
Morphosis Ensemble 
https://morphosisensemble.wixsite.com/morphosis

“Morphosis Ensemble” és un conjunt de música electroacústica mixta del qual Joan Bagés 
n’és el director artístic i Àlex Sansó el director músical. És un conjunt de música de creació 
compromès en la música instrumental mixta (electroacústica). “Morphosis Ensemble” és 
un conjunt format per una estructura variable de diversos intèrprets, músics i artistes. 
A actuat principalment a Espanya, Anglaterra, Luxemburg i França. L’any 2018/2019 va 
publicar el CD “Musiques elèctriques” amb Ins Records. Recentment va estrenar l’opera 
electroacústica “IB-Le cornu ancestrale” de Joan Bagés a Luxemburg gràcies a una 
coproducció amb l’Institut Ramon Llull.

Kammart Ensemble 
http://www.kammart.net/

Àlex Sansó funda KAMMART l’any 2011 com a formació de plantilla flexible. 
 Els músics de la plantilla també col·laboren o formen part de les millors orquestres 
del país, com la Orquesta Nacional de España (ONE), Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC), Orquestra de la Comunitat Valenciana Palau de les 
Arts Reina Sofía, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Orquesta de Castilla y 
León, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquestra de Cadaqués, Plural Ensemble, Orquestra 
Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”, Orquestra de València, Orquesta Sinfónica de 
Madrid, entre d’altres, i són membres, o ho han estat d’orquestres de prestigi internacional 
com la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Gewandhausorchester 
Leipzig, Mahler Chamber Orchester,SWR Symphonie-Orchester Stuttgart, London 
Symphony, London Philharmonic, Royal Philharmonic Orchestra, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Nederlands Kammerorkest, etc.
KAMMART ha participat a diferents cicles de concerts i festivals entre els que cal 
destacar el Festival Internacional de Música de Tarragona, el Festival Internacional de 
Guitarra d’Hospitalet de l’Infant, l’Auditori AXA de Barcelona, l’Andorra Sax Fest, on ha 
estat l’orquestra oficial del Concurs Internacional de Saxòfon que se celebra en diverses 
edicions, acompanyant als solistes a la final. També ha col·laborat amb la companyia de 
marionetes Per Poc Puppets i a les temporades de concerts organizats per les Societats 
Filharmòniques de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria i Castelló de la Plana.


