
MERCÈ LÓPEZ GAUSA  

Neix a Barcelona. Va iniciar els seus estudis de flauta de bec a l’escola i seguidament 
els continuà a l’ escola de música  “Arc” de Barcelona. Després  estudià flauta de bec 
amb Romà Escalas al Conservatori Superior de música de Barcelona on acabà els seus 
estudis superiors amb la qualificació d’Excel.lent. Posteriorment amplià els seus estudis 
amb Pia Elsdörfer en el Conservatori de Groningen, Holanda, graduant-se amb el títol 
de “Docerent Musicus”. També ha rebut classes de flauta de bec per part de Walter van 
Hauwe, Michael Barker, Janet van Wingerden, entre altres. Ha assistit a cursos de 
Música Antiga tant a la Seu d’ Urgell ( director artístic: Jordi Savall ), com a 
Pordenonne ( Itàlia ).  

Ha actuat en diverses formacions per Catalunya, Itàlia i  Holanda.  
Formà part durant dos anys del grup instrumental i  vocal “Concertare” de Calella, 
dedicat a la interpretació de música del segle XVII. També ha format part de diferents 
quartets de flautes de bec com “ Quartet vent temperat” o “Quartet de Flautes”, fent 
actuacions i audicions pedagògiques. Ha treballat amb diverses formacions per projectes 
de música antiga. Fou membre durant dos anys del grup “Autres Terres”. Actualment 
forma part del grup instrumental “ Concertare”, de Reus.  

Pedagògicament ha treballat en diverses escoles, cal destacar-ne els deu anys a l’ escola 
municipal de música de Flix i els sis a l’ escola del Guinardó a Barcelona. Actualment l’ 
activitat pedagògica es centra en les escoles municipals de música de Cerdanyola del 
Vallès i de l’Ametlla del Vallès. És característic també el seu constant treball amb altres 
professionals de la flauta de bec tot realitzant projectes comuns ( trobades ) o revisant 
temes pedagògics.    

La seva formació musical es complementa amb estudis de piano, clavicèmbal, cant i 
direcció coral, així com molts i  diversos cursos d’enriquiment pedagògic. Fou cantaire 
de l’ Orfeó Català durant tres anys. Com a estudis complementaris és diplomada en 
Treball Social per l’ Universitat de Barcelona. 


