








Els últims deu anys de la seva carrera han estat els més intensos. En aquests anys ha 

produït i girat amb nou espectacles diferents, ha consolidat el seu canal de YouTube 

amb videoclips de producció pròpia i ha continuat ideant nous projectes i discs. És 

l'autora de les cançons del musical "Bye, bye monstre" de Dagoll Dagom. Tot i la 

seva agenda de concerts en festivals, escenaris i teatres de Catalunya, Balears i País 

Valencià, ha posat en marxa l'Espai Totsona, on imparteix cursos i tallers per a 

famílies, basats en el seu mètode d'estimulació musical Créixer Cantant. Continua 

fent classes en dues universitats catalanes i fent formació en Estimulació Musical 

Totsona en diferents centres. Ha impulsat i dirigeix la fira Taral·la, especialitzada en 

música i educació i participa en l'edició de la seva col·lecció de contes amb 

l'editorial El Cep i la Nansa.







The Grow Up Singing Band és una nova banda formada per joves músics que han decidit fer música 

actual i de qualitat per al públic familiar en anglès i en castellà. Aquest any acompanyaran la gira dels 

25 de la Dàmaris i en el concert ens presentaran algunes de les seves flamants cançons.



La Clara Martínez és la coreògrafa de la 

companyia i és la responsable de les 

coreografies dels darrers videoclips i 

espectacles de la Dàmaris i de la The Grow 

Up Singing Band. El ballarí francès Gaetan 

Farnier és un ballarí espectacular que junt 

amb la Clara ens delitarà amb el seu 

increïble sentit del ritme.

Tots dos, a més, són especialistes en claqué 

i per això aquest estil serà present en 

l'espectacle.



.. I per acabar d'arrodonir 

l’espectacle no podien faltar 

infants a l'escenari. Aquesta 

vegada, acompanyaran la 

Dàmaris un grup de ballarins de 

luxe que ja han demostrat el seu 

talent en espectacles com Billy 

Elliot on en Marc i en Max tenien 

el paper protagonista. La Yaïza va 

començar a ballar amb tres anys 

i als sis ja havia guanyat el seu 

primer concurs Dance World Cup 

Spain 2019.



Durant aquests anys he 
tingut l’oportunitat de compondre i 
donar a conèixer moltes cançons. Pujar 
als escenaris a defensar i lluitar per la 
qualitat de la música feta pels infants i les 
seves famílies, ha estat un autèntic regal! 
Vull donar les gràcies a les famílies i a les 
escoles que han fet seves les cançons i les 
han incorporat en el seu dia a dia, ajudant 
als infants a créixer acompanyats de la 
música. La música és un llenguatge que els 
infants entenen i estimen des d’abans de 
néixer i és imprescindible que creixin tenint-la 
a prop. També agraeixo la feina dels 
programadors per creure que es podien fer 
concerts per famílies i obrir-nos les portes de concerts per famílies i obrir-nos les portes de 
molts espais i festivals durant aquests darrers 
anys. Gràcies a la meva família per ser la 
plataforma de tots els meus projectes i a tots els 
que m’acompanyeu i creieu que cantar és estimar, 
és a prendre, ens uneix i ens fa millors.
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