INTÈRPRET
1975-1977 Va formar part de la Big Band de Lluís Rovira, amb la qual va fer gires
sobretot als països escandinaus i a altres llocs d’Europa.
1982 Amb el seu Carles Cases Quartet, grup de jazz, va actuar en diferents
esdeveniments musicals per tota la geografia espanyola.
1983-1990 Durant vuit anys va exercir les funcions de director musical/arranjador
del cantautor Lluís Llach, tant en els concerts i gires com en la totalitat de la
producció discogràfica del cantant.
1983 Durant anys va formar part d’un quartet de corda com a violoncel·lista en
què va interpretar obres de Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Xostakóvitx...
1985 Va fundar Blaumarí (grup de jazz fusió), amb què va interpretar un repertori
propi per tot l’estat espanyol amb gran èxit als Festivals de Jazz de Barcelona i
Mallorca.
1986-2000 Va formar part de la fundació Yehudi Menuhin Live Music Now amb
Carles Cases Trio, format per Lluís Ribalta (bateria), Paco Rodríguez (contrabaix) i
Carles Cases (piano).
2001-2015 Durant aquests anys, ha estat interpretant repertori propi al piano amb
diferents formacions, trio, sextet, orquestra, per tot l'estat català i Mèxic durant el
mes de novembre de 2014.
Els últims espectacles en directe desenvolupats el segle XXI son:
Morphing (Carles Cases i Percussions de Barcelona), on cada tema és la
transformació d’una obra d’un compositor clàssic a una de Carles Cases, o a
l’inrevés, de vegades de manera immediata i contundent i d’altres
mitjançant una estructura evolució.
Carles Cases Strings Band, concert en què Carles Cases proposa temes
propis dels gèneres musicals més habituals de la seva obra per al cinema i
concert: minimalisme, neoromàntic, neobarroc...
Els intocables de Carles Cases (espectacle audiovisual), en què s’interpreta
en directe una nova banda sonora per a la pel·lícula Els intocables, d’Eliot
Ness, composta per Carles Cases.
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Carles Cases&Film Music Ensemble. Interpretació al piano de les seves
bandes sonores adaptades per a concert i acompanyat de dotze instruments
de corda.
Dancing Plays. El vals, el bolero, el tango i altres gèneres de l’època han
servit a Carles Cases per a compondre o adaptar els seus temes més
característics per a un quartet molt especial.
Carles Cases diu Llach una selecció del repertori musical de Lluís Llach reinterpretat pel compositor Carles Cases, des de la intimitat. Una proposta
íntima molt emocionant i delicada, nascuda dels anys que el Carles Cases
va ser arrenjador, músic i mà dreta de Lluís Llach i que ara, amb la distància
i el bagatge en fa una re-lectura musical. Un viatge per l’univers Llach des
de l’òrbita Carles Cases.
Cinema per a violins temes extrets de la setantena de bandes sonores
originals que Carles Cases ha compost en la seva trajectòria com a músic de
cinema. Els interpreten una formació de sis músics liderats per dos violins
solistes acompanyats per quatre instruments rítmics.
"Araguaia" Diàlegs amb Pere Casaldàliga és una obra composta per a
orquestra de corda, guitarra, percussions i veu, on es pren com a eix
vertebrador la poesia de Pere Casaldàliga. És un viatge sonor partint de la
música europea, en el sentit més clàssic, fins a les músiques més populars
llatinoamericanes. El folklore llatí-americà és utilitzat a l'hora de musicar
els textos de Pere Casaldàliga.

ACTIVITAT DOCENT
1980 Ha exercit de professor d’harmonia i piano a l’escola de pedagogia musical
activa L’esclat, i també a l’Aula de música moderna i jazz de Barcelona.
2000 Activa i imparteix l’assignatura de Banda Sonora per als estudiants de
Ciències de la comunicació a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Ha dut a terme una destacada activitat docent com a professor d’harmonia, piano i
violoncel, i també diverses classes magistrals com a compositor de música per a
l’audiovisual, cursos a Zarautz, Barcelona, València, Granada...
2015 El compositor impulsa cursos d'introducció a les bandes sonores, en el seu
mateix estudi.
Imparteix masterclass a l'escola Oriol Martorell i al Taller de Músics de Barcelona
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COMPOSITOR, DIRECTOR, PRODUCTOR
1989 A partir d’aquest any inicia la seva carrera com a compositor de música
cinematogràfica i audiovisual, i des de llavors ha compost la banda sonora de més
de seixanta pel·lícules.
1992 Compon la simfonia de les subseus olímpiques de Barcelona 92, imatges i
música, que van donar la volta al món durant la celebració dels Jocs Olímpics.
1994 Funda la Big Band de Vic, formació jazzística de vint músics en la qual va
intervenir com a director titular, arranjador i compositor.
1995 S’encarrega de la direcció musical de la cantant Melva Houston (reconeguda
veu de The Platters, Otis Redding, etc.) durant gires esporàdiques a diferents llocs
de l’estat espanyol.
2001 Funda la Film Music Band, una formació dedicada exclusivament a la
interpretació i enregistrament de bandes sonores compostes per Carles Cases.
Aquesta formació s’ha pogut sentir en directe als Festivals Cinematogràfics de
Sitges, Mostra de Cinema de València, Peníscola, Encuentros de Música de Cine de
Sevilla, Palau de la Música Catalana...
1982-2009 Ha dirigit més de trenta produccions discogràfiques, entre les quals
destaquen Lluís Llach, Martirio, McGregor’s, Maria del Mar Bonet, Georges
Moustaki, Gerard Jaquet, Duble Buble, Marina Rossell, Gossos, Chano Domínguez...
En el transcurs dels últims vint anys ha compaginat les bandes sonores i obres per
a concert, essencialment per a grups de cambra (trios, quartets, quintets de vent) i
formacions orquestrals.
Les seves orquestracions han estat interpretades, entre altres, per:
London Philharmonic Orchestra (dir. Nick Ingman)
Orchestre Simfonique d’Europe (dir. Olivier Holt)
Orchestre National de Lille (dir. Jean Claude Casadesus)
Orquestra de Cambra Gonçal Comellas (dir. Gonçal Comellas) Orquesta Ciudad de
Córdoba (dir. Leo Brawer)
Orquesta Sinfónica Checa (dir. Mario Kelmer)
Orquestra Simfònica del Vallès (dir. Albert Argudo)
Orquesta de la Opera de Sofía (dir.Josej Hrncir)
Orquestra de Cambra del Palau de la Música (dir. Gonçal Comellas)
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PREMIS I NOMENAMENTS CINEMATOGRÀFICS
2015
Premis Enderrock 2015. Premi de la crítica al millor disc de música contemporània
i premi al millor disc de clàssica pel CD "ARAGUAIA"
2014
7a Edició del Festival Internacional de Cinema de la Costa Daurada (FIC-CAT).
Premi de reconeixement al compositor de Bandes Sonores, més destacat del país
2010
Premi Xavier Cugat del 22è Festival de Girona en la primera convocatòria d’aquest
nou guardó.
Nominació al premi Gaudí a la millor música original per Eloïse
2009
Nominació al premi Gaudí a la millor música original per Forasters
2008
Nominació als premis Ariel de la Academia de Cine de Méjico a la millor banda
sonora original KM 31
Premi del Festival de Cine Español de Tolouse a la millor banda sonora original
per Oviedo Express Nominació als premis
Goya a la millor banda sonora per Oviedo Express
2007
Nominació al premi del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya a la millor
banda sonora original per Barcelona (Un mapa)
2001
Premi Sant Jordi de Cinematografia a la trajectòria
1996
Nominació als premis Goya a la millor banda sonora original per El porqué de las
cosas
1997
Nominació al premi Le Sete d’Or de France 2 a la millor banda sonora per Le
grand batre
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1994
Premi CEC (Cercle d’Escriptors Cinematogràfics) a la millor banda sonora per
Havanera 1820
1988
Primer premi de vídeo de la Generalitat de Catalunya per Cap de Quers (conjunció
d’imatges i música)
1984
Primer premi de l’Acadèmia Charles Cross (París) al millor àlbum T’estimo, de Lluís
Llach (Carles Cases n’és el productor i director musical)
FILMOGRAFIA
2012
Radiacions (Judith Colell)
2010
Mil cretins (Ventura Pons)
2009
Fake Orgasm (Jo Sol)
Eloïse (Jesús Garay)
Negro Buenos Aires ( Ramón Termens)
A la deriva (Ventura Pons)
2008
CinemaCat.cat (Antoni Verdaguer)
Forasters (Ventura Pons)
Del fondo de la noche (Javier Balaguer)
2007
Oviedo Express (Gonzalo Suárez)
La vida abismal (Ventura Pons)
La velocidad funda el olvido (Marcelo
Shapces)
Barcelona (un mapa) (Ventura Pons)
2006
The Ungodly (Thomas C.Dunn)
Km 31 (Rigoberto Castañeda)
Raval, Raval... (Antoni Verdaguer)
El genio tranquilo (Gonzalo Suárez)
Animals ferits (Ventura Pons)
	
  

1999
Arde amor (Raúl Veiga)
El portero (Gonzalo Suárez)
Los sin nombre (Jaume Balagueró)
Morir o no (Ventura Pons)
1998
Sota el signe de... (Ricard Reguant)
Amic/Amat (Ventura Pons)

1997
Le grand batre I i II (Laurent Carcèlés)
Primats (Carles Jover)
No se puede tener todo (Jesús Garay)
Carícies (Ventura Pons)
Demi-Pere (Thomas Vincent)
1996
Mort a data fixa (A. Chavarrías)
El ángel de la guarda (Santiago
Matallana)
Mi nombre es sombra (Gonzalo Suárez)
Actrius (Ventura Pons)
Fotos (Elio Quiroga)
1995
Dones I homes ( Antoni Verdaguer)
Joc de rol (Roberto Bodegas)
El perquè de tot plegat (Ventura Pons)
Parella de tres (Antoni Verdaguer)
5	
  

2005
Camarón (Jaime Chávarri)
Amor idiota (Ventura Pons)
Madrid 11-M (Sergio Cabrera)
Perfecta pell (Lídia Zimmermann)
2004
El año del diluvio (Jaime Chávarri)
2002
Darkness (Jaume Balagueró)
Food of Love (Ventura Pons)

1994
Don Jaume el Conqueridor (Antoni
Verdaguer)
1993
Rosita Please! (Ventura Pons)
1992
Havanera (Antoni Verdaguer)
1991
La forja de un rebelde (dirección
musical) (Mario Camus)
Aquesta nit o mai (Ventura Pons)

2001
La mujer de mi vida (Antonio del Real)
Dagon: La secta del mar (Stuart Gordon) 1990
Des del balcó (Jesús Garay)
Despertaferro (Jordi Amorós)
2000
Ave María (Eduardo Rossoff)
Anita no perd el tren (Ventura Pons)
No ploris Germaine (Allain de Halleux)
L’altra cara de la lluna (Lluís Comerón)
Besos para todos (Jaime Chávarri)

1989
El río que nos lleva (Antonio del Real)
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DISCOGRAFIA
Blaumarí (Picap)
Despertaferro (BSO) (Audiovisual de Sarrià)
Aquesta nit o mai (BSO) (Picap)
Havanera 1820 (BSO) (Sony Music Entertain.)
Atlas (Kay Produccions)
El perquè de tot plegat (BSO) (Picap)
Pareja de tres (BSO) (Discos Vinilo)
Tereseta que baixava les escales (Ample 24 Pro- duccions)
Mi nombre es sombra (BSO) (Magna Music)
Actrius (BSO) (Picap)
Trofeu Borrufa (CK Music)
Le grand batre (BSO) (Emi Music France)
Scores: Film Music. Vol. 1 (Saimel)
Les 1000 i una (Divucsa)
Carícies (BSO) (Picap)
Morir (o no) (BSO) (Visual Music)
Amic/Amat (BSO) (RM)
El portero (BSO) (JMB Ediciones)
Ave María (BSO) (Visual Music)
Arde amor (BSO) (JMB Ediciones)
Besos para todos (BSO) (Arcade TV)
Catalunya 1.000 anys + (Disc Medi)
Food of Love (BSO) (Audio Clip Music)
Anita no perd el tren (BSO) ( JMB Ediciones)
El crit de la terra (L’Auditori)
Transformacions (Audiovisuals de Sarrià)
Darkness (BSO) (Filmax Music)
El año del diluvio (BSO) (JMB Ediciones)
Amor idiota (BSO) (Saimel)
Morphing (Audiovisuals de Sarrià)
Camarón (BSO) (Universal Music Group)
Animales heridos (BSO) (Saimel)
La vida abismal (BSO) (Saimel)
Prohibittion Jazz (Enric Rovira)
Carles Cases Strings Band (Enric Rovira)
Eloïse (BSO) (Saimel)
Balades de cine (Picap)
Music For The Temple (Audiovisuals de Sarrià)
Negro Buenos Aires (BSO) (Saimel)
Dancing Concert (TempsRec)
Carles Cases diu Llach (Seven Bis)
The Ungodly (Kronos Records)
Araguaia (Audiovisuals de Sarrià)
Carles Cases Interpretat al violoncel per Álvaro Fernández (Discmedi)
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TEATRE
Lorenzaccio (dir. Josep M. Flotats)
Esto no es Broadway (Àngel Pavlovsky)
Xaribari (Teatre Mòbil)
Tocats de l’ala (Teatre Mòbil)
Tereseta que baixava les escales (10 aniversario de la muerte de Salvador Espriu)
(dir. Lluís Danès)
Meravellosament boig (Marcel Gros)
Llunàtic (Marcel Gros)
Mira Mira (Marcel Gros)
El Colóquio de los perros (Ramón Fontserè)(Els Joglars)

TV, VÍDEO, DOCUMENTALS I CURTMETRATGES
Cap de Quers (vídeo sobre el entorno y obra de Salvador Dalí) (dir. J. M. López Llaví)
Sota el signe de... Lleó (serie televisión) (dir. Antoni Verdaguer)
Sota el signe de... Balança (serie televisión) (dir. Ricard Reguant)
Sota el signe de... Verge (serie televisión) (dir. Antonio Chavarrias)
Les 1000l i una (magazín TV3) (dir. Jordi González)
L’ànima de Barcelona (spot turismo) (dir. Antoni Verdaguer)
Sicilia, tres años después... (Canal+) (dir. Joan Querals)
Això no és tot (magazín TV3) (dir. Jordi González)
Catalunya Avui (documental) (dir. Jordi Feliu)
La ciutat de les xemeneies (documental) (dir. Antoni Verdaguer)
Cròniques de la veritat oculta (serie televisión) (dir. Antonio Chavarrias)
Avatar (cortometraje) (Lluís Quíllez)
Històries d’amor (spot turismo) (dir. Antoni Verdaguer)
Morir sense morir (documental) (dir. Antoni Verdaguer)
Toro y torero (documental) (dir.Carles Porta)
Desencaixats (documental) (dir. Carles Seuba, Tomás Muñoz, y Guillem Escriche)
El Lugar que nos une (cortometraje)(Lin Yu)
"Elcamíd'unprotocol" (audiovisual) (Carles Seuba y Guillem Escriche)
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