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TINONS MARCH emprén la seva aventura al 2009 quan 
decideix sortir de Mallorca buscant noves experiències. 
Es muda a Barcelona on estudia cant amb la cantant de 
jazz Sabina Witt. Assisteix a varis cursos i tallers de teatre, 
piano, cabaret i dança. Després de formar part de bandes 
pop (Tailor for penguins) i folk (Isaac Ulam), comença el seu 
camí en el món del jazz conincidint amb músics com Santi 
Careta, Joel Moreno, Marco mezquida, Marcel-lí Bayer, Oscar 
Domènech, Pascal Morente, Jorge Rossy, Daniel Álvarez, 
Rick van den Bosc, Cristian Portillo, etc. Després d’un llarg 
viatge a Brasil on s’apassiona per la música popular brasilera, 
decideix tornar a la seva illa natal per a seguir aprenent amb 
els grans músics internacionals que passen per Mallorca. 
Aquí rep algunes classes de cant de Laia Cagigal i s’alia amb 
músics con Pedro Rosa, Omar Lanuti, Juanan Torrandell, que 
fan que la tornada a casa sigui més amena.

En aquesta aventura que va començar ja fa uns anys, na Tinons 
va cresquent personal i professionalment amb experiències 
tan diferents i enriquidores com gravar a estudis, cantar a 
audicions i jam sessions, gravar videos, cantar a una coral, 
tocar a teatres, a bars, a festes, al carrer, colaborar amb altres 
artistes, gravar jingles per a publicitat, viatjar fent concerts, 
cantar en vàries llengües i música de diferents estils, etc.

Tinons & the mopis és un grup jove format per músics 
amb un llarg recorregut i sentit de l’humor. Ens presenten 
un jazz/swing molt fresc i lleuger pero amb una base 
rítmica contundent. Grans clàssics del jazz i del swing que 
popularitzaren grans intèrprets com Billie Holiday o Ella 
Fitzerald i algunes rareses amb molt d’encant és el repertori 
que toquen en directe.
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xanGÔ menino
Xangô menino és el fruit musical de la amistat sincera entre el 
brasiler Pedro Rosa (guitarra i veu) i la mallorquina Tinons March 
(veu). Els dos músics senten una gran passió per la música brasilera 
de diferents estils, i la transmeten amb tendresa i complicitat als 
curiosos que els escolten. Gilberto Gil, Jobim, Djavan, Joao Bosco, 
Chico Buarque, Guinga, Pixinguinha, son alguns dels compositors 
predilectes d’aquest duet. 

Estil: Música brasilera.
Possibles formacions: - Duo (guitarra i veus). Trio (guitarra, veus, 
piano). Quartet/ quintet, etc (es poden crear diferents formacions 
depenent de l’ocasió)

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

Un any tenia i ja em recorden cantant riallera a canvi d’un núvol de llaminadura! O abans de la dutxa, amb 
la meva germana davant del mirall, amb el desodorant com a micròfon. No recordo un moment de la meva 
existència en el qual no cantés. Tota la meva vida m’he estat preparant, sense saber-ho. Però era tan fàcil, que 
mai ho vaig considerar com una possible manera de guanyar-me les mongetes. Però en 2009 decideixo sortir 
de Mallorca a la recerca de noves experiències. I aquí comença la meva relació estable amb la música.

Vivint ja a Barcelona em formo en tècnica vocal amb la meva estimada Sabina Witt, i assisteixo a diversos 
cursos i tallers de teatre, piano, cabaret i dansa. Però els meus començaments cantant per al públic no són en 
el món del jazz ni com a solista (la qual cosa m’enriqueix molt), sinó formant part de la banda pop Tailor for 
penguins, acompanyant al cantautor folk psicodèlic Isaac Ulam, o gravant jingles per a publicitat. Començo 
el meu camí en el món del jazz participant en jam sessions, audicions, concerts, gravant en estudi, coincidint 
amb músics com Santi Careta, Joel Moreno, Marcel-lí Bayer, Pascal Morente, Marco Mezquida, Daniel Álvarez, 
Oscar Domènech, Jorge Rossy, Rossend Pujolar, Cristian Portillo, etc.

I ja deixant la ciutat comtal en 2015, després d’un llarg viatge pel Brasil on m’apassiono per la riquesa de la 
cultura i de la música popular del país, decideixo que és el moment de visitar per un temps la meva illa natal. 
No sabia que la meva visita duraria tant de temps i que aquí anaven a succeir-me tantes coses bufones!

 Aquí vaig ser molt ben acollida pels quals ja considero grans amics i grans músics Pedro Rosa, Omar Lanuti i 
Juanan Torandell, entre altres. I aquí segueixo, fent el que estimo fer, aprenent i gaudint, i treballant tots els 
dies. Qui sap com seguirà aquesta aventura!

“Tria un Treball que T’agradi
i no hauràs de Treballar ni un dia de la Teva vida.”tinons march

www.tinonsmarch.wixsite.com/musica

tinons & the mopis steppin' out with my baby

tinons marCh xanGÔ menino

tinons marCh dos Gardenias en direCte

tinons marCh trio aL terrat

https://tinonsmarch.wixsite.com/musica
https://youtu.be/EpzBuH_awZk
https://youtu.be/XoR7IxTj2_o
https://youtu.be/TiKBAA0T8_s
https://youtu.be/cqrrvIBOXa8
https://www.facebook.com/Tinons-March-Music-777496455604355
https://www.instagram.com/tinonsmarch/
https://open.spotify.com/user/tinonsmarch%3Fsi%3D047d36821c664f87
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tinons marCh 
& the mopis

La Cantant tinons 
marCh aCompanyada 
peLs seus músiCs 
més habituaLs (omar 
Lanuti a La Guitarra, 
Juanan torandeLL aL 
Contrabaix i pep LLuís 
GarCía a La bateria) 
interpreten Grans 
CLàssiCs deL Jazz 
/ swinG deLs anys 
30, 40 i 50 ConeGuts 
per tots, i temes de 
nous Compositors 
Contemporanis Com 
Luisa sobraL o tó 
brandiLeone. també 
inCLouen eL repertori 
aLGun tema foLk 
LLatinoameriCà o Cançó 
popuLar brasiLera. 
estiL: Jazz, swinG, foLk.

biLLie hoLiday tribute     

fa Ja uns anys que 
tinons va quedar 
fasCinada per La 
partiCuLar manera 
d’interpretar de La 
Gran biLLie hoLiday. 
aL Costat de La seva 
banda de Jazz, Li reten 
homenatGe en aquest 
proJeCte, interpretant 
eLs Grans CLàssiCs que 
La van fer inobLidabLe, 
Com: stranGe fruit, 
easy LivinG, aLL of m’o 
summertime.

tinons &
Los amantes seCretos

no te pierdas La 
oportunidad de 
ConoCer eL abaniCo de 
músiCos maraviLLosos 
que pasan por La isLa! 
quien no resueLve, es 
porque no quiere!
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TINONS MARCH CHANNEL LIST



UBICACIÓ ESCENARI

GUITARRA CANTANT

TROMPETA

CONTRABAIX
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CONTRACTACIÓ

àngel pujol
605 063 285
Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
angel@manangelment.com
visita: www.manangelment.com

https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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