rep el guardó de Millor disc de Jazz 
de la Revista enderrock per Votació Popular.

En 2020 torna a Mallorca on acaba d’editar el 
seu nou ep anomenat Arise.  Durant  aquests  
darrers anys ha acompanyat tant artistes 
nacionals com internacionals com ara Ben Van 

Gelder(Països Baixos),  Jasper Bloom (Països 
Baixos), Antonio Serrano (Armonicista de 
Paco de Lucía), Hanna Paulsberg (Noruega), 
Irene Reig (Barcelona),Lucas Martínez Project, 
Salvador Sobral (Guanyador de Eurovisión 2018), 
Marta Garrett (Portugal)entre d’altres.

PERE BUJOSA TRIO

Pere Bujosa Trio és un grup format l’any 2017 
a Amsterdam pel contrabaixista mallorquí 
Pere Bujosa, el pianista Xavi Torres i el bateria 
Joan Terol. Junts creen una música que uneix 
elements com les polirítmies, efectes i sons 
atmosfèrics, així com també arranjaments 
basats en la tradició jazzística i altres gèneres 
com el rock o la música electrònica.

Els artistes que acompanyen a Bujosa són 
reconeguts membres de l’escena jazzística 
catalana: Xavi Torres, malgrat la seva 
joventut, ha estat guardonat al Dutch Jazz 
Competition, al Keep an eye records i al Keep 
an eye contest. També com a millor solista al 
Festival de Getxo i ha estat semifinalista de la 
prestigiosa competició Thelonious Monk Award 
a Washington. Joan Terol, per la seva banda, 
té una llarga llista de col·laboracions com a 
sideman amb Benny Golson, Lee Knotz o Jesse 
Davis, entre d’altres, i co-lidera reconeguts 
projectes com Maarten Hogenhuis Trio, Maartje 
Meijer Quintet, Trempera!, Pablo Martínez 
Flamenco-Jazz Band i The BvR Flamenco Big 
Band.

El mallorquí Pere Bujosa presenta el seu segon 
disc com a líder “Wabi-sabi” (2019), de la mà 
del reconegut segell Fresh Sound New Talent. 

Bujosa ha treballat al servei de músics com els 
artistes internacionals Antonio Serrano, Ben 
Van Gelder (Països Baixos), Hanna Paulsberg 
(Noruega) i Salvador Sobral (Portugal). En 
aquest treball, Bujosa explora les possibilitats 
d’un dels formats més clàssics del camp del 
jazz: el trio de piano, contrabaix i bateria. El 
grup de Pere Bujosa aposta per reflectir la 
passió del músic mallorquí pel ritme i les 
textures, amb una fórmula purament jazzística 
però amb influències del rock, l’electrònica i la 
improvisació lliure, entre altres gèneres.
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pere Bujosa trio 
presenta el seu nou EP “Arise”

El contrabajista balear Pere Bujosa, llança un nou ep titulat 
“arise” amb Xavi Torres al piano i Joan Terol a la bateria.

En aquest any que comença entre vendavals atmosfèrics, 
pandèmies que es resisteixen a deixar-nos en pau i intents de 
preses del poder per uns quants cap buida a l’altre costat del toll, 
he pensat, com sempre ocorre quan penso que el món està per 
explotar, que el millor serà l’acte-immunització i el confinament 
en un dels millors refugis que podem trobar: el jazz. “Arise” 
(autoeditat), l’últim EP del contrabajista mallorquí Pere Bujosa té 
molt d’això, de refugi, de cau sonor en la qual, si connectem, ens 
sentirem acollits i fora de perill.

Arise signif ica sorgir, aparèixer, manifestar-se i efectivament, la 
manifestació d’aquest treball ha estat una petita glopada d’aire 
fresc abans de res aquest contratempo que ens ha tocat viure i 
que, a més, ens permet conèixer una mica més detalladament, 
des dels seus inicis, el projecte del contrabajista balear.

El EP està gravat en un estudi de Mallorca, van fer falta solament 
un parell de preses per a registrar-lo i va ser tocat en estricte 
directe, a la manera antiga i sense tot just assajos. 

Cadascun dels integrants d’aquest power jazz trio, forma una part 
important en l’aspecte interpretatiu, la qual cosa els dóna als tres, 
en el seu conjunt, un caràcter sonor propi.

Evidentment el format trio afavoreix en molts aspectes la logística 
del projecte, tenint en compte que es tracta d’una banda que 
reuneix tres músics que viuen en tres països diferents. No obstant 
això, malgrat les distàncies, la banda sona amb una notòria 
complicitat.. El seu directe en els Showcases de l’última edició del 
Jazz I am a Barcelona així ho demostren.
 

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

jaZZ i am online 2020 | pere Bujosa trio

arise 2020 | pere Bujosa trio

musing 2020 | pere Bujosa trio
www.perebujosamusic.com

https://www.facebook.com/pierantonibujosa
https://twitter.com/perebujosamusic
https://www.instagram.com/perebujosamusic/
https://open.spotify.com/artist/6MRGzQIq4urmDug1j60hYb%3Fsi%3DZVTO3WKoTxmjsyZR_LzYqw
https://youtu.be/WbTFT4nPdfE
https://youtu.be/xoGcQUUE1C0
https://youtu.be/inxo93a2C2s
perebujosamusic
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PERE BUJOSA TRIO

Festivals

• ortigueira Festival 
(galíCia, 2012 W/ BoC)

• aCampada jove 
(Catalunya, 2013 W/ 
oprimits)

• músiCa als parCs 2016 ( 
maxi CaBallero Quartet)

• nits a la pedrera 2017,2018 
( BarCelona, spain)

• alCudia jaZZ 2018 
(mallorCa,spain)

• Fira B! 2018 ( palma de 
mallorCa, spain)

• Festival menorCa jaZZ 
oBert (2019)

• alternatilla Festival 
2017,2018 i 2019 (mallorCa)

• Fira B! 2019 (mallorCa)
• Festival palma jaZZ 2020
• Festival eivissa jaZZ 2020
• Festival jaZZiam 2020 

(BarCelona)

graBaCions Com a líder i 
Compositor 

• ere Bujosa trio - arise - ep 
(autoeditat)

• pere Bujosa trio - WaBi-
saBi - 2019 (Fresh sound 
neW talent)

• pere Bujosa group Who’s 
holland (2017,autoeditat)

graBaCions Com a sideman

• ep - Fox enCounter - (2020)
• ep - emilio remesal 

projeCt (2016)
• Cuarto CreCiente 

Watakan ( 2020)
• pere rei                               

llunes (2011)
• salvador soBral Quartet 

versions - (2010)
• thony Bloom                       

the right to danCe (2015)

reConeixements

• guanyadors Certamen 
jaZZ talavera de la reina 
(2016) amB maxi CaBallero 
Quartet

• guanyadors millor disC 
de jaZZ 2019 per votaCió 
popular de la revista 
enderroCk Balears



• Batería de jaZZ
     medidas de BomBo 18-20 pulgadas

• piano de Cola                                                                         
steinWay o eQuivalente,                                                              

     a ser posiBle revisado antes del ConCierto

• ampliFiCador ContraBajo                                           
markBass Cmd121 o eQuivalente
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RIDER TÈCNIC
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