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El Festival de Huddersfield dóna continuïtat a la 

programació de compositors catalans 
 

 

El Huddersfield Contemporary Music Festival (hcmf//), referent internacional de la música 

contemporània i experimental que se celebra del 21 al 30 de novembre, torna a programar enguany 

un focus de compositors catalans amb autors tan reconeguts com Carlos Casas, Luis Codera o Ferran 

Fages. Hèctor Parra, que l’any passat en fou compositor resident, estrenarà en la present edició el seu 

darrer treball simfònic amb la BBC Scottish Simphony Orchestra. La programació d’aquesta edició 

dóna continuïtat a la de l’any passat i respon a un acord entre l’IRL i el hcmf// per presentar artistes 

catalans al seu programa. 

 

A més, el Festival de Huddersfield també col·labora amb L’Auditori que els dies 24 i 25 d’octubre ha 

programat el circuit Huddersfield a Barcelona. El programa arrenca amb el concert de CrossingLines, 

la formació catalana amb més projecció internacional, en un projecte d’anada i tornada, ja que el 

mateix concert es farà a Barcelona i també durant la propera edició del prestigiós festival britànic. En 

total, el circuit Huddersfield a Barcelona, amb el suport del British Council, són 5 concerts 

(CrossingLines, Tarab Cuts, Philip Thomas, Irene Kurka i Gareth Davis+Apartament House) que es 

faran entre L’Auditori, el MACBA i la Fundació Antoni Tàpies.  

 

L’artista visual i sonor Carlos Casas donarà el tret de sortida a les Catalan Series d’aquesta edició del 

hcmf// el divendres 21 de novembre amb l’estrena al Regne Unit d’Avalanche, que ja es va poder 

gaudir al Sónar 2010.  

 

L’endemà es presentarà l’ensemble Crossing Lines, liderat per Luis Codera, amb un programa que 

desafia els plantejaments acústics habituals i que inclou dues estrenes mundials de peces 

encarregades pel festival: new york de Pedro Álvarez, per a ensemble i guitarra elèctrica improvisada i 

(t)-Blocks A+B+C+D+E, de Manuel Rodríguez Valenzuela, per a màquines d’escriure modificades, 

trombó preparat, flautí amb pedal panoràmic, contrabaix i vídeo. El programa es completa amb 

l’estrena al Regne Unit de π, de Luis Codera Puzo, composta amb una forta influència del free jazz i 

el noise; I/b Triphonie, de Josep Sanz Quintana; i contrejours, d’Alistar Zaldua. Aquest concert 

s’emmarca en la col·laboració entre el hcmf// i l’Auditori. 
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Dins el programa hi ocupa un lloc destacat l’estrena al Regne Unit de L’absència, d’Hèctor Parra, 

interpretada per la BBC Scottish Symphony Orchestra dirigida per Ilan Volkov. Parra va ser el 

compositor en residència del hcmf// l’any passat i estrena ara aquesta obra per primera vegada al 

Regne Unit. 

 

La programació catalana inclou encara una altra estrena, en aquest cas mundial: la de Filament, 

composta per Ferran Fages per encàrrec del propi Festival. Així mateix, el Festival de Huddersfield ha 

encarregat al compositor Daniel Fígols-Cuevas la creació d’una nova peça per ser estrenada en 

l’edició de l’any que ve a mans del prestigiós quartet de corda francès Quatuor Diotima. 

 

El programa es completa amb l’estrena al Regne Unit de dues peces de Joan Arnau Pàmies 

interpretades per Kathryn Schulmeister i el concert de piano i saxo interpretant Improvisation per 

Agustí Fernández i Peter Evans, dos vells coneguts. 

 

El Huddersfield Contemporary Music Festival és el festival més important del Regne Unit dedicat a la 

música contemporània i experimental, amb trenta-set anys de recorregut. Amb una durada de 10 

dies, s’hi presenten 50 activitats, incloent-hi concerts, performances, multimèdia, conferències i films 

entorn de la música contemporània. La programació es completa amb propostes educatives i 

participatives. Aquest festival és una plataforma internacional creada amb la intenció d’atraure noves 

audiències pels artistes participants, fomentar l’intercanvi entre la creació dels països que hi 

col·laboren i oferir oportunitats d’internacionalització, així com noves vies de creació i de col·laboració 

entre músics i artistes multimèdia. A més, mitjançant col·laboracions amb altres festivals i entitats de 

promoció musical, el Festival comissiona i encarrega 10 obres cada any. Tenir presència al 

Huddersfield Contemporary Music Festival suposa disposar d’una finestra indispensable per a 

promoure el coneixement i divulgació dels repertoris, compositors i intèrprets catalans a nivell 

internacional. 

 

Més informació: www.hcmf.co.uk 

  www.llull.cat  

  newcatalanmusic.llull.cat  

 

En col·laboració amb:     
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hcmf //  Catalan Series 

Programa 

Carlos Casas: Avalanche 
 

Dia:   Divendres 21 de novembre | Dissabte 29 de novembre 

Lloc:  The Loft @ Bates Mill 

Hora:  23.00h | 22.30h 

 

Carlos Casas  Avalanche (estrena al Regne Unit)  

 

Intèrprets:  David Toop, electrònica / flauta contralt / objectes 

  Camille Norment, harmònica de vidre 

  Orphy Robinson, vibràfon / marimba 

  Emi Watanabe, flautes travesseres japoneses 

  Pia Palme, contrabaix 

  Jennifer Allum, violí 

  Ryoko Akama, electrònica / objectes 

 

L’artista visual i sonor català Carlos Casas estrena al Regne Unit l’extraordinària Avalanche, obra 

audiovisual amb música de Phill Niblock que va estrenar-se al Sónar 2010.  

 

Explorant la interrelació entre paisatge, paisatge sonor, música i etnografia, Avalanche és una 

mediació audiovisual sobre un poble i les seves tradicions en risc de desaparèixer. Un dels pobles 

habitats més elevats del món, Hichigh, se situa a les misterioses i fascinants muntanyes del Pamir al 

Tadjikistan, escenari d’arcaiques tradicions que encara es conserven. La pel·lícula representa Hichigh 

en una literal i figurada posta de sol: a punt de convertir-se en una ciutat fantasma, just abans que les 

cases de pedra i fang siguin absorbides de nou per la muntanya. 

 

També hi haurà actuació en directe de David Toop, Camille Norment, Orphy Robinson, Emi 

Watanabe, Pia Palme, Jennifer Allum i Ryoko Akama. 

 

Produït per hcmf// amb el suport de l'Institut Ramon Llull i l’Open Society Institute. 
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CrossingLines 
 

Dia:   Dissabte 22 de novembre 

Lloc:  Phipps Hall 

Hora:  17.00h 

 

Pedro Álvarez     Plasmares (c.15’) (estrena mundial) 

Josep Sanz Quintana   I/b Triphonie (c.10’) (estrena al Regne Unit) 

Manuel Rodríguez Valenzuela   T(t) blocks A+B+C+D (c.10’) (estrena mundial) 

Alistar Zaldua    Contrejours (c.12’) 

Luis Codera Puzo     π (c.8’) (estrena al Regne Unit) 

 

Intèrprets:  Florentin Ginot, contrabaix 

Pedro Álvarez, guitarra elèctrica 

Santi Barguñó, electrònica 

Director: Lorenzo Ferrándiz 

 

Liderada per Luis Codera Puzo, recent guanyador del prestigiós premi a la composició de la Fundació 

Siemens, la formació catalana CrossingLines presenta la nova generació de música catalana, 

espanyola i sud-americana, que inclou el nou treball del guitarrista i compositor experimental xilè 

Pedro Álvarez. El concert compta amb dues estrenes mundials encàrrec del festival, de la mà 

d’Álvarez –amb una obra per a ensemble i guitarra elèctrica improvisada– i Manuel Rodríguez 

Valenzuela –amb una peça composta per a màquines d’escriure modificades, trombó preparat, flautí 

amb pedal panoràmic, contrabaix i vídeo. 

 

La col·laboració entre l’Auditori i el Festival de Huddersfield proposa un recorregut de música 

instrumental, electrònica i vocal per diferents espais de Barcelona el 24 i el 25 d’octubre. El concert 

CrossingLines s’oferirà a una i altra ciutat, mentre que a la capital catalana també es podran veure 

l’obra Tarab Cuts i composicions de Philip Thomas, Irene Kurka i Elliot Sharp. 

 

Produït per hcmf// en col·laboració amb l’Auditori i amb el suport de l’Institut Ramon Llull 

 

El nou treball de Pedro Álvarez està comissionat per hcmf// π (pi) és un encàrrec de la Ernst von 

Siemens Music Foundation. 
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Joan Arnau Pàmies 
 

Dia:   Dilluns 24 de novembre 

Lloc:  Philipps Hall 

Hora:  16.50h 

 

 

Joan Arnau Pàmies  [d(k_s)b] (estrena al Regne Unit) 

[k(d_b)s] (estrena al Regne Unit) 

 

Intèrprets: Kathryn Schulmeister, contrabaix 

 

Kathryn Schulmeister interpreta dues obres per a solo de contrabaix que culminen tres anys de 

col·laboració amb el compositor català Joan Arnau Pàmies. [d(k_s)b] (2011) és una brillant 

demostració de virtuosa mestria, precursora de [k(d_b)s] (2012-2013), una obra interessada en la 

deconstrucció paramètrica per arribar a una complexitat estructural. 

 

Produït per hcmf// amb el suport de l'Institut Ramon Llull. 
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Agustí Fernández + Peter Evans 
 

Dia:   Dilluns 24 de novembre 

Lloc:  St Paul’s Hall 

Hora:  21.15h 

 

 

Augustí Fernandez  Improvisation  

Peter Evans  

 

Intèrprets: Augustí Fernández, piano 

  Peter Evans, trompeta 

 

Primera actuació al Regne Unit d’aquest duet virtuós, format pel pianista i improvisador català Augustí 

Fernández i un dels trompetistes de jazz més desitjats de la nova generació, l’improvisador radicat a 

Nova York Peter Evans. La lliure improvisació europea i americana es troben en el festival, un punt de 

referència d’aquest estil únic. 

 

Produït per hcmf// amb el suport de l'Institut Ramon Llull. 
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Ferran Fages: Filament  
 

Dia:   Dilluns 24 de novembre 

Lloc:  Bates Mill Photographic Studio 

Hora:  10.45h 

 

Ferran Fages Filament (estrena mundial) 

 

Intèrprets: Lali Barrière, sinusoides / soroll rosa 

  Ferran Fages, composició / acoblament / soroll blanc 

  Angharad Davies, violí 

  Dafne Vicente-Sandoval, fagot 

 

Filament, un encàrrec del Festival de Huddersfield, s’estrena mundialment de la mà del seu 

compositor, el guitarrista català Ferran Fages, radicat a la discogràfica de Sheffield Another Timbre. 

L’obra es divideix en quatre moviments i està concebuda per ser tocada a quatre veus. Cada veu 

conté i explora els principis estètics que sustenten la peça: el timbre i l’espai, construïts a partir de 

tons, sinusoides i soroll. 

 

Produït per hcmf// amb el suport de l'Institut Ramon Llull. 
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BBC Scottish Symphony Orchestra: Dillon 
 

Dia:   Dissabte 29 de novembre 

Lloc:  Town Hall 

Hora:  15.00h 

 

James Dillon  Andromeda  

Hèctor Parra  L’absència (estrena al Regne Unit) 

James Dillon Physis I and II (estrena mundial) 

 

Intèrprets:  BBC Scottish Symphony Orchestra 

  Noriko Kawai, piano 

 

 

Després de l’èxit que Hèctor Parra va aconseguir l’any passat com a artista resident a l’hcmf// 2013, 

enguany el festival continua apostant pel compositor i presenta l’estrena al Regne Unit del darrer 

treball del català, que serà interpretat per l’Orquestra Simfònica Escocesa de la BBC, sota la direcció 

d’Ilan Volkov. També s’estrenarà mundialment una obra del reconegut compositor escocès James 

Dillon. 

 

Produït per hcmf// amb el suport de l'Institut Ramon Llull. 
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Carlos Casas 
(Barcelona, 1974)  

 

Carlos Casas és un dels realitzadors i artistes audiovisuals més ben valorats dins i fora de Catalunya. 

La seva obra es troba a cavall entre el documental, el cinema i l’art visual i sonor contemporani i 

algunes de les seves pel·lícules han estat reconegudes en festivals d’arreu del món: Premi al millor 

documental al Festival de Cinema de Torí 2004, Premi del Jurat al Documenta Madrid 2005, Premi del 

Jurat al Festival Internacional de Cinema Independent de Buenos Aires 2006 i Premi al millor 

documental al Festival Internacional de Cinema de Mèxic 2007. A més, Casas ha presentat treballs en 

exposicions personals i col·lectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filmografia de Casas, un total de sis cintes acabades, és extensa i diversa però té com a 

denominador comú els temes centrats en la naturalesa i el paisatge i retrata diferents formes de viure. 

De fet, Casas explica que la seva obra usa metodologies de l’antropologia amb finalitats poètiques i 

no científiques.  

 

L’any 2001, va començar una trilogia dedicada als llocs més extrems del planeta: la Patagònia, el mar 

d’Aral i la Sibèria. D’altra banda, el 2009, va iniciar el projecte Avalanche, sobre un dels pobles 

habitats més elevats del món, que ara s’estrena per primera vegada al Regne Unit de la mà del 

Festival de Huddersfield. Actualment, Casas està treballant en una pel·lícula sobre un cementiri 

d’elefants a la frontera entre l’Índia i el Nepal. 
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Josep Sanz Quintana 
(Barcelona, 1977)  

 

Josep Sanz Quintana va iniciar-se en el món de la música a l’escola “La Guineu” de la seva ciutat 

natal. Més tard, va ingressar al Conservatori Superior Municipal de Barcelona on va tenir de professor 

el compositor Albert Sardà. També a la capital, Sanz va rebre classes d’Agustín Charles, Helmut 

Lachenmann, Walter Zimmermann i Manuel Hidalgo a l’Escola Superior de Música de Catalunya 

(ESMUC). El català va completar els seus estudis a la Hochschule für Musik de Stuttgart, gràcies a una 

beca de la Fundació A.V. Humboldt, i paral·lelament en cursos a Darmstadt, Graz o Alcalá de 

Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obra de Sanz s’interpreta principalment a Espanya, França i Alemanya. Entre d’altres, la seva música 

ha participat en festivals internacionals de música contemporània com l’Eclat de Stuttgart, el Nous 

Sons de Barcelona, el CDMC de Madrid o l’Encontres de Mallorca. L’any 2007, el seu trio per a piano, 

saxofon i percussió va ser escollit per representar la cultura catalana a la Fira del Llibre de Frankfurt. 

Sanz ha estat guardonat amb el Premi Internacional de Composició Joan Guinjoan de l’ESMUC per 

unanimitat i també amb el Premi Neue Musik für Schülerorchester a Stuttgart. 

 

La seva música pretén explorar els processos i els fenòmens psicològics que permeten a una cultura 

prendre consciència de la pròpia identitat, ja sigui individual com col·lectiva. De fet, part de les seves 

obres mostra aquests moments en concret i això el porta a composar una música amb un discurs no 

lineal, on diferents situacions es confronten entre elles. 
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Manuel Rodríguez Valenzuela 
(València, 1980)  

 

El músic valencià va començar els seus estudis de Composició a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya a Barcelona, on va rebre classes de professionals del ram de la talla de Luis Naón i Agustín 

Charles. Durant aquests anys també va interessar-se en la combinació entre diferents arts visuals i la 

música. Més endavant, Manuel Rodríguez Valenzuela va completar els seus estudis de Composició i 

Orquestració a l’Acadèmia Sibelius de Helsinki amb Tapani Länsiö i Vladimir Agopov. És precisament 

a Finlàndia on va entrar a formar part del grup de compositors Ears Open. 

 

 

 

Després d’anys de formació en seminaris de diverses ciutats espanyoles i europees, el valencià va 

rebre el premi de composició Innova Música 2008 per la seva peça per a ensemble Zhâo 2. 

Rodríguez va estudiar un postgrau a la Reial Acadèmia de Música d’Aarhus a Dinamarca i, gràcies a 

una beca, va realitzar una residència en dues escoles d’Alemanya durant el 2013. 

 

La seva obra inclou peces per a ensemble, música de cambra, solo o orquestra. Rodríguez ha exercit 

de professor de música en comunitats natives a l’Amazones peruà i també ha col·laborat en la 

composició de peces pel Grup Instrumental València, el Taller Sonoro, el Helsinki Festival 2010 o 

l’Ensemble Nouveau. Actualment, però, es dedica plenament en projectes per l’Ensemble 

Intercontemporain de París, el CrossingLines de Barcelona i la pianista catalana Lluïsa Espigolé. 
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Luis Codera Puzo 
(Barcelona, 1981)  

 

De formació inicial autodidacta, fet que marcarà de manera important la seva visió musical, s’interessa 

en un principi per àmbits tan diversos com el jazz, la música moderna, la clàssica i l’electrònica 

estudiant guitarra elèctrica, trombó, piano i percussió. Progressivament es concentra en la 

composició, que estudia amb Agustí Charles a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i, 

posteriorment, amb Wolfgang Rihm a la Hochshule für Muik de Karlsruhe (Alemanya). També assisteix 

a cursos i seminaris amb compositors que seran determinants per a la seva visió musical; en 

particular, Eno Poppe, Beat Furrer i Pierluigi Billone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seva obra es basa en la convicció que tots els elements dins de l’art han d’estar vinculats, fet que li 

porta a considerar la música com a moviment i relació temporal entre elements, i no com una suma 

d’entitats estàtiques aïllades; idea que es concreta en els seus últims treballs en la recerca d’un discurs 

musical polièdric. 

 

Aspecte imprescindible del seu treball artístic és la relació intensa i exhaustiva amb els músics que 

interpreten les seves partitures, cosa que el porta a crear a Barcelona, juntament amb altres músics 

de la seva generació, l’ensemble CrossingLines, amb la intenció de reflectir la seva visió de la música i 

oferir una lectura més profunda i enriquidora de la creació contemporània. Entre les formacions amb 
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què ha col·laborat o que han interpretat les seves obres figuren conjunts Klangforum Wien, Orchestre 

National de Lorraine, Minguett Quartet, Zahir Ensemble i Badischen Staatskapelle. 

 

És autor d’obres de cambra, orquestra, instrument solista i música moderna o jazz, entre les quals 

figuren Scratching (2011) per a marimba i conjunt instrumental, amb la qual tanca una etapa de 

discursivitat lineal en la seva música, i Empor (2011) per a tres flautes, orador i electrònica, amb la 

qual s’inicia en la seva recerca d’un discurs musical polièdric i hiperrelacionat. El març del 2012 la 

Camerata Variabile Basel li va estrenar a Zurich Kaolinite [Al2SiO5(OH)4] Quartet, dirigida per ell 

mateix, i l’octubre del mateix any, a Karlsruhe, s’estrena Multiciplicidad y relación a càrrec de 

l’Ensemble TEMA. El juny del 2013, l’Ensemble Intercontemporanie, dirigit per Jean Deroyer, va 

estrenar a París Aproximación a lo indivisible, per a conjunt instrumental i soprano, obra que explora 

la relació entre la multiplicitat i la unitat a partir de texts de Spinoza, Irène Gayraud i una sèrie 

regressiva de nombres primers codificats en un llenguatge numèric inventat. 

 

El seu treball ha obtingut un important suport amb l’obtenció, el 2014, del Premi Ernst von Siemens 

de Composició, que es concedeix anualment a tres joves compositors emergents, convertint-se així 

en el segon creador català en fer-se creditor d’aquest reconeixement. 
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Joan Arnau Pàmies 
(Reus, 1988)  

 

Compositor, improvisador i pianista de formació, l’obra de Joan Arnau Pàmies explora els 

mecanismes que neixen de les relacions entre text i notació, el procés d’interpretació i el so resultant, 

basant-se en la idea essencial que composició i interpretació són activitats categòricament diferents. 

Les seves investigacions més recents s’enfoquen cap al desenvolupament i perfeccionament d’un 

tipus de notació no convencional, de cara a obrir noves possibilitats interpretatives. 

 

Format als conservatoris de Reus i Vila-seca i a L’Aula de Jazz i Música Moderna del Conservatori del 

Liceu, el 2007 es trasllada a Boston, Massachusetts, on va estudiar composició amb John Heiss i Stratis 

Minakakis al New England Conservatory of Music. Des de la tardor del 2011 resideix a Chicago, 

Illinois, on cursa estudis de doctorat a la Northwestern University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part de la seva producció està escrita per a conjunts instrumentals i vocals de menys de vuit 

intèrprets, ja que l’autor prioritza el treball directe amb l’intèrpret, per tal de crear un sistema 

col·lectivista de creació. Més que expressar una idea musical prèviament establerta, Pàmies considera 

que la feina entre intèrpret i compositor esdevé el detonant d’una estètica en constant transformació. 
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Entre les seves col·laboracions a llarg termini destaquen les establertes amb la contrabaixista Kathryn 

Schulmeister, per a qui ha escrit les obres postludes (hommage à A. W.) (2010), [d(k_s)b] (2011) i 

[k(d_b)s] (2013); el trombonista quebequès Felix del Tredici, a qui va escriure l’obra de 25 minuts de 

durada [5(bt)_6(db)] (2011-2012); i el clarinetista i saxofonista Markus Wenninger, a qui dedicà [Vlsi-

kllXvlc] (2012), per a clarinet en mi bemoll i violoncel. 

 

Durant el mes d’abril del 2014, Joan Arnau Pàmies ha estat compositor resident del MATA Festival de 

Nova York i en la passada edició del Festival de Huddersfield va presentar en estrena mundial dues 

obres. També és cofundador del col·lectiu Miiryn, amb el qual ha organitzat diversos esdeveniments 

artístics a Boston, Mont-real, Nova York i Barcelona, i és autor de Noise-Interstate(s): toward a 

subtextual formalization, un assaig escrit en el context del llibre Noise In And As Music, publicat per la 

Universitat de Huddersfield al Regne Unit. També ha dictat conferències sobre la seva obra a les 

universitats de Columbia, Goldsmiths, Londres i Huddersfield. 
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Agustí Fernández 
(Palma, 1954)  

 

Amb una carrera perfectament assentada i una merescuda reputació internacional, és un dels músics 

catalans de major projecció internacional i una referència mundial en el món de la música 

improvisada. Fernández ha treballat amb les grans personalitats del món de la improvisació com 

Peter Kowald, Derek Bailey, Evan Parker i Barry Guy entre d'altres i és membre de l'Evan Parker 

Electro-Acoustic Ensemble i de la Barry Guy New Orchestra des del 2002. Ha publicat més de 50 

àlbums. 

 

 

Al llarg de la seva vida professional ha rebut diversos reconeixements, i així el seu solo de piano 

Mutza presentat a Nova York el 2007 va ser distingit per la revista novaiorquesa AllAboutJazz com un 

dels 10 millors concerts de l'any. El disc Un llamp que no s'acaba mai a PSI (Agustí Fernández, John 

Edwards i Mark Sanders) ha estat distingit per AllAboutJazz com un dels 10 millors discs de l'any 

2009. A més, l’àlbum Aurora a Maya Recordings (Agustí Fernández, Barry Guy i Ramón López) va ser 

triat per la revista Cuadernos de Jazz com a millor disc de l'any 2007, per la revista Jaç com el quart 

millor disc de la història del jazz català i va ser disc d'émoi (febrer 2007) per la revista francesa Jazz 

Magazine. 

 

L'any 2010 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona de Música atorgat per l'Ajuntament d’aquesta ciutat, 

i el 2013 se li va concedir el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És professor 

titular d'improvisació a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  
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Ferran Fages 
(Barcelona, 1974) 

 

Ferran Fages és un compositor i improvisador català que, a part dels seus propis projectes, col·labora 

amb diversos músics, com Joan Saura, Christopher Williams, Martin Küchen, Will Guthrie, Jean-

Philippe Gross i Pascal Battus. La seva música combina els sons de la guitarra, els amplificadors, les 

ràdios, objectes ressonants, el tocadiscs acústic i l’electrònica. Entre el 1999 i el 2006, Fages fou 

membre de l’IBA col·lectiu d’improvisació, un grup independent finançat i gestionat per artistes 

compromesos amb les pràctiques de la improvisació lliure. 

 

 

 

França, Portugal, Itàlia, Suècia, Bèlgica, Alemanya, Polònia, Romania, Regne Unit, Quebec, Mèxic, 

Colòmbia, Argentina i Japó són només alguns dels països on Fages hi ha portat la seva música des de 

l’any 2000. Fages ha col·laborat amb Olga Mesa, Carme Torrent, Constanza Brncic i Mercè 

Cunningham i ha actuat en esdeveniments com LMC Festival de Londres, Instants Chavirés and Les 

Voutes de París, Sonorités de Montpellier o Off-site a Tokio. 

 

Actualment, té entre mans un projecte individual per a tocadisc acústic, electrònica i guitarra. També 

col·labora en les obres A=B amb Lali Barrière, Cremaster amb Alfredo Costa Monteiro, Atolón amb 

Ruth Barberán i Alfredo Costa Monteiro, Ap’strophe amb Dimitra Lazaridou-Chatzigoga i Las Manos. 

Son dos amb Constanza Brncic. Fora de l’àmbit de la música improvisada, treballa amb Grus i amb 

Pure Data (Octofònic per a granotes i sinusoïdals).  
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Hèctor Parra 
(Barcelona, 1976) 

 

Compositor i pianista, és el creador jove català amb més reconeixement i projecció internacional. 

Format al Conservatori Municipal de Barcelona, va estudiar composició amb Carles Guinovart, David 

Padrós, Brian Ferneyhough i Jonathan Harvey. També ha estat alumne de la Haute École de Musique 

de Ginebra i del CNSMD de Lió, i és màster en Composició electroacústica per la Universitat de París 

VIII. Actualment és compositor en residència d’investigació a l’IRCAM de París i prepara una tesi 

doctoral sota la direcció d’Horacio Vaggione. Les seves obres, interpretades contínuament en els 

principals fòrums internacionals dedicats a la creació contemporània, han estat estrenades per 

l’Ensemble Intercontemporaine, l’Arditti Quartet i les orquestres Filharmònica de Lieja i Nacional d’Île-

de-France, entre altres formacions. 

 

 

Autor d’una projecció enorme i interessantíssima, Parra destaca per la solidesa teòrica del seu discurs 

compositiu i per la recerca contínua i original d’una nova expressivitat sonora, que s’ajuda dels 

recursos derivats de l’electrònica i li confereix un nou sentit. De les seves composicions, d’escriptura 

esmerada i una àmplia varietat gestual, es pot destacar les obres per a gran 

orquestra Chroma (2004), revisada el 2006 i estrenada novament sota el títol Lumières Abyssales-

Chroma I per l’Orchestre National d’Île de France i el director David Porcelijn, el 23 d’abril de 2006, a 

París, i també Karst-Chroma II (2006), estrenada en el marc del Festival de Música d’Estrasburg per 

l’Orchestre Philharmonique de Liège, dirigida per Pascal Rophé.  
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La seva tercera creació simfònica, InFALL-Chroma III, comanda de l’Orquestra Simfònica de Barcelona 

i Nacional de Catalunya, ha estat estrenada per la mateixa OBC a l’Auditori de Barcelona el 24 de 

febrer de 2012, en un concert dirigit per Lothar Zagrosek, durant el qual també es va poder 

escoltar Karst-Chroma II. Igualment, el 2012 i al mateix escenari presentà una nova obra simfònica, en 

aquest cas un encàrrec de l’Orquestra de Cadaqués per al seu Concurs Internacional de Directors 

d’Orquestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20

Graham McKenzie 
(Escòcia, 1958) 

 

És el director artístic i el director executiu del hcmf// des del 2006. Investigador Honorari de la 

Universitat de Huddersfield des de maig de 2008; director del Centre d'Art Contemporani, Glasgow 

(CCA) 1997-2006; Oficial Principal d'Art de l'Àrea Ajuntament Glasgow Sud-est 1990-1997, és també 

un antic Treballador Social i Benestar Oficial de Drets. 

 

 

 

Graham McKenzie és comissari i escriptor en el camp de la música experimental, i en particular la 

música contemporània i la improvisació lliure. Manté estrets lligams amb organitzacions, institucions i 

plataformes relacionades amb la música contemporània. Així, és membre del Réseau Varèse, una 

xarxa europea de grans festivals de música contemporània, i de la Xarxa Europea de Jazz. McKenzie 

també ha estat assessor de programa al Festival Internacional de Jazz de Glasgow; membre Associat 

del The Centre for Research in New Music (CeReNeM) de la Universitat de Huddersfield; membre de 

la Network of International Curators and Festivals (NICAF); director i co-fundador d'Out of the 

Machine Ltd; co-comissari de sonic-a; co-fundador de la Glasgow Improviser’s Orchestra. Fundador i 

co-comissari de Free RadiCCAl (1998 - 2004) juntament amb el saxofonista i improvisador Evan 

Parker i assessor musical Internacional de la Music Gallery, de Toronto. 

 

 

 


