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Oscar Peñas, guitarrista i compositor nascut a Barcelona, personifica un nou 
corrent d’artistes emergents que són part de la florent comunitat de l’escena 
musical de Nova York. La seua música és una combinació de diferents gèneres 
i ritmes d’arrel amb el jazz contemporani. 
 
El 1997 es trasllada a Boston on es graduarà cum laude al prestigiós Berklee 
College of Music. En tornar a Espanya l’any 2000, comença la seua carrera 
com a  músic professional, pedagog i líder de l’Oscar Peñas Group amb el 
qual grava dos CDs per al segell Fresh Sound New Talent, Astronautus (2003) i 
The Return of Astronautus (2006). 
 
Al 2005 li fou atorgada una beca per a ampliar els seus estudis i fer un Master 
en Jazz en el New England Conservatory de Boston, on tingué l’oportunitat 
d’estudiar amb Danilo Pérez, Frank Carlberg i Charlie Banacos, entre d’altres. 
Un cop acabats els estudis decideix establir-se a Brooklyn, on no tardarà a 
integrar-se a l’escena musical tocant i gravant amb músics com ara Ralph 
Alessi, Kendrick Scott, Dan Blake, Richie Barshay, Henry Cole, Franco Pinna, 
Petr Cancura, Alexis Cuadrado, Francisco Mela i un llarg etcètera... 
 
Oscar té el ferm convenciment que la música no ha de ser etiquetada; diferents  
gèneres, cultures, generacions i estils estan presents a la seua música sempre 
amb la inconformista meta de crear una veu pròpia i desenvolupar un 
llenguatge personal. 
 
L’any 2009 grava, From Now On, el seu tercer àlbum i el primer gravat als 
Estats Units. Aquest treball compta amb la participació especial del llegendari 
acordionista, pianista i arranjador Gil Goldstein. 
 
Actualment pot veure’s l’Oscar Peñas tocant en prestigiosos escenaris a New 
York com BAM (Brooklyn Academy of Music), Bargemusic, Fat Cat, Tea 
Lounge, Jules, Trumpets…, amb diferents formacions, que van des del duo al 
quartet. El desembre del 2010 participà al Festival Internacional de Jazz de La 
Habana, JazzPlaza. 
 

“Oscar es un músico muy dedicado con un sonido único y una muy personal 
escritura” 

Luciana Souza 
 

“Peñas no es un guitarrista técnico, mas bien un escultor de sonido” 
Budd Kopman, Cadence 

 

http://www.oscarpenas.com/


 
Miguel Fernández. Nascut a Pamplona en 1978. La seua primera influència ve 
des de la música clàssica; obté el Títol de Professor Superior de Saxofon l'any 
2000 en el Conservatori Superior Pablo Sarasate de Pamplona. El mateix any 
aconsegueix una beca per a assistir a la Berklee College of Music de Boston, 
on es graduarà en “Jazz Performance” amb la qualificació Magna Cum Laude. 
Durant tres anys de residència a Boston rep classes de Joe Lovano, Hal Crook, 
Jerry Bergonzi, George Garzone, Ed Tomassi, Bill Pierce, Frank Tiberi, Greg 
Hopkins o Dave Samuels per destacar les seues majors influències. Rep el 
“Woodwind Department Achievement Award”, premi a l'instrumentista de vent-
fusta més destacat en la Berklee College of Music (Boston) durant el curs 
2002/03. 
 
Des de l'any 2004 desenvolupa a Barcelona la seua activitat musical 
professional. Actualment lidera el seu propi quartet al costat de Dani Pérez 
(guitarra), Marko Lohikari (contrabaix) i David Xirgu (bateria). 
 
De la seua extensa activitat professional cal assenyalar: 
“Paquito de Rivera Panamerican Big Band” (2001). Concert i enregistrament 
editat per Berklee Press. 
“Joe Lovano's Twenty first Century Ensemble”, actuant en el Uchida Center, 
Boston 2002. 
Banda sonora del segon llargmetratge de Ramón Salazar titulat “20 
centímetres” (Cannes 2005). Música composta i arreglada per Pascal Gagne. 
Festival Internacional de Terrassa amb Albert Marquès Quartet. 2006 
Festival Internacional de Granollers amb “Two Tenors: Miguel Fernández meets 
Miguel Villar”. 2007 
Gira “Ressons” de Santi Careta Group. 2008 
“Miguel Fernández Quartet Asian Tour” amb Ted L'a el piano com a músic 
convidat. 2009 
Miguel Fernández Quintet featuring Leo Genovese. Concert i sessió 
d'enregistrament per a la discogràfica Fresh Sound New Talent. 2009. 
És triat sponsor de la marca de saxofons PMauriat i gira per Xina i Taiwan per a 
la promoció d'aquests instruments. 2010 
Actualment forma part dels grups MUT, Trio Idíl·lic, Mystic Flugelhorn Band, 
Nicolás Sánchez Quartet, Santi Careta Group, Miguel Fernández 
Quartet/Quintet i ha col·laborat amb artistes de la talla de: Joe Lovano, Greg 
Hopkins, James Genus, Eli Degibri, André Matos, Joe Smith Quartet, Juan Cruz 
Urquiza, André Fernandes, Leo Genovese, Ted El, Demián Cabaud 
Trio/Quartet, Jesse Chandler, Rai Ferrer, Joan Monnè...  
 
Miguel Fernández ha gravat per a la discogràfica Fresh Sound New Talent: 
"El Gos", "Obertura" and "Santi Careta Grup meets Julian *Heinemann"; també 
per a altres discogràfiques com: Whataboutmusic: “1374”. MUT trio PSM 
Records: "Symploke Quintet" o “Música para saxofones (Iñaki Askunze)”.  
El seu últim treball,“Transplanet Species”, en formació de quintet amb la 
col·laboració especial de Leo Genovese per a www.freshsoundrecords.com 
està sent molt bé rebut per les crítiques internacionals. 

 
 



 
Marko Lohikari, contrabaix 
 
 
Va estudiar contrabaix i improvisació en la Universitat de Gothenburg, amb el 
virtuós contrabaixista i compositor suec, Anders Jormin. 
Després dels seus estudis a Suècia, es va traslladar a Finlàndia, ampliant els 
seus estudis en la Sibelius Academy d'Hèlsinki. Ha tocat amb els millors músics 
de l'escena jazz finlandesa, com Jussi Kannaste, Jussi Lehoten, Estafa Lassy... 
Actualment resideix a Barcelona on desenvolupa la seua carrera professional 
com a músic freelance en múltiples i variats projectes com els grups de Carme 
Canyella, Perico Sambeat, Llibert Fortuny, Miguel Fernandez… 
 
 
 
 
David Xirgu, bateria 
www.davidxirgu.com 
 
Nascut a Badalona. La música que va escoltar en la seua casa des de xiquet 
fou, per part de pare, el jazz (Art Blakey, Monk, Max Roach, Miles Davis, 
Modern Jazz Quartet, Dave Brubeck); per part de les seues germanes el soul i 
el funk (James Brown, Ottis Redding, Sly & The Family Stone, Aretha Franklin); 
i per part de la seua mare la sarsuela i el folclor català.  
Des dels 10 anys estudia piano i solfeig en el Conservatori del Liceu de 
Barcelona, però la bateria, el seu instrument de tota la vida, la toca de forma 
autodidacta. Als 18 anys comença a estudiar en les acabades de crear escoles 
de música moderna (l'Aula i El Taller). 
Des de l'any 1985 ha sigut membre i/o fundador d'un gran nombre de grups 
musicals, dels quals cal destacar la seua dilatada col·laboració amb Lluis Vidal 
Trio, Carme Canyella, Iñaki Salvador i amb l'Orquestra de Cambra del Teatre 
Lliure.  
També lidera el seu propi quartet des de finals de 1995 amb el qual publica dos 
CDs, Ugrix i Indolents. 
Al seu torn ha tingut l'oportunitat de tocar amb músics de la talla de John 
Abercrombie, Dave Douglass, Vince Mendoza, Dave Liebman, Fred Hersch, 
Norma Winstone, Mark Feldman, Kurt Rosenwinkel, Ben Monder, Art Farmer, 
Charles Tolliver, Dave Schnitter, Mulgrew Miller, etc. 
La discografia de David Xirgu, supera els cinquanta títols. 
 

 

http://www.davidxirgu.com/

