
COMPOSITORS
Joan Bagés i Rubí, compositor

Artista sonor centrat en la música instrumental, la 
música electroacústica, les instal·lacions sonores i els 
sistemes musicals interactius.

Obté el Títol de Piano al Conservatori del Liceu i la 
Llicenciatura en Pedagogia a la UAB,. Realitza el Màster 
d’Arts Digitals-Música a la UPF.  Estudia composició 
musical i electroacústica i sistemes musicals interactius 
amb Eduard Resina, Gabriel Brncic, Sergi Jordà, José 
Manuel Berenguer i José Lozano. 

Realitza el DEA i el Doctorat de Esthetiques, Sciences et 
Technologies des Arts-Specialité Musique a la Universitat 
de Paris 8 sota la tutela d’Horacio Vaggione i Anne Sedes 

respectivament. Això li permet estudiar composició amb J. M. López López i sistemes musicals 
interactius amb Anne Sedes. Obté el DEM de Composició Electroacústica al Conservatori 
de Pantin (França) amb Christine Groult i el DEM de Composició Musical al Conservatori 
“d’Aulnay-sous-Bois” (França) amb José Luís Campana i Mario Mary. Posteriorment obté el 
Cicle de Perfeccionament amb Composició Musical al CRR de Reims (França) amb Daniel 
d’Adamo i Tom Mays.

Ha rebut el consell de compositors com Gilles Racot, Philippe Leroux, Denis Dufour al CRR 
de Paris, François Bayle a Paris, Rebecca Saunders a Berlin i Pierluigi Billone a Palerm.

Ha rebut beques de formació i encàrrecs de creació/composició de la Generalitat de 
Catalunya, la Fundació Phonos, la Fundació Duran Martí, Denistés93, del INAEM-CDMC, i 
SACEM. Les seves obres s’han interpretat a diversos països i han estat recompensades a 
diversos concursos internacionals.

Ha participat de forma activa en projectes musicals com la Revista Sonograma de Barcelona, 
l’Ensamble BPM75 de París, l’Ensamble Música Clandestina de París, el Col·lectiu d’Artistes 
Traffic de París, el Col·lectiu Mixtur de Barcelona, No Input Ensemble de París i l’Associació 
de Músics de Flix,. Va ser codirector artístic de Ensemble ARCEMA de París, director de SIRGA 
FESTIVAL, membre de l’Ensemble LATA i programador cultural de la VOCALIA CULTURAL de 
La Unió Social de Flix.

Actualment forma part de l’Associació Catalana de Compositors, de l’Associació de Música 
Electroacústica d’Espanya, del Col·lectiu Territoris Creatius de Camp de Tarragona i de 
l’Associació Amics del Jazz de la Ribera d’Ebre.

És director artístic de Morphosis Ensemble. Ha estat membre de comitè de selecció de 
diversos concursos i festivals internacionals de composició. És professor de orquestració, 
instrumentació i tècniques de composició al Taller de Músics de Barcelona i professor de 
composició musical electroacústica en el Màster amb Noves Tecnologies a l’ESMUC de 
Barcelona.



COMPOSITORS
Mercè Capdevila, compositora
Compositora barcelonina. 

Estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de 
Barcelona. Simultàniament va estudiar arts plàstiques 
a l’escola Massana (Barcelona)  ia Kunsthand Werk 
Schule de Pforzheim (Alemanya) amb el professor 
Edward Mosny. Posteriorment va treballar la música 
electroacústica al laboratori Phonos (Barcelona) amb 
el professor Gabriel Brncic i assisteix a cursos de 
composició amb Luigi Nono, Josep M. Mestres-Quadreny, 
Corian Aharionan, Lluís Callejo, Carmelo Bernaola i Luis 
de Pablo.

Les seves obres han estat interpretades en centres 
musicals d’Europa, Canadà i Amèrica. 

Ha rebut diversos encàrrecs de l’CDMC, del Ministeri de Cultura de Madrid i de l’Associació 
Catalana de Compositors (Barcelona). Va treballar durant els anys 1993 i 94, a l’estudi d’Aaron 
Copland de la Universitat de New York a Qeens College com a compositora convidada. Té 
monogràfic de les seves obres en CD, i altres obres gravades en CDs col·lectius. També s’han 
interpretat les seves obres a Radio Nacional de España, Catalunya Música i Radio France.

És membre de l’Associació Catalana de Compositors i membre fundadora de l’Associació de 
Música Electroacústica d’Espanya.

Actualment s’interessa i treballa en muntatges multidisciplinaris. Va presentar 
conjuntament amb el compositor Oriol Graus, una sèrie de concerts-espectacle ‘Concert 
de Música Electroacústica i Raig Làser’ al Planetarium de Barcelona,   dins de l’Festival 
GREC-85. Participa en l’espectacle Brèches il-luminacions murals de llum i so, participant 
amb el pintor Eloy Puig. A la IVa Mostra de Música Catalana Contemporània va presentar 
obra electroacústica i Raigs Làser “D’un castell a un altre” al Palau Macaya. A la Va Mostra 
de Música Catalana Contemparània va presentar “Mercuri “obra per a veu, electrònica i 
projecció lumínica amb la participació de la pintora Gabriela Vargas i la contralt Mariona 
Castelar. Al XVè Festival Internacional de Música Contemporània d’Alacant presenta a El 
Palmeral Concert Espectacle Multimèdia “Quadrar el Cercle” amb la participació del Grup 
Instrumental d’Andorra, dirigit per Jean Pierre Dupuy, del pintor i poeta Narcís Comadira i 
l’actriu Glòria Rognoni. 



COMPOSITORS
Óscar Escudero, compositor

Compositor multimèdia i performer que treballa a 
la cruïlla entre so, vídeo i realitat virtual. Les seves 
produccions es caracteritzen per treballar en la bretxa 
entre els tradicionals conceptes analògics de “cos”, 
“temps” o “escenari” i el seu estat actual com virtualitats 
totals, les xarxes socials com a ideologia i la creació de 
dispositius artístics operatius en una “realitat SPAM “. 

Les seves obres han estat comissionades i interpretades 
per, entre altres, Ensemble Mosaik (DE), Neue Vocalsolisten 
Stuttgart (DE), Sarah Maria Sun (DE), International 
Ensemble Modern Academy (DE), PHACE (AT), Quartet 
Gerhard (ES) o CrossingLines (ES); aquests i altres 

artistes les han portat per escenaris i festivals a tota la geografia europea, com la Biennal de 
Munic, Wittener Musiktage für Neue Kammermusik, Kontakte Biennale (ADK Berlin), Kunstfest 
Weimar, Schloss Solitude (Stuttgart), Fundació Joan March i Museu Reina Sofia (Madrid) o 
E-Werk (Freiburg). D’altra banda, el seu treball ha estat reconegut amb premis nacionals i 
internacionals, com el Giga-Hertz-Spezialpreis 2018 (ZKM, EXPERIMENTALSTUDIO), Busoni 
Förderpreis 2017 (Akademie der Künste, Berlín), Premi Joves Compositors SGAE-CNDM 2015 
o el Primer premi al Thailand International Composition Festival 2013 (Bangkok).

La seva educació comprèn estudis de Composició al Conservatori Superior de Música 
d’Aragó (Jesús Rueda, Agustí Charles, José Manuel López), Oboè (Francisco Gil) i Màster en 
la Royal Academy of Music Aarhus (Niels Rønsholdt, Simon Steen-Andersen, Joanna Bailie) 
i Anton Bruckner Privatuniversität Linz (Carola Bauckholt). A més, la profunda influència 
dels consells personals rebudes per Stefan Prins, Chaya Czernowin, Rebecca Saunders o 
Michael Beil, entre d’altres, són impresicindibles d’esmentar.

 Ha estat becat en diversos programes per l’Ernst von Siemens Stiftung (Progetto Positano), 
la Residència d’Estudiants (2016-17) i la Fundació Antonio Gala (2014-15). Així mateix, ha 
format part de l’claustre del Màster en Investigació Musical de la Universitat Internacional 
de la Rioja (2014-16).

 Actualment treballa al costat de la compositora i dramaturga musical Belenish Moreno-
Gil, amb la qual dirigeix   CLAMMY, un ensemble i canal de YouTube dedicat a la creació, 
producció i difusió d’obres de teatre musical contemporani. A més, tots dos exerceixen 
una tasca pedagògica al programa KUNSTWELTEN de l’Acadèmia de les Arts de Berlín i són 
artistes en residència a la temporada 2020-2021 a Hellerau - Europäisches Zentrum der 
Künste (Dresden) i en la temporada 2021-2022 al Festival música a Segura.


