XEVI COMPTE. Pianista, compositor. Musicoterapeuta.
Sento un immens agraïment a la vida, entre d’altres coses, perquè em regala diàriament l’oportunitat de
compartir l’experiència musical de forma intensa, profunda, íntima. Les sessions de musicoteràpia em
donen l’oportunitat d’anar renovant contínuament aquesta vocació de servei. I quan la màgia de la música
es fa present, un no pot fer res més que rendir-se a la grandesa d’aquesta experiència.
Musicoteràpia
Actualment desenvolupo la meva activitat professional fent sessions de musicoteràpia a:
Centre d’Educació Especial Els Joncs de Sarrià de Ter
Centre d’Educació Especial Palau de Girona
Centre d’Educació Especial Els Àngels de Palamós
Centre d’Educació Especial Joan Riu de Sant Gregori
Centre d’Educació Especial L’Arboç de Mataró
Centre d’Educació Especial La Font de l’Abella de Girona
Residència Infantil Joan Riu de Sant Gregori
Residència d’adults amb discapacitat intel·lectual Els Roures de Sant Gregori
Taller ocupacional Els Joncs, a Sarrià de Ter
Centre Ocupacional Astres, a Girona
Hospital de Sta. Caterina, al  Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt, en el Sociosanitari La
República
● Unitat de Salut Mental Els Til·lers, dins del Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
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Docència
●
●

Docència al Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona
Docència al Màster de Relaxació, Meditació i Mindfulness de la Universitat de Barcelona 

Musical
●

●
●
●
●
●
●

C.D.’s editats: Cançons de conte (2015) – El secret del silenci(2012) – Ànima (2011) – Bols
tibetans polifònics (2011) –A
 manda nadales vers-i-onades (2010) – Akash(2009)
– Ressonància Interna(2001) – Confidències Aromàtiques(1992)
Contes musicals d’Alquímia Musical: La casa de la Mosca Fosca, Borrissol i el Món dels
Colors, La Lluna, la Terra i el Sol i Els Sons de l’Univers.
Taller “Sons per a nadons” d’experimentació musical i vibracional amb bols tibetans i diferents
instruments ètnics.
“El Concert més Petit” Concert en diferents formats per a infants de 0 a 5 anys.
Concerts per a piano i bols tibetans
Concerts amb diferents duets (flauta, violí…)
Acompanyament al piano de cantants (música moderna)

Estudis i formació
Màster de Musicoteràpiaa la Universitat de Barcelona
Estudis superiors de piano al Conservatori del Liceu de Barcelona. Professors: Montserrat
Abadia, Roberto Bravo i Miyuki Yamaoka.
● Formació d’ art-teràpia
● Estudi dels ensenyaments i propostes d’Antonio Blay (psicologia transpersonal)
● Estudis d’Educació Social
, a l’UNED
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