
PALOMA GRUESO
 

Paloma Grueso podria contar la seua vida en cançó, va començar des de xicoteta cantant com 
a soprano en formacions corals i des de llavors, sense deixar de formar-se, continua treballant 
i transmetent els seus coneixements sobre el control vocal.

Va iniciar els seus estudis de Solfeig i de Violoncello i flauta travessera en la Unió musical de 
Torrent.
Va assistir a Cursos de Tècniques i perfeccionament i Interpretació per a Violoncello, però amb 
el pas del temps el cant va passar a estar en primer lloc.
Amb arrels clàssiques en els seus començaments i sense oblidar la seua base, es va centrar 
des de ben jove a formar-se en Tècnica Vocal moderna amb diferents docents i mètodes; per 
això va començar a assistir a Classes de tècnica vocal i cant modern amb la cantant de jazz 
Arancha Dominguez. Més tard amb la cantant i logopeda Lidia Wellington. Es va introduir en la 
metodologia del “Voice Craft” amb Helen Rowson.

Entre els seus estudis el Màster de “Gestió Musical” en el Taller de Musics de Barcelona i el 
curs de Tècniques de Rehabilitació de la veu, amb la finalitat d’ajudar amb la producció del so 
a persones amb problemes vocals, per trastorn, disfonies o alteracions.

Des de fa uns anys ha impartit classes en diversos centres de la comunitat Valenciana.
Ha impartit cursos de projecció de veu parlada per a actors i oradors.
Les seues classes, amb un enfocament de propiocepció, ajuden a conéixer-se a un mateix, el 
seu so, la seua respiració, timbre, projecció, higiene postural, hàbits, construint el cant des de 
la veu parlada, aprofundint en tipus de qualitats vocals i recursos estilístics del so. Classes que 
ajuden a descobrir-se i saber relacionar com l’estat, tant del cos com emocional, van lligats 
estretament amb la nostra veu a l’hora de comunicar i interpretar, ja siga parlant o cantant.

La seua experiència en escenari és extensa, perquè ja des de jove va començar en formacions 
corals clàssiques i més tard com a cantant solista en diferents espectacles, orquestres i 
musicals.

Cantant freelance des de fa anys, formant part en diferents formacions de format acústic; 
“Duom”,“Reset Minds”, “Free roads”…

També com a Cantant jazz per a la Big band de la Unió musical Port de Sagunt, Big band de 
Museros i la big band de la CAMM de Montcada.
Cantant en la formació Swing “The Travellers” .
Cantant i compositora de la banda Valenciana “INNERLANDS”.


