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Kammart i Morphosis 
Ensemble són dos conjunts de música instrumental i 
electroacústica amb músics professionals amb una reconeguda trajectòria 
artística tant a nivell nacional com internacional.

Kammart, tot i interpretar música de diferents estils, neix i s’especialitza en el 
repertori a cavall entre el darrer postromanticisme cromàtic, on es comença 
a desmantellar el llenguatge tonal, i la música atonal, amb un especial interès 
per les obres més interessants i complexes del panorama musical. Per altra 
banda, Morphosis Ensemble centra el seu treball en la música de nova creació 
instrumental i electroacústica i la seva motivació es basa en difondre la música 
dels creadors actuals, apostant per la recerca de nous llenguatges musicals, 
com la música electroacústica mixta, l’audiovisual i multimèdia.

Objectius generals
La creació simfònica representa, des de la nostra perspectiva, el màxim 
exponent de creació musical on l’orquestra esdevé l’instrument més complet 
de combinació sonora gràcies a la seva àmplia plantilla instrumental i les 
possibilitats timbriques que ens ofereix.

La nostra motivació es basa en explorar l’orquestra simfònica, investigar 
el potencial de l’orquestra com un gran instrument i les seves possibilitats 
de combinació amb recursos de creació actual com la música electrònica, el 
vídeo i l’acordió com a “sintetitzador analògic”. És a dir, repensar l’orquestra 
com un gran “sintetitzador musical”.

Kammart i Morphosis s’uneixen en aquest projecte per a crear “Kammart-
Morphosis Simfònic” com una activitat de recerca, creació i pedagogia 
entorn l’orquestra simfònica. 

Volem difondre la música de nova creació per a l’orquestra del segle XXI, 
treballant amb compositors de diverses generacions amb un nou repertori i 
apostant per la música de creació actual. El nostre objectiu també és crear 
noves obres per a orquestra amb nous llenguatges i recursos expressius. 
Amb aquesta finalitat treballarem de forma estreta amb la compositora 
Mercè Capdevila i els compositors Oscar Escudero i Joan Bagés.



“L’orquestra simfònica com a 
sintetitzador” 

El repertori simfònic arriba, a finals del postromanticisme, al màxim 
exponent  d’expressivitat musical en el món occidental. Al llarg del segle XX, 
es desenvolupen diferents llenguatges musicals simfònics que renoven la 
música orquestral. Obres com GRUPPEN de K. Stockhausen representen la 
voluntat de cercar noves combinacions instrumentals i una nova visió de com 
utilitzar l’aparell orquestral. Paral·lelament als nous llenguatges expressius 
de la música del segle XX, es desenvolupen noves tecnologies i llenguatges 
musicals que s’originen amb la música electrònica acadèmica: la música 
espectral, el puntillisme, les textures, etc...

Aquest projecte pedagògic vol explorar les relacions entre música simfònica 
i els nous llenguatges musicals del segle XXI, utilitzant el sintetitzador, 
instrument de música electrònica, com a element motor i articulador del 
projecte. D’aquesta manera crearem nou repertori musical simfònic sorgit de 
les aportacions musicals i d’escolta que ens ofereix la música electrònica.

El projecte vol fer recerca i qüestionar-se:

· Quines relacions musicals podem establir entre música simfònica i  
 música electrònica i/o recursos multimèdia com la realitat virtual?

· Com podem relacionar i disposar en escena les fonts sonores? Els 
instruments a l’orquestra acostumen a tenir una disposició determinada, 
però cal plantejar-se com disposar els altaveus i la font sonora electrònica 
en el context de l’orquestra simfònica?

· L’electrònica esdevé un instrument més del conjunt o un timbre que 
amplia l’orquestra?

· L’electrònica ha de ser interpretada en directe o en un suport fix? 

Per tal d’intentar donar una resposta a aquest qüestionament inicial, el 
projecte està conformat per dos elements igualment importants:

 1 - Creació de nou repertori amb tres obres noves. 

 2 - Creació de l’orquestra simfònica formada per músics professionals  
 de Kammart i Morphosis Ensemble, més els alumnes participants als  
 tallers d’interpretació i creació musical del projecte pedagògic.



A qui va destinat?
Kammart Ensemble i Morphosis Ensemble es nodreixen de músics d’un nivell 
artístic i tècnic excel·lent, però també som conscients que cal formar noves 
generacions de músics capaços de familiaritzar-se amb els nous llenguatges 
musicals per tal que el nou repertori i la creació simfònica contemporània 
tinguin continuat. Per aquest motiu, ens mou una motivació essencial: la 
tasca pedagògica per tal d’apropar aquesta música als joves intèrprets que es 
troben en un període avançat de la seva formació musical. 

Aquest projecte està destinat principalment a alumnes de música 
de qualsevol especialitat orquestral (corda, vent-fusta, vent-metall 
i percussió) de grau professional i grau superior interessats en la 
interpretació de música de nova creació. Alhora, aquest projecte també 
s’adreça a professionals de la música interessats en explorar nous repertoris 
i treballar noves tècniques instrumentals aplicades a la creació d’una nova 
obra simfònica.

Repertori a treballar
Nou repertori amb tres generacions de compositors/es.

- Obra per a orquestra simfònica i música electrònica (nova obra del 
compositor Joan Bagés i Rubi)
En aquesta obra e pretén explorar les relacions morfològiques (instrument - electrònica) 
des del punt de vista del Tractat dels Objectes Musicals de Pierre Shcaeffer.

-Obra per a orquestra simfònica, música electrònica i acordió com a 
instrument solista (nova obra de la compositora Mercè Capdevila, figura 
clau de la música catalana contemporània i electroacústica)
L’acordió és un instrument amb una llarga trajectòria dins la música tradicional i, al 
llarg del segle XX, ha vist ampliat el seu repertori en interaccionar amb estils i gèneres 
musicals ben diversos. No el trobem tan sols a la música clàssica, sinó també a la música 
experimental, al jazz, al pop, etc… Les seves característiques sonores el fan un instrument 
molt proper a la música electrònica Per aquesta raó, ens sembla molt interessant 
aproximar-nos a les relacions entre orquestra simfònica i música electrònica.
L’obra serà interpretada per l’acordionista Josep Vila Campabadal, professor a l’Escola i 
Conservatori de Música de Terrassa.

- Obra per a orquestra simfònica, electrònica i vídeo (nova obra del 
compositor Òscar Escudero)
En aquesta obra, volem estendre l’orquestra també a les relacions amb altres mitjans 
artístics com el vídeo i la realitat virtual visual i sonora. Amb aquesta intenció, l’artista i 
compositor Oscar Escudero, especialista en relacions entre multimèdia i creació musical 
i sonora, composarà una obra que  tracta d’explorar nous formats per a orquestra 
simfònica. Els participants seran gravats en vídeo prèviament per al material de l’obra.



Plantilla orquestral i tallers
La plantilla orquestal estarà formada per:

- Músics professionals de Kammart

- Músics professionals de Morphosis

- Alumnes participants al taller (alumnes de Grau professional, alumnes 
de Grau Superior, músics professionals inscrits al taller).

Els alumnes participants rebran formació en interpretació musical 
contemporània, tant a nivell teòric, coneixement de noves grafies i recursos 
orquestrals i tècnica instrumental relacionada.

Els continguts dels tallers són:

- Introducció a la música contemporània, context en què es realitza 
aquesta música, i nous conceptes i paràmetres musicals.

- Reconeixement i interpretació de les noves grafies necessàries per a 
realitzar aquesta música.

- Aprenentatge de nous recursos instrumentals i possibilitats tècniques 
amb exercicis pràctics.

- Treball de repertori nou i el seu context amb les tres obres de nova 
creació que es realitzen de forma expressa per al projecte.

- Realització d’assajos parcials per a l’aprenentatge del repertori per 
seccions orquestrals.

- Realització d’assajos tutti per al treball orquestral de conjunt.

Professorat dels tallers:

- Sessions teòriques: 
A càrrec dels compositors de les tres obres de nova creació que es 
presenten.

- Classes instrumentals i assajos parcials:
A càrrec dels músics professionals de Kammart i Morphosis Ensemble.

- Assajos tutti:
A càrrec d’Àlex Sansó,  director titular de Kammart i Morphosis Ensemble.



Dates i organització 
de les sessions de treball
DIJOUS 23 de desembre de 2021: 
MATÍ  Aules del Conservatori de Terrassa  i Auditori

-10:00 a 11:00 h  - Introducció teòrica al repertori contemporani i, en especial, a les 
tres obres composades a càrrec dels compositors.

-11:00 a 12:00 h  - Aprenentatge de les grafies i sistemes de notació i representació 
sonora en cada una de les tres obres.

-12:00 a 12:30 h  - PAUSA

-12:30 a 14:00 h  - Gravació en vídeo dels músics participants. Aquest material servirà 
al compositor  Òscar Escudero per a crear la part visual de la seva obra.
            

TARDA:  Aules del Conservatori de Terrassa  i Auditori

- 16:00 a 18:00 h  - Inici dels assajos parcials i aclariments tècnics i gràfics sobre el 
repertori a treballar de manera pràctica. A càrrec dels músics professionals de Kammart i 
Morphosis Ensemble.

-18:00 a 18:30 h  - PAUSA

-18:30 a 20:00 h  - Prime assaig tutti de portes obertes per presentar el projecte.
            

DISSABTE 5 de febrer de 2022: 
MATI: Aules del Conservatori de Terrassa

-10:00 a 11:30 h  - Assajos parcials.

-11:30 a 12:00 h  - PAUSA

-12:00 a 13:30 h  - Assajos parcials.
            

TARDA:  Aules del Conservatori de Terrassa  

- 15:30 a 17:00 h  - Assajos parcials.

-17:00 a 17:30 h  - PAUSA

-17:30 a 19:30 h  - Assajos parcials.



DISSABTE 12 de febrer de 2022: 
MATI: Auditori

-10:00 a 12:00 h  - Assaig tutti OBRA JOAN BAGÉS

-12:00 a 12:30 h  - PAUSA

-12:30 a 14:00 h  - Assaig tutti  OBRA MERCÈ CAPDEVILA
            
TARDA:  Auditori

- 16:00 a 17:30 h  - Assaig tutti OBRA ÓSCAR ESCUEDRO

-17:30 a 18:00 h  - PAUSA

- 18:00 a 18:30 h  - Assaig tutti OBRA  JOAN BAGÉS

-17:30 a 18:00 h  - Dubtes i precisions revisions puntuals de les obres

            

DIUMENGE 13 de febrer de 2022: 
MATI: Auditori

-10:00 a 11:30 h  - Assaig tutti OBRA MERCÈ CAPDEVILA

-11:30 a 12:00 h  - PAUSA

-12:00 a 13:00 h  - Assaig tutti OBRA ÓSCAR ESCUEDRO

-13:00 a 14:00 h  - Assaig tutti  JOAN BAGÉS

            

TARDA:  Auditori

-18:00 a 19:00 h - CONCERT

Els alumnes seran gravats en vídeo, amb antelació 
a les sessions, per elaborar el material 
de l’obra d’Óscar Escuedro.



Inscripcions Tallers
Per inscriure’s cal omplir un formulari al següent enllaç:

INSCRIPCIONS
 i enviar-lo juntament amb el justificant de pagament a l’adreça electrònica 
següent:

simfonic.terrassa.crea@gmail.com

IMPORTANT:
- Els músics de Kammart-Morphosis més els alumnes participants es repartiran 
segons el nombre d’inscrits, entre les tres obres de nova creació.

- Les inscripcions dels alumnes estan obertes tots/es els/les alumnes dels 
conservatoris de Grau Professional i Superior de Catalunya. 

- Es prioritzaran les inscripcions dels alumnes de Grau Professional del Conservatori 
de Terrassa, els quals tindran un descompte important a les seves inscripcions al 
projecte.

- També s’acceptaran inscripcions de músics que hagin finalitzat els seus estudis 
superiors de música i estiguin interessats en aprofundir els seus coneixement i 
experiència orquestral amb repertori actual. 

- Tots els alumnes inscrits participaran a tots els parcials dels dies 23 de desembre 
i 5 de febrer. En cas que hi hagi més alumnes dels necessaris per a una secció, 
l’organització es reservarà el dret de repartir als alumnes per a les diferents obres 
del programa per als assajos tutti i el concert dels dies 12 i 3 de febrer.

- En el cas que es consideri que hi ha un nombre massa elevat d’inscripcions per a 
una especialitat instrumental, l’organització es reserva el dret d’establir un límit de 
places respectant l’ordre d’inscripció als tallers.

- Totes les sessions de treball quedaran a portes obertes com a públic visitant pels 
alumnes de l’Escola i Conservatori de Música de Terrassa.

https://docs.google.com/forms/d/1K-m1xegfEV1Yd7sMKotVvt2lBG8QHE0BYPwD-gHXVwI/edit
mailto:simfonic.terrassa.crea%40gmail.com%20?subject=simfonic.terrassa.crea%40gmail.com


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.

https://morphosisensemble.wixsite.com/morphosis 
http://www.kammart.net/ 


PROFESSORAT
Àlex Sansó, director d’orquestra
És director i fundador de Kammart i director musical de 
Morphosis ensemble.
Ha dirigit orquestres com la Hungarian Symphony Orchestra 
Miskolc (Hongria), State Opera Stara Zagora Orchestra 
(Bulgària), Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), 
United Instruments of Lucilin (Luxemburg), Camerata XXI, 
Junge Deutsche Philharmonie, Joven Orquesta Nacional 
de España (JONDE), Junge Deutsche Simfonie Karlsruhe, 
Contemporànica Music Ensemble, Ensemble Liceu XXI i 
Jove Orquestra Simfònica de la Diputació de Tarragona 
(JOSDT),  entre d’altres. Ha estat director titular de 
l’Orquestra Gèrminans de Barcelona del 2007 al 2014. És 
director d’orquestra resident de l’Andorra Sax Fest.

Ha dirigit a l’Auditori de Barcelona, Théâtre National du Luxembourg, Konzerthaus Karlsruhe,  
Festspielhaus Baden Baden i ha estrenat multitud d’obres de compositors actuals, així com 
òperes contemporànies.

Es va graduar amb Matrícula d’Honor en  direcció d’orquestra a la Staatliche Hochschule für 
Musik Karlsruhe (Alemanya) sota la tutela del prestigiós director i compositor Peter Eötvös,. 
També s’ha format a la Musikhochschule  de Freiburg i a l’ESMuC. 

Josep Vila Campabadal, acordió
Graduat a l’ESMuC, porta a terme diversos projectes de 
diferents gèneres musicals. Ha estrenat obres de nova 
creació de compositors actuals. Amb Morphosis Ensemble 
realitza produccions a el Regne Unit, Itàlia, República 
Txeca, Àustria, Luxemburg, França i Espanya.

Ha estat guardonat amb nombrosos premis, tant en la 
modalitat solista, com a música de cambra i orquestra. 
Cal destacar la Medalla d’Or al Festival Nacional d’Acordió 
(Arrasateko Akordeoi Lehiaketak) i finalista al Certamen 
Nacional d’Acordió (Arrasateko Akordeoi Lehiaketak) 
en modalitat solista, el Primer Premi en el Concurs 
Internacional de Castelfidardo (Itàlia) amb l’Orquestra 
d’Acordions de Sabadell, Segon Premi al Concurs 
d’Interpretació Musical Arjau amb el grup Tangus Quintet o finalista amb Vanguard Duo al 
Concurs Internacional de la Porta Clàssica i Mirabent i Magrans de Sitges.

Pedagog en diferents escoles i conservatoris de Catalunya. Imparteix classes a l’Escola 
Municipal-Conservatori de Música de Terrassa i l’Escola Pia de Sabadell. Compagina tota 
la seva activitat artística amb la de gestor cultural, realitzant tasques de management amb 
Morphosis Ensemble. 



PROFESSORAT
Marta Cardona, violí

És membre de la Nederlands Kammerorkest i del quartet 
de solistes de la mateixa formació. 

Ha format part de la Jove Orquestra de la Unió Europea i de la 
Gustav Mahler Jugendorchester. És concertino a l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i de Kammart i Morphosis Ensemble. 
També ha estat convidada com a concertino a l’Orquestra 
de Cambra del Gran Teatre del Liceu, Kammart i Orquestra 
del Penedès. Col·labora regularment amb l’Orquestra de 
Cadaqués, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
i Orquesta Sinfónica de Galicia, participant a Festivals 
del Castell de Pedralbes, Pau Casals i Schubertíada de 
Vilabertran.

Ha estat convidada com a segon violí co-principal a 
la Scottish Chamber Orchestra i principal de la Camerata 432, violí solista de BCN 216 i 
l’Orquestra Camerata XXI. També col·labora amb Murtra Ensemble i Morphosis Ensemble. 

Després d’estudiar al Conservatori Superior del Liceu, va realitzar postgraus als 
conservatoris Codarts de Rotterdam, Brussel·les i a la Universitat Mozarteum de Salzburg 
amb Gordan Nikolic, Igor Oistrack, Clemens Hagen i Jürgen Geise.  

Laia Pujolassos, violí
És concertino de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i 
de l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, així com 
fundadora. Cap de corda de l’Orquestra de Cambra de Vic, 
membre de l’Orquestra Simfònica del Vallès, la GiOrquestra 
i Lleidart Ensemble. Ha tocat arreu de l’Estat Espanyol, 
Europa, Rússia i Costa Rica.

La seva trajectòria professional també es desenvolupa en 
l’àmbit de la música de cambra (Quàrtic String Quartet, 
Duo Gal·la, Clara Schumann Ensemble). Ha estat membre 
de la Bruckner Academy München Orchester, la Netherlands 
Youth Orchestra i de l’Orquestra Camera Musicae.

Col·labora en projectes multidisciplinars, combinant 
música, poesia, teatre i audiovisuals. Destaca la seva vessant pedagògica i divulgativa, on 
combina la tasca docent a infants i joves amb la comunicació cultural en diversos mitjans.

Va estudiar a l’ESMuC amb el mestre Yuri Volguin i es llicencia amb la mestra Eva Graubin. 
Realitza el Màster en Gestió Cultural per la UOC alhora que es forma amb el violinista de 
la London Symphony Orchestra David Ballesteros. Ha estat premiada al Concurs l’Arjau en 
la modalitat de música contemporània i actua com a solista interpretant La Primavera de 
Vivaldi, la Simfonia Concertante de Mozart i el Concert per a violí en Re menor de Mendelssohn 
amb l’Orquestra Simfònica de Fusió.



PROFESSORAT
Javier López Calvo, viola
És membre de la Orchestra Mozart de Bolònia i convidat a 
col·laborar amb la Luzern Festival Orchestra, dirigides per 
C. Abbado fins a la seva mort. També és membre de la West 
Eastern Divan Orchestra dirigida per D. Baremboim. 

Col·labora amb orquestres com SWR Sinfonieorchester 
Baden Baden Freiburg, Sinfonie Orchester Basel, Orchester 
Chambre Lausanne, Münchener Kammerorchester,  Orchester 
Philarmonique du Luxembourg, Orchestra Casa do Musica 
d’Oporto, Malaysian Philharmonic, Staats Orchester Stutgart, 
Orchestra della Scala de Milan, Baltasar Neumann Ensemble, 
Orquestra del Palau de les Arts, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Orquesta Nacional de España, Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, Orquesta Sinfònica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya, Orquestra de Cadaquès, etc. Amb totes aquestes orquestres i altres ha tocat 
sota la batuta dels directors més prestigiosos.

Actualment, també és professor del viola i repertori orquestral al Conservatorio Superior de Música 
de Aragón i ha estat convidat com a professor a Costa Rica i al Projecte Educatiu de l’Acadèmia 
Baremboim-Said impartint classes a Ramallah, Palestina.

Es va formar a l’ESMuC i a la Staatliche Hochschule für Musik Freiburg (Alemanya) amb Ashan Pillai 
i  Wolfram Christ respectivament.

Daniel Claret, violoncel
Nascut en el si d’una família de músics i fill de violoncel·listes 
de prestigi, els qual ha estat per a ell una gran referència.

Actualment, col·labora amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya, lOrquestra del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.

Ha estat viol·loncel solista de l’Orquestra Camera Musicae 
durant sis anys. 

Amb 23 anys d’edat va debutar com a solista al Palau de la 
Música Catalana. Posteriorment ha actuat com a solista amb 
formacions com l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, 
OSSXXI, l’Orquestra Camera Musicae, la Bruckner Akademie 
Orchester o la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

Connecta de forma especial amb la música actual,i cal destcar les trobades amb György Kurtag o 
Joan Guinjoan, amb els quals ha treballat les seves obres per a violoncel sol personalment.

A banda de la seva família, ha tingut grans mestres que l’han ajudat a evolucionar com a músic i han 
estat una gran influència com Jordi Mora, Julius Berger i Bernard Greenhouse, amb qui ha treballat 
intensament i de forma continuada.



PROFESSORAT
Joaquín Clemente, contrabaix

És contrabaix co-principal a la Nederlands Kammerorkest 
i ha estat solista a l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
La seva experiència inclou una gran llista d’orquestres com 
l’Orquesta Nacional de España (ONE), Orquesta Sinfónica 
de Madrid, Orquestra de València, Orquesta Sinfónica de 
Galicia, entre d’altres. 

Membre fundador de Kammart i col·laborador habitual  
d’agrupacions com Schoenberg Ensemble (Viena), Murtra 
Ensemble, Kreisler Chamber Group (Cambridge), Sinfonietta 
Portaferrada, Pynarello Enemble, l’ensemble barroc Dulce 
Memoria. També desenvolupa la seva vesant més actual 
com a membre del grup Muyayos de Raiz.

Toca habitualment com a solista i ha gravat en aquest format, acompanyat de l’Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, Humoresca  de Lorenzo Palomo per al segell Naxos.

És professor al Conservatori Superior de Música d’Aragó i a CODARTS (Rotterdam). Ha estat 
professor al  Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. També és professor convidat a 
joves orquestres com la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), Joven Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, Joven Orquesta de la Región de Murcia i a cursos de música com el de la Universidad 
de Granada o el Curso de Música de Astorga entre d’altres.

Es va formar a la Guildhall School of Music & Drama (London) amb Thomas Martin on es va graduar 
amb mèrits i distinció i becat pel Ministerio de Cultura, l’Instituto Valenciano de la Música i la Joven 
Orquesta Nacional de España. 

Ramon Torramilans, percussió 
És membre del Grup Percussions de Barcelona, el grup de 
percussió més antic de l’Estat Espanyol i un dels més antics 
d’Europa, amb el que ha estrenat  enregistrat nombroses obres 
encarregades o escrites per al grup. 

Ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC) i l’Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, amb els que ha realitzat concerts, gires internacionals i 
enregistraments discogràfics.

Ha format part dels principals grups de música contamporània 
del país, com Vol ad Libitum, Orquestra BCN216, Companyia 
Carles Santos, amb els que ha realitzat diversos enregistraments 
discogràfics i gires de concerts. 

Actualment és professor del Conservatori Municipal de Música de Manresa i professor de Percussió, 
de Repertori Instrumental Específic de Percussió, del Seminari d’Interpretació i de Repertori i 
Tècniques de la Música Contemporània a l’ESMuC, on també hi coordina els Grans Conjunts.



PROFESSORAT
Bernardo Verde, vent-fusta
És fagot solista de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu. des del 2005. 

Ha estat membre de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC) i de l’Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León. Al llarg del seu període al Regne Unit, 
col·labora amb orquestres com la London Symphony 
Orchestra, London Philharmonic Orchestra i Royal 
Philharmonic Orchestra.

Col·labora regularment amb Kammart Ensemble, BCN216 
i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.

El seu repertori es nodreix de tots els períodes històrics, 
amb especial interès per la música dels segles XX i 
XXI, i realitza recitals educatius per apropar la música 
contemporània a nous públics.

Es va formar al Conservatori Superior de Música de València i a la Universität für Musik und 
Darstellende Kunst Wien amb el professor Milan Turkoviç. 

Actualment estudia el Grau d’Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya mentre 
és voluntariat en clubs socials membres de la Fundació Mental de CAtalunya, on aplica la 
música com a teràpia i mitjà de creació i comunicació entre persones amb risc d’exclusió 
social.

Ionut Podgoreanu, vent-metall
És trompa solista de l’Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona i professor al Conservatori 
Superior de Música del Liceu de la mateixa ciutat. 

També és membre de Kammart, fomació amb la que 
col·labora des dels primers concerts de la formació.

Ha estat convidat com a trompa solista a la Münchener 
Kammerorchester i col·labora amb orquestres com la 
Mahler Chamber Orchester, MusicAeterna i l’Òpera de 
Frankfurt entre moltes altres. 

Ha guanyat concursos internacionals com Jeunesse 
Musicales (Romania), Concurs Yamaha, Concurs Telfs 
(Àustria), Concurs Mozart i D. Ceccarossi (Itàlia).

Es vaformar a la Universitat de Música de Bucarest amb 
N. Lipoczi i al Mozarteum de Salzburg (Àustria) amb Hansjoerg Angerer. Realitza cursos 
amb Stefan Dohr, Radek Baborak i Allesio Allegrini, entre d’altres. 



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.




