
DUO RE-CORDA 

Sílvia Martín Domingo – Irene López Celestino 

 

El duo 

Sorgeix a partir d’una formació de cambra durant els estudis de Grau 

Superior en interpretació de guitarra clàssica al Conservatori Superior de 

Música del Liceu de Barcelona, rebent classes de Santi Figueres.  

S’especialitzen en repertori de compositors sud-americans, amb la voluntat 

d’oferir un viatge musical pels diversos països que conformen el continent. 

Aquest repertori es basa en música inspirada en les arrels folklòriques dels 

diferents indrets però emprant un llenguatge modern i actual, fet que 

requereix ampliar el ventall de possibilitats sonores de la guitarra, i emprar-

la no només com a instrument de corda, sinó també com a instrument de 

percussió. 

Entre els principals autors que apareixen al programa es destaquen Astor 

Piazzola, Eduardo Martín i Edín Solís, entre d’altres. 

 

 

Sílvia Martín Domingo 

Es gradua al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona 

en interpretació de guitarra clàssica, estudiant amb 

Guillem Pérez-Quer. El 2015 es trasllada a Brussel·les per 

realitzar el màster en interpretació de guitarra clàssica 

amb Antigoni Goni, i inicia estudis de llaüt renaixentista i 

guitarra barroca amb Dirk de Hertogh.  

Assisteix a diversos festivals de guitarra clàssica rebent 

classes de reconeguts intèrprets com Manuel Barrueco, 

David Russell, Leo Brouwer i Gaëlle Solal, entre d’altres. 



Com a solista ha participat a I. L. S. A Boom (Bèlgica) com a guitarra 

clàssica i guitarra barroca. Dins del cicle “Venerdi Italiani” ha participat al 

Concerti d'instrumenti storici a cord celebrat a l'escola “Italia per passione” 

a Brussel·les.  

 

 

Irene López Celestino 

Es gradua al Conservatori Superior del Liceu de 
Barcelona amb el Grau Superior en interpretació de 
guitarra clàssica, estudiant amb Sergi Vicente. 
Compagina els estudis musicals amb els universitaris i 
obté la diplomatura en Magisteri d’Educació Musical 
(URV), llicenciatura en Psicopedagogia (UOC) i Màster 
en Musicoteràpia (ISEP-UVIC). 

Continua els seus estudis de guitarra amb Santi 
Figueres.  Actualment finalitza els seu estudis en el Grau de Psicologia i 
treballa com a professora de guitarra, llenguatge musical i 
musicoterapeuta. 

A més de Re-corda, forma part d'altres agrupacions musicals com el duo 
A1veu i Cèltic Quartet. 

 


