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"Fábregas esta dotada d’ una guitarra blava. Les seves melodies estan més enllà de nosaltres, però son nosaltres mateixos.   

De fet, són melodies de les coses exactament de tal com són." 
-- American Music Teacher Magazine 

 
Elisenda Fàbregas  (n. 1955, Terrassa, Catalunya)  ha tingut una trajectòria polifacètica com a compositora, pianista i 
educadora. Fins fa molt poc estava establerta a Seül, Corea del Sud, on era professora visitant d'estudis musicals i culturals al 
Kyung-Hee University Humanitas College (campus global). També va ensenyar composició a l'Ewha's Women University i va 
ser professora de piano a la ‘Chugye University for the Arts’. La seva formació també és polifacètica. Després d’acabar els 
estudis de piano al Conservatori del Bruch, va anar a estudiar als EUA amb una beca Fulbright i va obtenir va rebre un màster 
i una llicenciatura en interpretació de piano per la Juilliard School (1982-83); un doctorat de la Universitat de Columbia 
Teachers College en educació (Ed.D. 1992); i també un doctorat en composició musical de l'Institut Peabody de la Universitat 
Johns Hopkins (DMA, 2011). 

Abans de començar a compondre, Elisenda va actuar com a pianista per tot Europa i els Estats Units, inclòs un debut al 
Carnegie Recital Hall a la ciutat de Nova York el 1983. Aquestes experiències i formació com a intèrpret la van impulsar 
finalment cap a la composició musical, la qual va començar a fer de forma autodidacta, 23 anys abans de estudiar oficialment a 
la universitat. Elisenda ha escrit composicions per a orquestra simfònica, conjunt de vent, gran conjunt mixt, triple concert 
(piano, violi, celo), concert per a violoncel, cor amb quartet de corda, cor a capella, conjunt de percussió, música de cambra 
(quartets, trios i duos), cicles de cançons amb piano (inclòs. soprano, mezzo, tenor, baríton); obres instrumentals solistes (violí, 
violoncel, flauta, arpa) i obres de piano. Les composicions d'Elisenda han estat objecte de tesi doctoral a universitats 
americanes i sud-coreanes. L'any 2000, Elisenda va rebre el premi nacional ‘Shepherd Distinguished Composer of the Year’ de 
la Music Teachers National Association a Washington D.C. pel la composicio per a piano Portraits I. S'han publicat 
enregistraments de les composicions d'Elisenda a Naxos, Bridge Records, Haenssler (Profil Edition), Albany Records. , 
Centaur Records, Mundo Arts, Odradek i NCA Classical Adventure Records; i la seva música està publicada per Hofmeister 
MusikVerlag (Leipzig, Alemanya), Alphonse Leduc & Cie. (París.) i Hidden Oaks Music  

La música d'Elisenda Fábregas ha estat interpretada a tot el món,  incloent The Kennedy Center for the Performing Arts i la 
Col·lecció Phillips a Washington D.C.; Merkin Concert Hall i The Joyce Theater (Nova York);  Bargemusic  (Brooklyn, NY); 
Festival Musical dels Hamptons (Nova York); Sèrie ambaixada (Washington D.C.); Sala Pau Casals a  L'Auditori  Sala de 
Barcelona; Festival Internacional de Música de Bodensee i  Sanssouci Musikfestpiele (Potsdam), Festival Internacional de Música 
de Meersburg, i WDR Cologne Radio (Nachtmusik  en directe)a  Alemanya; MusikfestStuttgart  (Alemanya); Conferència de les 
Nacions Unides a Pequín; La Salle Cortot a París; 'Les Moments Musicaux  de Notre Dame' a Marsella (França); Institut 
Iberoamericà de Berlín;  Societat de Música de Cambra de Filadèlfia; Lansing Orquestra Simfònica Cicle de Música de 
Cambra;  Convenció Nacional de Flauta (Nova York); Palau Maricel  a Sitges (Concerts de  Mitjanit); Seoul Arts Center (Sala de 
Concerts; Sala d'Art IBK; i Sala del Recital); i Festival Internacional de Percussió de Seül (Corea del Sud); Sala d'Art Kumho 
(Seül);  Cicle de concerts simfònics tapiola  (Finlàndia); Concerts d'Esplanade  (Singapur); SSA Chamber Series a SOTA (Singapur); 
Hohenloher Kultursommer  (2013); Centre d'Arts Escèniques White River, Sud-àfrica; KWCMS Chamber Music Series  a Kitchener-
Waterloo, Canadà; Sidney Conservatori de Música (Sidney, Austràlia); Festival de la Cançó de Barcelona  (Caixa Forum, 
Barcelona); L‘Auditori (Sala Pau Casals) de Barcelona; MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya); Plaça del Rei  de 
Barcelona); Cicle de Concerts Casa Milà,  Barcelona; Museu Pau Casals,  el Vendrell (Tarragona); Cicle de concerts Random Access 
Music (RAM)  (New York City); i  el Festival de Música de Pera Cactus (Texas.) 
 
Elisenda ha estat elogiada per escriure amb un "idioma imaginatiu i de color " (The New York Times) i per posseir 
una"individualitat  [que] mostra a través de dissonàncies anhelants, juxtaposicions peculiars de material temàtic i una sensualitat general no 
diferent a la de la seva Barcelona natal" (San Antonio Express News). La música de Fábregas ha estat descrita com a "complexa i 
inquietant"(Washington Post) amb abundants "línies llargues expressives i un lirisme preciós" (NATS Journal), i per tenir "una aura 
emocionalment convincent"(New Mexican News) i un "meravellós sentit de progressió i desenvolupament" (American Music Teacher 
Magazine). En ocasió de guanyar el Premi MTNA Shepherd Distinguished Composer Award, l'American Teacher Magazine 
va elogiar Fábregas per escriure amb una perspectiva única comparant-la amb "L'home amb una guitarra blava" (1937) en el 
poema de Wallace Stevens "Fábregas esta dotada d’ una guitarra blava. Les seves melodies estan més enllà de nosaltres, però son nosaltres 
mateixos.  De fet, són melodies de les coses exactament de tal com són."  La música de Fábregas abasta una àmplia gamma d'estats, “des 
d'imatges oníriques... i ritmes i harmonies il·lusives que impregnen els escenaris d’entorn boirós " [com en el solo de piano 'Hommage a 
Mozart,'] a la música descrita com "notable en els seus temes generatius robustos i detinguts" amb "moviments ràpids motors, musculars, 
emocionants" (San Antonio Express News.) 
 



Des de gener de 2022, Elisenda està establerta a Catalunya gaudint de la seva condició de compositora a temps complet. 
Aquesta primavera ha enllestit un nou treball per a copla, titulat Castell de Miravet, encarregat per al Memorial Joaquin Serra 
2022 per l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona amb la col·laboració de Músics per la Cobla. Aquesta peça es gravarà el 29 
de juny de 2022 i s'estrenarà al Novembre. Elisenda també esta completant un encàrrec del Cor Canta, titulat ‘Parlen les dones’ 
per a mezzo, cor i orquestra basat en text català de Montserrat Abelló, que s’estrenarà a principis del 2023 a l’Auditori de 
Barcelona. A principis d'aquesta primavera, la obra d'orquestra Accents Catalans, encarregada i estrenada el 2016 per la 
Filharmònica Bucheon de Corea del Sud, va ser estrenada a Catalunya per la Simfònica de San Cugat sota la direcció de 
Salvador Brotons. A finals de 2021 i principis de 2022, Accents Catalans es va estrenar a Austràlia per la West Coast 
Philharmonic Orchestra (octubre de 2021), i als EUA per la Florida Orchestra a St. Petersburg, Florida, EUA (24 de febrer de 
2022). 
 
En els darrers anys, Elisenda ha col·laborat amb el violoncel·lista català Roger Morelló Ros donant lloc a diversos treballs: 
Uphill: from Clara to Robert for cello & piano (2021), que estrenarà el Duo de Roger Morellói Ros i Anna Khomichko a la tardor 
a Frankfurt; Burscheid, Nikodemus Kulturkirche, Berlín; Festival Gerhart-Hauptmann-Festtage al Gerhart-Hauptmann-
Museum d'Erkner, prop de Berlín; i Kultur und Bürgerhaus de Marne (prop d'Hamburg).  L'obra Danses de la terra (2020) per 
celo sol va ser escrita i dedicada a Roger i es va estrenar al Palau Güell de Barcelona (28 d'octubre de 2021);  dues peces breus 
de la coleccio Colores Andaluces (Duende i Zapateado) van ser arreglades per celo sol. Roger també te previst gravar 
Homenatge a Pau Casals per a violoncel sol en un disc d'obres catalanes (en col·laboració amb la Fundació Pau Casals). 
 
Diversos enregistraments en CD s'han publicat o estan a punt de sortir. Sonata per a flauta i piano (1995) sortirà sota al segell 
Odradek el 3 de juny de 2022, gravat per Roberto Alvarez, flauta, i Kseniia Vokhmianina, piano (tots dos amb seu a Singapur), 
que es promocionarà durant la gira del duo per Europa (The Whirlwind Tour). Roberto ha interpretat aquesta sonata en 
concerts anteriors a l'Esplanade de Singapur de 2014 i a l'Australian Flute Festival de 2013. Aquesta obra va ser estrenada 
originalment per la flautista Barbara Siesel i el compositor al piano, a la Conferència de les Nacions Unides pels Drets de les 
Dones a Pequín el 1995.   
 
Goyescas per a flauta i guitarra (2008) va ser gravat l'any 2021 per Andrea Gonzalez Caballero, guitarra, i Amalia Tortajada, flauta. 
Sota el nom IDENTIDADE, Andrea i Amalia han treballat amb dones compositores, dones dissenyadores i productores i 
estan llançant el seu àlbum al seu segell privat aquest mes de Juny. El àlbum ja va ser llançat a totes les plataformes en línia 
aquesta primavera. Goyescas va ser  originalment encarregada i estrenada  per la flautista Marina Piccinini a la Philadelphia 
Chamber Music Series com una obra per a flauta i guitarra. Més tard, un arranjament de Goyescas per a flauta, viola i piano, va ser 
interpretada per Roberto Álvarez,  flauta travessera i altres membres de la Filharmònica de Singapur en el Cicle de Música de 
Cambra el 2013; nombroses altres actuacions van tenir lloc a Espanya per l'Ensemble Gaudí. 
 
El gener de 2021 es va publicar Imitació del foc per a tenor i piano a l'àlbum Bridge Records #9548 titulat Visca L'Amor: Catalan 
Art Songs of the XX and XXI Centuries, gravat pel tenor Isai Jess Muñoz i el pianista. Oksana Glouchko juntament amb 
compositors catalans, entre ells Frederic Mompou, un estimat mentor d'Elisenda. Imitacio del foc, basat en text català de 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, va ser encarregat l'any 2019 per I.J. Muñoz amb una beca de la Universitat de Delaware.  Altres 
encàrrecs dels darrers 3 anys inclouent l'IonSound Project Ensemble que va donar lloc a Masks for clarinet, cello and piano, 
estrenat a la ciutat de Nova York per Random Access Music (RAM) Concert Series amb el clarinetista Tom Piercy (febrer de 
2020), així com actuacions a altres ciutats americanes. Masks per a clarinet, violoncel i piano es van estrenar Catalunya el 24 
d'abril de 2021 al cicle de concerts ‘Primavera Musical a Vistabella’ (Primavera Musical a Vistabella) amb actuacions 
addicionals a Creixell. Tots dos concerts interpretats per Roger Morelló Ros, violoncel; Oriol Estivill, clarinet; i Dani Ruiz, 
piano. 
 
Mentre vivia a Seül (2010-2021), Elisenda va escriure diverses obres orquestrals i composicions per a grans conjunts mixtes. 
Accents Catalans va ser encarregat l'any 2016 per la Filharmònica de Bucheon i estrenat pel mestre Youngmin Park al 'Concert 
Hall' del Centre d'Arts de Seül en el marc del Spring Orchestra Festival el 10 d'abril de 2016; una actuació addicional va tenir 
lloc al Bucheon's Citizen Hall de Bucheon, Corea del Sud, el 30 de setembre de 2016. El 2015, el Trio Nova Mundi va 
encarregar i estrenar un Triple Concert per a piano trio i orquestra amb l'Orquestra Simfònica de la Comunitat d'Atlanta i el mestre 
Juan Ramírez. ; una actuació addicional de la Grove City College Orchestra va tenir lloc l'abril de 2016. L'any anterior, la 
Banda Simfònica de Barcelona va encarregar la Simfonia núm. 1 d'Elisenda per a Banda Simfònica i es va estrenar el febrer de 
2014 a 'L'Auditori' Sala Pau Casals de Barcelona, sota la direcció del mestre Youngmin Park. La Simfonia núm.1 va ser gravada 
posteriorment per la Banda Simfònica de Barcelona amb el mestre Salvador Brotons i publicada al disc Catalan Wind Music, 
Vol. 2, Naxos: 8573915. Elisenda va col·laborar prèviament amb Youngmin Park l'any 2011 amb l'encàrrec i estrena de Terra 
Mater per a Orquestra Simfònica a càrrec de la Filharmònica de Wonju. 
 
Al ser pianista, Elisenda va començar les seves activitats compositives escrivint per a conjunt de cambra, solos  instrumentals  
(incl. piano) i  cicles de cançons. Una de les seves obres de piano més populars és Mirage (1997) per a piano, encarregada pel 
Concurs Internacional de Sant Antonio de 1997 i una peça obligatòria per als  dotze  semifinalistes. Després de l'estrena a 



Texas, l'estrena a la ciutat de Nova York va ser interpretada  pel guardonat pianista  Mijung Im al Merkin  Concert Hall el 
1998. Des de llavors, Mirage ha rebut actuacions de molts pianistes  de  diversos  països. La pianista Becky Billock va 
interpretar Mirage diverses vegades en la seva gira de primavera de 2019 al nord-oest del Pacífic, incloses ciutats de l'estat 
d'Oregon, Washington, Califòrnia i Filadèlfia. Més tard va gravar  Mirage a l'àlbum Mother Earth. A Corea del Sud,  Mirage  va 
rebre múltiples actuacions del pianista Mijung Im, durant la seva gira sud-coreana de 2016, culminant en un concert a l'IBK 
Hall del Seoul Arts Center el 23 de març de 2016. Jinha Park també ha interpretat  Mirage  diverses vegades a Corea del Sud,  
EUA, Espanya, Itàlia i Costa Rica. Altres pianistes han interpretat aquesta obra al Japó, Hong Kong i diverses ciutats europees 
i americanes.   
 
Una altra obra de piano primerenca però substancial que va cridar l'atenció, Portraits I, va ser interpretada aquest abril a la 
segona ronda del Concurs Internacional de Piano Maria Canals pel primer premi del concurs, el canadenc Jaeden Izik-Dzurko, 
que té previst fer l'estrena formal de Portraits a Catalunya, al Palau de la Música Catalana, l'any 2023. Portraits va guanyar el 
premi Shepherd Distinguished Composer of the Year Award de la Music Techers National Association, i el 2001 va rebre la 
seva estrena a Washington D.C. pel pianista nord-americà Roger Wright. 
 
Una de les obres de cambra més populars és Voces de mi tierra per a flauta, violoncel i piano, escrita el 2003 per al Meininger-
Trio. Aquesta obra s'ha interpretat en els cinc continents  (incloent Sud-àfrica, Austràlia, Corea del Sud, Japó, Xina, Hong  
Kong, Argentina,  i moltes ciutats dels EUA i Europa, inclosa  Espanya).  El Meininger-Trio va gravar  Voces de mi tierra  per a 
l'edició de Haenssler Profil i el va tocar per tot Alemanya. Molts conjunts de cambra  han  interpretat aquesta obra, incloent-hi  
el Trio Nova Mundi  que va estrenar  Voces de mi tierra  al continent africà  amb set actuacions a Johannesburg, Moçambic i 
Zimbàbue, i altres dotze  actuacions en la seva gira de primavera als Estats Units de 2017 a Pennsilvània, Rhode Island, 
Oregon i Washington State. Es va fer un arranjament especial (violí,  vlc  i piano) per al Trio Nova Mundi. Voces de mi tierra  va 
rebre l'estrena a Austràlia a l'Encuentro Españoles de 2013 del Conservatori de Música de Sydney.  

Elisenda ha treballat amb molts vocalistes i ha escrit cicles de cançons amb lletres en anglès, castellà, català i occità. Tres dels 
seus cicles són objecte de tesi doctoral; Moments of change  per a soprano i piano; Five musings on the past (basades en la seva 
pròpia poesia) per a soprano i piano, i  Five Poems of Garcia Lorca  (soprano i cambra). El  2016,  Tiempo de amor per a tenor, 
soprano i piano, va ser enregistrat per Patricia Caicedo per a Mundo Arts (Barcelona) en el àlbum  'Amb veu de dona'.  Caicedo 
va encarregar  i estrenar aquesta obra per al Festival de la Cançó de Barcelona al Caixa Forum de Barcelona el 25 de juny de 
2015,i  posteriorment la va interpretar  a  la Universitat de Califòrnia Riverside, i a la Biblioteca de Catalunya. Tiempo de amor 
esta basada en el text de poetes medievals d'Al-Andalus a Espanya. 

Per mes informació: http://elisendafabregas.com  

 


