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Silento és un duet jove format per la guitarrista Ana Ferrer i per la soprano 
Celina Jiménez. Les dues artistes valencianes comencen juntes els primers 
passos musicals de molt menudes a l’escola coral Pequeños Cantores de 
València, i continuen després amb una formació professional intensa.  

El duet es formalitza el 2016 amb una actuació a La Pedrera de Barcelona; 
a partir d’aquest moment, comencen a fer gires per la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i Castella-la Manxa. El 2017 actuen en formació de sextet a Astúries, 
interpretant música del compositor i guitarrista Julio Arbesú. Un any més tard 
fan la primera aparició a Alemanya, amb una sèrie de concerts a Berlín.  

Des d’aleshores sorgeixen més col·laboracions en aquest país: una en té 
lloc a Karlsruhe, junt amb el cor Cantiamo. Amb aquest projecte, Bolero, 
presenten una selecció de les cançons més destacades d’aquest gènere, 
arranjades per a cor i agrupació de quintet de jazz.  

A més a més, invitades pel festival Festspiele Mark Brandenburg i junt 
amb la gestora musical Elisabet Iserte, creen l’espectacle Noche Española, 
amb què fan una gira per diferents castells de la regió de Brandemburg. 
Acompanyades per un quintet de corda clàssic i una bailaora de flamenc, 
l’espectacle busca apropar al públic alemany el colorit repertori musical de 
la nostra cultura, tot incloent-hi obres importants com ara el Concierto de 
Aranjuez, de Rodrigo, o El Amor Brujo, de Falla.  

Recentment el duo comparteix escenari al Teatro de las Esquinas de 
Saragossa amb l’artista multidisciplinari David Callau. Junts creen un 
espectacle, Encuentros, produït per Antonio Olmeda, en què s’intercala l’art 
musical amb el visual, i que culmina en una improvisació de Livepainting, 
experiència que es repeteix mesos després a Castella-la Manxa.  

Actualment Silento prepara el llançament del primer CD, en el qual 
interpreta, amb arranjaments molt personals, aquelles cançons que han sigut 
importants en la seua trajectòria: cançons d’autor, tradicionals... en distints 
idiomes, però sobretot en castellà. 

 


