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ARNAU	  OLIVÉ	  VALLS	  -‐	  Enginyer	  de	  So	  i	  Imatge	  Autònom	  
	  

Telèfon:	  609967507	  

Data	  de	  naixement:	  24/01/1976	  (Barcelona)	  

Correu:	  orna117@gmail.com	  

	  

FORMACIÓ	  
1994	  -‐	  1999	  	  

Enginyeria	  La	  Salle,	  Universitat	  Ramon	  Llull	  (Barcelona):	  Enginyer	  Tècnic	  de	  Telecomunicacions	  especialitzat	  
en	  Imatge	  i	  So.	  	  
Projecte	  de	  fi	  de	  carrera:	  Disseny	  i	  implementació	  d'una	  unitat	  analògica	  d'efectes	  d'àudio.	  	  
Seminaris	  extraacadèmics:	  Microfonia,	  Disseny	  de	  caixes	  acústiques,	  Àudio	  digital.	  
	  

2014	  -‐	  2016	  

Curs	  online	  i	  autoformació	  en	  Adobe	  After	  Effects	  CC.	  
2014	  

Curs	  Bàsic	  de	  Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals	  (Recurs	  Preventiu	  -‐	  60h)	  

Francès	  (1er	  curs.	  Escola	  Oficial	  d'Idiomes)	  
2013	  

Emory	  University	  Online:	  curs	  "Introduction	  to	  Digital	  Sound	  Design"	  
2012	  

Curs	  "Diseño	  de	  Sistemas	  de	  Audio"	  de	  Meyer	  Sound,	  amb	  Mauricio	  Ramírez	  	  "Magú"	  (Madrid).	  
2006	  -‐	  2008	  	  

Estudis	  de	  Veu	  i	  Llenguatge	  musical	  al	  Taller	  de	  Músics	  de	  Barcelona.	  P1,	  P2	  i	  N1	  aprovats.	  	  
2005	  -‐	  2006	  	  

Estudis	  de	  Veu,	  Guitarra	  i	  Llenguatge	  musical	  al	  Taller	  de	  Música	  de	  Banyoles.	  	  
2006	  -‐	  2007	  i	  2008-‐2009	  	  

Cursos	  de	  teatre	  i	  de	  veu	  per	  a	  actors	  a	  l'Escola	  de	  teatre	  El	  Galliner	  (Girona).	  	  

	  

EXPERIÈNCIA	  PROFESSIONAL	  
2015	  -‐	  2017	  

Docència:	  Inici	  de	  la	  tasca	  com	  a	  professor	  titular	  d'Acústica	  i	  So	  Directe	  (3er	  curs)	  i	  Naturalesa	  del	  So	  (1er	  
curs)	  a	  l'Escola	  Universitària	  de	  Música	  Electrònica	  i	  So	  EUMES	  (Girona).	  

2008	  -‐	  2017	  

Treball	  com	  a	  enginyer	  de	  so	  i	  video	  per	  a	  espectacles.	  He	  treballat,	  entre	  d'altres,	  per:	  Sono	  Tecnologia	  
Audiovisual,	  BTM	  Sound,	  Auditori	  de	  Girona,	  Dushow,	  Events	  &	  Technology,	  Nord	  Produccions	  i	  Temporada	  
Alta,	  en	  actes	  com:	  
Temporada	  Alta,	  Festival	  de	  Cap	  Roig,	  Festival	  de	  la	  Porta	  Ferrada,	  Festival	  de	  Cadaqués,	  Festival	  aphònica,	  Texas,	  Khaled,	  Rinôcérôse,	  
Julieta	  Venegas,	  Toy	  Dolls,	  Deedee	  Bridgewater,	  Obrint	  Pas,	  Els	  Amics	  de	  les	  Arts,	  Sly	  Johnson,	  Hanne	  hukkelberg,	  Chicuelo	  i	  Sanjosex,	  
La	  Locomotora	  Negra,	  Joan	  Chamorro	  i	  Andrea	  Motis	  Quintet,	  Isabel	  Pantoja,	  Bertín	  Osborne,	  Mazoni,	  Joan	  Dausà,	  Oques	  Grasses,	  
Lorin	  Maazel...	  

2011	  -‐	  2017	  



Treballs	  com	  a	  realitzador	  audiovisual:	  	  
Direcció	  i	  realització	  del	  videoclip	  "Veronica	  Torr"	  de	  Iepi	  (Aloud	  Music	  Ltd.)	  

Realització	  del	  videoclip	  "Si	  Vols"	  d'Acció	  (RGB	  Management).	  (A	  punt	  de	  ser	  publicat)	  

Realització	  de	  la	  peça	  de	  videoart	  "L'Estany	  en	  Blanc	  i	  Negre"	  per	  a	  Can	  Portetes	  Films.	  

Co-‐realització	  de	  la	  peça	  de	  videoart	  "Discopollis"	  per	  a	  Can	  Portetes	  Films.	  

Edició	  de	  clips	  del	  concert	  de	  Ramon	  Prats	  Quartet	  a	  la	  Jazz	  Cava	  de	  Vic.	  

Enregistrament	  de	  veus	  per	  a	  l'espot	  de	  la	  Fundació	  "Així	  Érem".	  

Direcció	  i	  disseny	  de	  so	  del	  meu	  primer	  migmetratge	  cinematogràfic.	  Direcció	  d'un	  equip	  de	  18	  persones,	  amb	  més	  de	  150	  persones	  
implicades	  en	  el	  rodatge.	  Estrena	  el	  23	  d'abril	  de	  2014.	  Més	  informació	  i	  tràiler:	  lallegendadesantjordi.cat.	  

Producció	  de	  l'EP	  "Els	  Segadors",	  d'Orna.	  

Realització	  de	  3	  espots	  publicitaris	  i	  resum	  documental	  per	  a	  festival	  de	  música	  (estrany.info)	  Resum	  Estrany	  2014	  	  	  Espot1	  	  	  Espot2	  	  	  
Espot3	  

Enregistrament,	  processament	  i	  edició	  de	  veus	  de	  parlants	  natius	  en	  17	  idiomes	  per	  a	  joc	  d'ordinador	  basat	  en	  web.	  Per	  l'empresa	  
catalana	  Online	  Oci	  Grup.	  

Desenvolupament	  d'efectes,	  música	  i	  paisatges	  sonors	  i	  per	  a	  aplicació	  per	  a	  Ipad,	  per	  a	  l'empresa	  Oci	  Grup.	  

Primer	  premi	  al	  concurs	  de	  curtmetratges	  de	  ficció	  Wevoo	  (Olot),	  pel	  curtmetratge	  Mas	  Fotut	  (creació	  de	  la	  banda	  sonora	  íntegra).	  

Enregistrament	  in-‐situ,	  edició	  i	  mescla	  de	  5	  peces	  musicals	  per	  al	  projecte	  Ensemble	  Athenea	  -‐	  Trobadors	  (Auditori	  Viader	  i	  Església	  de	  
Santa	  Maria	  de	  Porqueres).	  

Realització	  de	  falques	  sonores	  per	  al	  festival	  (a)phònica	  2012	  i	  2013,	  incloent	  falca	  publicitària	  per	  a	  ràdio.	  

Disseny	  de	  so	  per	  als	  espectacles	  "La	  Nuvolina",	  de	  la	  companyia	  Pescallunes,	  "Arlet	  i	  les	  Móres"	  de	  la	  companyia	  Pampallugues	  i	  
"Tancat	  per	  Vacances"	  de	  la	  companyia	  La	  Palpuda.	  

Realització	  de	  tons	  sonors	  d'alerta	  i	  notificació	  per	  a	  l'empresa	  Scoreplay	  (Panamá).	  

Enregistrament	  de	  flautes	  i	  altres	  instruments	  per	  al	  disc	  "Sagrat	  Cor"	  de	  "Canimas".	  

Enregistrament	  i	  mescla	  d'una	  maqueta	  del	  trio	  de	  Hamid	  Khabazi,	  reconegut	  músic	  persa.	  Enregistrament	  dels	  discs	  de	  "Oneness	  
Sound"	  i	  "Nara	  Trio".	  	  

Enregistrament	  i	  mescla	  d'una	  maqueta	  per	  al	  trio	  líric	  de	  Quim	  Mas	  (Barcelona).	  

Digitalització	  i	  restauració	  de	  varis	  documents	  sonors	  històrics	  per	  a	  l'associació	  Memòria	  i	  Història	  de	  Manresa	  per	  al	  web	  
memoria.cat.	  

Realització	  de	  falques	  per	  al	  Festival	  Estrany	  de	  Banyoles	  2011,	  2012	  i	  2013.	  

2011-‐13	  

Professor	  titular	  d'Acústica	  de	  primer	  i	  segon	  curs	  del	  postgrau	  de	  la	  Universitat	  de	  València	  "Técnico	  en	  
Sistemas	  de	  Audio	  y	  Sonorización",	  impartit	  a	  l'escola	  superior	  mk3	  (Barcelona).	  

2010	  

Impartició	  d'un	  taller	  sobre	  processament	  electrònic	  de	  la	  veu	  dins	  el	  festival	  musical	  (a)phònica:	  "Micròfon	  
Enllà:	  Processament	  Electrònic	  de	  la	  Veu".	  	  

2008	  –	  2015	  

Co-‐organització	  del	  festival	  internacional	  de	  música	  electrònica	  "L'Estrany",	  de	  Banyoles	  
(www.estrany.info).	  6	  edicions.	  

2002	  –	  2008	  

Generalitat	  de	  Catalunya,	  Departament	  d'Educació:	  Treball	  com	  a	  professor	  d'ensenyament	  secundari	  en	  
diversos	  centres	  educatius	  de	  la	  província	  de	  Girona.	  Matèries	  impartides:	  Electrònica	  analògica	  i	  digital	  
(Cicles	  Formatius	  de	  Graus	  Mitjà	  i	  Superior	  d'Electrònica),	  Automatismes	  Elèctrics	  i	  Dibuix	  Tècnic	  (Cicles	  
Formatius	  de	  Graus	  Mitjà	  i	  Superior	  d'Electromecànica).	  Tecnologia	  i	  Informàtica	  (ESO),	  Tecnologia	  
Industrial	  (Batxillerat)	  i	  Programació	  (Cicle	  Formatiu	  de	  Grau	  Superior	  d'Electrònica).	  

2000-‐2001	  

Generalitat	  de	  Catalunya,	  Fonoteca	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Catalunya	  (Barcelona):	  Treball	  com	  a	  tècnic	  de	  so	  de	  
la	  Fonoteca.	  Digitalització,	  conservació	  i	  restauració	  de	  documents	  audiovisuals	  vells	  i	  antics.	  Treball	  amb	  
discos	  de	  vinil	  i	  shellac,	  cilindres	  de	  cera,	  diferents	  tipus	  de	  cinta	  magnetofònica	  analògica,	  MiniDisc	  i	  DAT.	  
Enregistrament	  d'actes	  públics.	  	  

2001	  –	  2002	  

Globocàmera	  (MRW	  -‐	  Banyoles):	  Treball	  com	  a	  fotògraf	  aeri.	  	  

	  

ALTRES	  
Idiomes:	  domini	  parlat	  i	  escrit	  del	  Català,	  Castellà	  i	  Anglès.	  Francès	  bàsic	  (1er	  curs	  d'Escola	  Oficial). 
Nivell	  mitjà	  d'After	  Effects	  CC.	  



Nivell	  mitjà	  de	  Final	  Cut	  Pro.	  

Domini	  de	  software	  per	  a	  l'enregistrament,	  edició	  i	  mescla	  de	  material	  sonor	  (Logic	  Pro,	  Bias	  Peak,	  Izotope	  RX	  
Advanced,	  Kontakt,	  Adobe	  Audition,	  Reaktor,	  etc.)	  	  

Experiència	  en	  samplers,	  sintetitzadors	  analògics	  i	  digitals,	  seqüenciadors	  i	  processadors	  hardware	  i	  software,	  
analògics	  i	  digitals.	  

Experiència	  en	  entorn	  MIDI.	  	  

	  
2008	  -‐	  2012	  

Experiència	  en	  realització	  de	  concerts	  com	  a	  cantautor	  electrònic	  (electrònica,	  percussió,	  veu).	  Ha	  actuat,	  entre	  d'altres:	  	  

Bar	  Heliogàbal	  (Barcelona),	  Sala	  El	  Vermell	  (Manresa),	  La	  Fàbrica	  de	  Celrà,	  Centre	  Cultural	  Can	  Ginebreda	  (Pla	  de	  l'Estany),	  El	  Vermell	  
(Manresa),	  Hot	  Blues	  Bar	  (Igualada),	  Festival	  Estrany	  de	  Banyoles	  (Banyoles),	  Festival	  Caos	  Total	  (Figueres),	  Verges	  (l'Empordà),	  Festival	  
Gargall	  d'improvisació,	  soroll	  i	  noves	  músiques	  al	  Vermell	  (Manresa),	  Bar	  Heliogàbal	  (Barcelona),	  Hostalric,	  Festival	  Konvent.0	  a	  La	  Font	  del	  
Balç	  (Gironella.),	  Festival	  FONA	  (Sant	  Pere	  de	  Ribes),	  Ateneu	  Popular	  de	  Sarrià	  ICTUS	  (Barcelona),	  Bar	  Heliogabal	  (Barcelona),	  Fira	  de	  
l'Intercanvi	  de	  Mieres	  (La	  Garrotxa),	  Festival	  Fona	  (Sant	  Pere	  de	  Ribes),	  Fira	  de	  la	  Terra	  de	  Barcelona	  (Parc	  de	  la	  Ciutadella),	  Ateneu	  Bar,	  
Banyoles,	  Sala	  Bahia	  (Barcelona).	  

2011	  

Producció	  d'EP	  de	  música	  pròpia,	  incloent	  instruments	  electrònics,	  veu	  i	  guitarres	  (Panxii	  Badii	  i	  Juanjo	  Ruiz).	  Disponible	  per	  a	  descàrrega	  a	  
www.orna.cat	  ("Orna	  Torna	  -‐	  Els	  Segadors")	  

2010	  

Col.laboració	  amb	  la	  companyia	  de	  dansa	  Exitus	  Vitae:	  creació	  i	  execució	  de	  música	  en	  directe	  per	  a	  espectacle	  de	  dansa,	  realitzat	  a	  
l'Auditori	  Viader	  de	  la	  Casa	  de	  Cultura	  de	  Girona.	  

2008	  

Enregistrament	  i	  producció	  d'un	  disc	  de	  cançons	  pròpies.	  Amb	  Jaume	  Figueras	  (Orna	  -‐	  Música	  Normal	  -‐	  Autoeditat).	  Estudis	  Ground	  
(Cornellà	  de	  Terri).	  

2006	  

Edició	  de	  la	  primera	  maqueta	  pròpia	  com	  a	  cantautor	  electrònic	  (Orna	  -‐	  El	  temps	  que	  va	  caldre).	  Realització	  d'una	  pàgina	  web	  
(www.orna.cat).	  Estudi	  propi.	  	  

1999	  

Enregistrament,	  edició	  i	  masterització	  de	  CD	  de	  concerts	  realitzats	  per	  alumnes	  de	  grau	  superior	  del	  Conservatori.	  Utilització	  de	  ProTools	  
en	  entorn	  Macintosh.	  (Conveni	  entre	  Universitat	  i	  Conservatori).	  Conservatori	  Superior	  de	  Música	  de	  Barcelona.	  

2000	  

Viatge	  per	  Índia,	  Nepal,	  Tailàndia	  i	  Laos	  per	  a	  creixement	  personal,	  perfeccionament	  d'idiomes	  i	  estudis	  musicals.	  Realització	  de	  múltiples	  
enregistraments	  sonors	  de	  camp	  per	  a	  banc	  de	  sons	  propi.	  	  

2000	  

Producció	  completa	  de	  banda	  sonora	  per	  a	  curtmetratge	  d'animació.	  Enregistrament	  i	  edició	  d'efectes	  especials	  sonors.	  Welldone	  Studio.	  

	  

	  


