Ester Bonal (Barcelona, 1964)
Inicia els seus estudis de música a l’ARC, Taller de sensibilització musical i plàstica
de Barcelona, on assisteix dels 5 als 18 anys. Cantaire de cor des dels 5 anys, ha fet
estudis de piano, cant, guitarra, travessera i flauta dolça.
Estudia direcció coral amb Josep Prats, Pierre Cao, Lázlo Helthay, Johan Dujick,
entre d’altres. Durant 15 anys forma part de l’equip que dirigeix el cor infantil
l’Esquitx, de la Coral St Jordi (Barcelona). És membre del Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya, formant part del seu equip tècnic durant dos períodes.
S’ha format en pedagogia musical amb Ma Dolors Bonal (Barcelona), a l’ Orff Institut
de Salzburg, amb María Hordog (Hongria), i assistint a diversos cursos intensius de
formació al Stage de La CAIXA i organitzats per l’associació Orff, (amb Verena
Maschat, Sofía López Ibor, Polo Vallejo, James Harding, Dough Goodkin, Barbara
Haselbach...)
L’any 1991 fa oposicions a secundària obligatòria, en l’especialitat de música i del
1991 al 2001 exerceix com a professora de música a instituts d’ensenyament
secundari. Des de 1996 al 2001 és professora de música a l’IES Miquel Tarradell del
Raval (Barcelona), on duu a terme una sèrie de projectes multidisciplinaris dels quals
la música n’esdevé un dels eixos vertebradors.
Des del curs 2001-2002 és cap d’estudis a l’escola de música Municipal Can Ponsic
(Barcelona), gestionada per la fundació l’ARC Música. És membre del Patronat de la
Fundació l’ARC Música i cofundadora de Xamfrà, projecte del que es fa càrrec de la
direcció a partir del curs 2009-2010.
És coautora, juntament amb Marta Casas i Nuri Casas del Diversita’t, cançons i
danses per conviure en la diversitat (publicat per la Fundació Jaume Bofill, la
Secretaria de Joventut i el Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i distribuït gratuïtament a escoles, instituts, escoles de música centres
d’educació en el lleure...).
És formadora de mestres, ha impartit cursos de direcció coral, ofereix xerrades i
conferències a diferents Universitats i Centres de Formació de Catalunya i l’Estat
espanyol i és ha estat i és professora de màsters i post-graus d’educació.
Des de l’any 2001 és professora del Departament de Pedagogia de l’ESMuC (Escola
Superior de Música de Catalunya).
Actualment és directora dels cors infantil i de noies de l’EMM Can Ponsic, directora
de Xamfrà, centre de musica i escena del Raval, professora del departament de
Pedagogia de l’ESMuC i directora d’EL TELER de MÚSICA.

