
 

 

 

 

 

 

Carme Fernández Vidal (Palma de Mallorca, 1970). Compositora. És Doctora per la 

Universitat de les Illes Balears en el Departament. Premi Extraordinari de Doctorat 2009-

2010 per la tesi: Estudio comparativo de tres propuestas didácticas de contrapunto no 

tonal en el siglo XX: la Técnica Atonal de Julien Falk, el Contrapunto Disonante de 

Charles Seeger y el Contrapunto Dodecafónico de Ernst Krenek. Títols Superiors de 

Composició, Piano, Teoria de la Música i Pedagogia. 

 

Com a compositora, ha rebut encàrrecs de distintes institucions i nombrosos solistes i 

ensembles. El seu catàleg ronda la seixantena de composicions -amb obres de cambra de 

molt diverses formacions instrumentals, simfòniques, vocals, així com un bon nombre 

de composicions a solo-, la majoria de les quals s’han estrenat i es programen 

assíduament a importants cicles i festivals nacionals i internacionals i s’han inclòs a una 

desena de CD gravats a Espanya i als Estats Units. Les partitures poden trobar-se a 

diverses editorials de Espanya i Alemanya. Ràdio Nacional (RNE2) ha dedicat un 

programa íntegre (“Inventario de inventores”) sobre la seva música, que també s’ha 

gravat per Radio France (Fr. Musique) i la WXEL National Public Radio (EEUU). 

 

És autora del tractat “Técnicas Compositivas Antitonales. Estudio de tres tratados de 

contrapunto” (Editorial Piles), així com dels llibres “Charles Seeger: Tradición y 

Experimentación en la Nueva Música” (Universitat Autònoma de Madrid) y en co-

autoria amb Teresa Catalán “Música no Tonal: las propuestas de J. Falk y E. Krenek” 

(Universitat de València). La seva tasca investigadora queda així mateix reflectida en 

distints articles i ponències a revistes especialitzades, així com en vàries publicacions 

vinculades a universitats.  

 

Imparteix amb regularitat cursos i conferències a Festivals i Institucions docents. Per 

oposició, és professora titular de Contrapunt al Conservatori Superior de les Illes Balears 

des de l’any 2001 i cap del seu departament de Composició des del curs 2006-07. 
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