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Dimecres
20.30 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
Zone expérimentale (Basel, Suïssa)
Obres de E. Carter, G. Erkoreka, L. First,
C. Goddard, A. Kreyzeu i K. Soper
Dijous
19.30h. Espai Joan Fuster
Proyecto Ocnos (Sevilla)
Obres de G. Erkoreka, G. Kurtag, Y. Maresz,
O. Neuwirth, N. Núñez, R. Saunders,
G. Scelsi i I. Xenakis
20.45 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
Antara Grup del CSMV (València)
Obres de L. Berio, A. Gómez, Y. Maresz i
R. Ramos
Divendres
19.30 h. Espai Joan Fuster
Zone expérimentale (Basel, Suïssa)
Obres de G. Aperghis, L. Berio, F. Coll,
G. Erkoreka i S. Sciarrino
20.45 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
United Instruments of Lucilin (Luxemburg)
Obres de D. Dennehy, G. Erkoreka, M. Gordon,
T. Johnson, C. Kerger, Y. Maresz i K. Moore
Dissabte
19.30 h. Espai Joan Fuster
Luis Tabuenca, percussió (Barcelona)
Obres de C. Chen, V. Globokar i L. Tabuenca.
20.45 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
Ensemble Kuraia (Bilbo)
Obres de M. De Manziarly, G. Erkoreka,
J. Fernández Guerra, Z. F. Gerenabarrena,
M. E. Luc i Yan Maresz
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20.00 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
B3 Brouwer Trío (València)
Obres de G. Erkoreka, M. A. Berbis
i K. Saariaho
LA MOSTRA SONORA A VALÈNCIA*
Encontres / Classes magistrals
Dimecres 10.
Yan Maresz, Compositor invitat de la Mostra
Composició i informàtica musical
10.30h. Conservatori Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de València
Divendres 12.
Gabriel Erkoreka, Compositor invitat de la
Mostra
El mon a través de la meua finestra.
Consideracions tècniques i estètiques de
l’obra de G. Erkoreka
10.30h. Conservatori Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de València
Workshop de tècniques esteses
Conservatori Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de València
Dijous 11 a les 10.30h.
Zone expérimentale
(Basel, Suïssa)
Tècniques esteses de trombó, veu i corda
Concert Zone expérimentale
Obres de R. Lazo i A. Kryeziu
Dijous 11 a les 13.30h.

* Estes activitats estan programades al
marc de les“X Jornades de teoria i
composició musical” organitzades
pel departament de composició
del CSMV.

Diumenge
12.30 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
Banda Simfònica del CSMC (Castelló)
Obres de M. A. Berbis, J. L. Escrivá i J.M. Fayos.
19.00 h. Centre Municipal “Bernat i Baldoví”
Ricardo Descalzo (Alacant)
Obres de M. Agnes, C. Winther Christensen,
M. Eggert, F. Le Bel, M. Rodríguez Valenzuela i
E. Rykova

Entrada lliure
a tots els espectacles

Presentació
La 13a. Mostra Sonora porta per temàtica Empremtes. Amb esta terminologia volem fer
referència a tot allò que va quedant per la constància de les petites accions que es realitzen
des de diversos camps d’acció, en mires de normalitzar la programació d’un repertori que ha
resultat estrany al públic i als propis músics durant massa dècades i que poc a poc, entre tots
els actors implicats, s’està fent possible.
En l’edició d’enguany tenen una presència destacada grups que estan realitzant una part
important d’esta tasca als Conservatoris Superiors del País Valencià i una mostra del que
realitzen altres a Europa, com és el cas del grup que ens visita de Basilea. La Banda Simfònica
del CSMC, Antara Grup del CSMV i Zone Expérimental (Hochschule für Musik Basel, Suïssa)
respectivament, ens oferiran una bona mostra del treball que realitzen als seus centres. La
vessant pedagògica sempre ha sigut un objectiu de la programació de cada any, enguany
amb més força si cap, per tal de provocar reflexions crítiques al voltant de l’art, visualitzar el
patrimoni cultural local i forani, i fomentar la participació i implicació de totes i tots.
Enguany comptarem amb dos compositors convidats, el monegasc Yan Maresz i el basc, Gabriel
Erkoreka, que impartiran unes classes magistrals al CSMV. Una oferta pedagògica a la que es
sumaran workshops al voltant de tècniques esteses d’alguns instruments que impartirà Zone
Expérimental.
Pel que fa a la programació de concerts, la Banda Simfònica del CSMC presentarà un programa
amb obres de compositors valencians amb l’estrena d’un obra encàrrec de la Mostra al
compositor valencià José Luis Escrivà. Zone Expérimental ens oferirà dos programes, un de
grup i altre de solistes, on podrem escoltar peces que formen part de la tradició junt a estrenes
absolutes de les noves generacions de compositors europeus. Proyecto OCNOS mostra una
projecte on la plasticitat i la matèria sonora son abordades des de perspectives diverses. Antara
Grup del CSMV, amb Sons de la mediterrània, presenten obres d’autors nascuts a la mediterrània
on dues peces del compositor convidat a la Mostra Yan Maresz faran d’eix vertebrador del
programa, junt a un dels clàssics, L. Berio, i dues peces d’autors valencians, l’estrena d’una
alumna del CSMV, Àngela Gómez i R. Ramos. United Instruments of Lucilin (Luxemburg) amb
“ElectrArt”, ens plantegen un programa de marcat caràcter minimalista on l’electrònica és el
fil conductor. L’Ensemble Kuraia ens presenten una mostra de la creació actual del País Basc;
Luis Tabuenca amb Solos, convida a l’oient a explorar els límits entre la música improvisada i
l’escrita; el pianista alacantí Ricardo Descalzo amb Speaking Objects presenta un projecte de
música experimental amb la idea d’un piano imaginari ; i per últim, B3 Brouwer trío torna al
festival com a grup valencià convidat en l’any de la celebració del seu 15é aniversari, amb An
eclectic mix, una línia de treball que caracteritza la seua trajectòria.
Com es pot observar hi ha una destacada programació d’autors valencians, i com és costum, els
intèrprets en els seus projectes han inclòs música dels dos compositors convidats.
Agrair una vegada més a tots els patrocinadors i col·laboradors, especialment a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Sueca, el recolzament a la Mostra, sense el qual no seria possible
este festival.
Fem cultura! Esteu tots convidats, no us podeu perdre!.
Voro García
Director artístic de la Mostra Sonora de Sueca

Salutacions

Un dels esdeveniments que posen Sueca al mapa de l’avantguarda és, sens dubte, la
Mostra Sonora. En els pròxims dies, els sons més contemporanis ompliran de nou els espais
culturals de la nostra ciutat per acostar al nostre públic i al visitant les noves sensibilitats
musicals.
Sueca esdevé en cada edició un autèntic punt d’ebullició, una seu de trobada on hi
conflueixen propostes sonores de nova creació, modernes i suggeridores, amb un repertori
cada any més atractiu, acompanyades amb tot tipus de recursos escènics, i donant cabuda
a nous formats que faran experimentar al públic amb esta barreja única de disciplines
artístiques.
Admire el batec de la nostra ciutat per la cultura. No en va, la cultura pot córrer per les
nostres venes gràcies al suport dels col·laboradors i a una administració que es mostra
especialment sensible i obstinada en la seua promoció, i també per la perseverança
dels organitzadors, que creuen en els seus projectes. I aplaudisc les apostes decidides
i arriscades com esta, la 13a. edició de la Mostra Sonora, que torna amb l’objectiu ferm
de divulgar la música més recent. Fugir de recorreguts comercials, trencar les barreres,
experimentar i anar més enllà dels models preestablerts i convencionals, és sa per una
societat que s’estima oberta, sensible i humana.
Aprofite també estes línies per donar la benvinguda als artistes participants en esta edició
i als nous públics. S’acosten dies d’intensitat creativa que necessiten d’un oient curiós i
receptiu. Vos convidem a gaudir-los!
Una salutació ben afectuosa

Raquel Tamarit Iranzo
Alcaldessa de Sueca

Com cada any, i amb este van tretze, l’Ajuntament de Sueca organitza amb la màxima
il·lusió la Mostra Sonora. Un festival que s’ha consolidat en el temps i que hui és un
referent a la nostra ciutat.
Cada edició que aconseguim posar en funcionament en la nostra ciutat una plataforma
sonora multidisciplinària com aquesta, ens felicitem.
Tenim la sort de poder gaudir, una vegada més, de les propostes dedicades a la música de
nova creació i mantenim sempre l’objectiu de fer cultura de proximitat i continuar captant
a tot tipus d’oïdors, més o menys ortodoxos, o dit d’una altra forma, a un públic curiós.
Un ampli ventall de creacions configuren la programació d’aquesta edició, en la qual com
ha sigut habitual no existeix un posicionament en una línia estètica determinada, i s’atén
a qualsevol tipus de manifestació sonora.
S’alternaran els conceptes establits com a espai sonor, proposant al públic una forma
diferent d’escolta, ‘trencant’ els límits tradicionals entre escenari i públic.
El certamen aglutina propostes musicals de diferent format, instal·lacions sonores,
trobades i classes magistrals
El lema de la 13 Mostra Sonora és “Empremtes”, en certa manera és el que ha fet aquesta
Mostra des de la seua creació, que ha deixat empremta en el panorama musical del nostre
país, estant sempre a l’avantguarda de les noves tendències artístiques i culturals.
Us convide a formar part de la diversitat sonora i estètica dels projectes presentats, a
gaudir dels intèrprets, compositors, creadors de música que exploren el món sonor i de
totes les propostes que segur ens deixaran empremta.
Gaudiu de la Mostra !!
Vicent Baldoví
Regidor de Cultura

Zone Expérimentale
Basel (Suïssa)
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dimecres
Centre Municipal
“Bernat i Baldoví”

20:30

Membres
Antonio Jiménez-Marín, trombó
Diana Muela Mora, flauta
Sophie Wahlmüller, viola
Ellen Fallowfield, violoncel
Junya Makino, violí
Tatiana Timonina, flauta
José Andrés Fernández, clarinet
Sofia Burgos, soprano
Anda Kryeziu, piano
Jürg Henneberger, director

65’aprox.
Programa:
Anda Kryeziu: Música joven del desasosiego (2017) (10´) ***
Ensemble
Gabriel Erkoreka: Kaiolan (2010) (16´)
Flauta(piccolo), clarinet (clarinet baix), violí, viola, violoncel i piano
Kate Soper: Only the Words Themselves Mean What They Say (2011) **
Soprano i flauta
Pausa
Elliot Carter (1908-2012): Sprit Rude/Esprit Doux (1984) (10´)
Flauta i Clarinet
Leon Firšt: Point of awareness (2017) (4´) ***
Ensemble
Constant Goddard: Sliterhing Silver Steel (2017) (10´) ***
Ensemble
(***) Estrena absoluta
(**) Estrena a Espanya
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NOTES AL PROGRAMA
Kate Soper és compositora, intèrpret i escriptora. El seu treball explora la integració del
drama i la retòrica en la estructura musical, expressivitat, intel·ligibilitat i sentit. El paisatge
meravellosament vil de la veu humana.
La composició Point of awareness (Punt de consciència) de Leon Firšt s’inspira en la malaltia
de la esquizofrènia i es concentra en l’etapa de donar-se compte i tractar de prendre el
control sobre ella.
Constant Goddard va escriure el poema “Sliterhing Silver Steel“ l’estiu de 2016 després d’un
passeig de mitjanit en el metro de París. El text no sols és cantat i recitat per la cantant,
sinó que també és una font vital d’inspiració per a la música, especialment en termes
d’estructura a gran escala, que es divideix en tres parts. L’organització del to es basa en
un mode asimètric de set notes ideat per l’autor. La primera secció explora les harmonies
simètriques limitades que ofereix el mode, mentre la segona secció es construeix al voltant
de set estructures dominants alterades, derivades de l’escala. La instrumentació, les diverses
tècniques instrumentals, així com els ritmes poc freqüents i els ritmes de backbeat, realcen
els poemes subjacents al to urbà obscur.
Les preocupacions de Kryeziu en la música són diverses. La seua estètica es submergeix en
diferents rames, amb influències de la política social, existencialisme, semiòtica i perspectives
musicals intrínseques, treballant amb textos, vídeos i altres possibilitats escèniques.
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Ensemble
Zone Expérimentale
Basel (Suïssa)

11
dijous

Conservatori
Superior de
Música “Joaquín
Rodrigo”

13:30
25’aprox.

Hochschule für Musik Basel
Membres
Antonio Jiménez-Marín, trombó
Diana Muela Mora, flauta
Sophie Wahlmüller, viola
Ellen Fallowfield, violoncel
Junya Makino, violí
Tatiana Timonina, flauta
José Andrés Fernández, clarinet
Sofia Burgos, soprano
Anda Kryeziu, piano

Tallers per a compositors
Antonio Jiménez-Marín (metalls)
Ellen Fallowfield (violoncel)
Sophie Wahlmüller y Junya Makino (corda)
Diana Mora (flauta)
Sophie Burgos (veu)

Programa:
Roberta Lazo Valenzuela (*1991), Organic 2.0 (2017)*** 8´
2 flautes, clarinet, viola, violí, violoncel, soprano, trombó
Anda Kryeziu (*1993): A Sisyphus (2013)**10´
piano sol
Anda Kryeziu, piano
(***) Estrena absoluta
(**) Estrena a Espanya
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NOTES AL PROGRAMA
Roberta Lazo Valenzuela, va nàixer en 1991 a Santiago de Xile. El seu treball s’ha
desenvolupat en relació amb les arts visuals i performàtiques, Actualment, realitza
un Màster en Composició a Linz, Àustria, amb la professora Carola Bauckholt.
Organic 2.0 és la segona versió d’Organic, originalment per a soprano, clarinet,
trombó i acordió, on la partitura, una mescla entre notació gràfica i tradicional,
funciona com un mapa per a que els músics puguen explorar diferents timbres i
textures. Aquesta segona versió és un arranjament per a 8 músics.
Anda Kryeziu. Compositor i intèrpret nascut a Kosovo. La seua estètica es submergeix
en diferents rames, amb influències de la política social, existencialisme, semiòtica
i perspectives musicals intrínseques, treballant amb textos, vídeos i altres
possibilitats escèniques. Actualment Kryeziu segueix estudiant Composició a la
Basel Musik Akademie en la classe de Caspar Johannes Walter.
A Sisyphus (2013) Aquest treball en solitari de piano ve com una contemplació
després de Mito de Sísifo d’Albert Camus. Es construeix amb unes regles que creen
processos de resolucions sense propòsit i una atmosfera sense rumb. Les principals
actuacions de l’obra són: l’estrena en el DAM Festival a Prishtina en 2013 pel
pianista macedoni Dino Imeri i en 2017 a Graz, en el marc de Tutors Concert en
l’Academia Impuls, de la mà de la pianista italiana Anna D’Errico.
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Proyecto OCNOS
(Sevilla)

11
dijous

Espai
“Joan Fuster”

19:30
65’aprox.

Ocnos, el nom del qual el va utilitzar Cernuda per al seu poemari sobre llocs
de Sevilla, és un misteriós habitant d’Hades que passa l’eternitat trenant una
corda de joncs que el seu ase devora en l’acte. Símbol de l’efímer, i d’allò inútil,
la trena d’Ocnos estableix una perfecta analogia amb l’art, que no serveix a
ningun propòsit més que a sí mateixa; i particularment amb la música que,
com la corda, desapareix immediatament després de ser creada.
Des de Proyecto OCNOS creguem que el paradigma de la música clàssica
està canviant, i que en aquestes circumstàncies l’intèrpret té una gran
responsabilitat i està cridat a complir un paper fonamental en la tasca de
definir el paper de la música en el nou segle mitjançant la seua difusió i de
l’acostament al públic més divers, a més d’establir una estreta relació amb
els compositors actuals. Proyecto OCNOS, mitjançant una plantilla flexible i
una programació elegida curosament, variada i imaginativa, pretén mostrar
un panorama de l’univers sonor dels segles XX i XXI, posant especial atenció
als compositors espanyols.
Proyecto OCNOS sorgeix a principis de 2014 com a iniciativa dels músics
Pedro Rojas Ogáyar i Gustavo A. Domínguez Ojalvo, i des de la seua fundació
han realitzat concerts i participat en festivals a Madrid, Granada, Sevilla i
Salamanca entre altres.

Programa: Beyond Sound
Giacinto Scelsi (1905 – 1988). Ave Maria (violoncel)
Iannis Xenakis (1922 – 2001). Charisma (violoncel i clarinet)
Nuria Núñez Hierro (1983). Ocnos (clarinet i guitarra)
Yan Maresz (1966). Frammenti (guitarra)
Gyorgy Kurtag (1926). Tre Altri Pezzi (arr. clarinet i guitarra)
Olga Neuwirth (1968). Spleen I (clarinet baix)
Gabriel Erkoreka (1969). Saturno (clarinets i violoncel)
Rebeca Saunders (1967). Vermilion (clarinet, guitarra elèctrica i violoncel)
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NOTES AL PROGRAMA
Els sons van més enllà de la mera excitació auditiva, desperten en l’oient distintes
sensacions que transcendeixen l’àmbit musical. El caràcter incorpori de la
música ha dividit als estetes al llarg de la història de la música, passant de ser
per les mateixes causes de la més baixa de les arts, a la més elevada, sent capaç,
precisament per la seua subtilesa i subjectivitat, d’expressar les més variades
emocions. Si Stravinsky declarava polèmicament que “la música és incapaç
d’expressar res per sí mateixa”, és indubtable que mitjançant certes constants
culturals, els compositors han plasmat en la seua música històries, emocions i
colors.
En aquest programa recorreguem algunes d’aquestes passions plasmades en
la música de compositors composta durant l’últim lustre. Compositors tots ells
preocupats per la plasticitat i la materialitat del so, encara que abordat des de
perspectives molt diverses. Des de l’èxtasi meditatiu de Scelsi a la materialitat
quasi física del so en Saunders, passem per diferents emocions que transcendeixen
el so pur, paradoxalment mitjançant una preocupació extrema pel so en sí. Les
obres de Maresz i Kurtag exerceixen de contrapunt al renunciar a pretensions
extramusicals, en un programa en el que passem per l’organització arquitectònica
de les masses de so de Xenakis, la por i l’horror que es reflecteixen en el Saturno
d’Erkoreka, (amb la clara referència plàstica de Goya), o el Spleen de Neuwirth
que es refereix específicament a la irritabilitat i la melancolia que l’antiga
medicina grega relacionava amb la melsa. Són exemples de la potencialitat que
poden tindre la música per a, d’una manera o d’altra, transcendir-se a sí mateixa
i excitar les nostres passions.

http://www.proyectoocnos.com/
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Antara Grup del CSMV
(València)

11
dijous

Cente Municipal
“Bernat i baldoví”

20:45
75’aprox.

ANTARA GRUP del CSMV (Conservatori Superior de Música de València), naix
com projecte pedagògic, davant la necessitat artística i professional dels
intèrprets participants, de l’interès de crear sinèrgies de col·laboració entre
els companys de les distintes especialitats del centre, així com la creació
d’una xarxa d’intercanvis amb centres d’ensenyament musical superior
d’altres comunitats de l’Estat (i estranger) que porten a cap iniciatives de
la mateixa naturalesa. Amb esta iniciativa es pretén també obrir altres vies
del mercat laboral de la nostra professió i visualitzar el treball dels futurs
professionals que es realitza dia a dia al nostre CSMV.
Dedicat a la difusió i interpretació de la música de nova creació i als clàssics
del S.XX, organitza els seus projectes amb una síntesi temàtica i amb un
procés de recerca i experimentació constant de nous camins, interrelacionats
(o no) amb altres disciplines artístiques i ús dels recursos tecnològics que
tenim al nostre abast hui en dia.
Antara Grup proposa una introducció prèvia al concert orientada per a que el
públic curiós es familiaritze amb el repertori escollit al projecte. La plantilla
varia segons les exigències del programa.
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El programa de concert proposa autors nascuts a la Mediterrània. Un triangle
d’estètiques diferents i complementàries emmarcat per les dues obres del monegasc
Yan Maresz, les dels dos valencians, Ramón Ramos (una figura imprescindible de la
història de la música valenciana recent, impulsor d’Ensems i catedràtic de composició
finns la seua prematura mort ara fa cinc anys) i Àngela Gómez (alumna del CSMV), així
com un dels grans compositors del segle passat, l’italià Luciano Berio.

Programa: Sons de la Mediterrània
Ramón Ramos (1954-2012): Llanto por una ausencia (1980) 13’
veu i ensemble
Valeria Sepó, veu
Yan Maresz (1966): Eclipse (1999/2001) 13’
Clarinet solista i ensemble
Alexandre Escrivà, clarinet
Luciano Berio (1925 - 2003): Folk Songs (1964) 21’
veu i ensemble
1. Black is the colour (EUA)
2. I wonder as I wander (EUA)
3. Loosin yelav (Armènia)
4. Rossignolet du bois (França)
5. A la femminisca (Sicília, Itàlia)
6. La donna ideale (Itàlia)
7. Ballo (Itàlia)
8. Motettu de Tristura (Cerdanya, Itàlia)
9. Malorous qu’o un fenno (Auvernia, França)
10. Lo olaire (Auvernia, França)
11. Azerbaijan love song (Azerbaiàn)
Laia Vallés, veu
Àngela Gómez (1991): Gamma (2017) 10’
Per a ensemble
Yan Maresz (1966): Metal Extensions (2001) 15’
Trompeta solista i ensemble
Andreu Moros, trompeta
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Membres
Marina Comes, Víctor Maroto i Jordi Ases, flauta
Almudena Rius i Irene Roser. oboè
Amelio Clemente, Eric Ortiz, Sergio Perpiñá i Ricardo Valero, clarinet
Cristina Delgado i Christian Vendrell, fagot
Raúl del Campo,Pablo Albir i Borja Bernabeu, trompa
Pedro Cases, trompeta
Jordi Espí i Vicent Barbeta, trombó
Fran Nadal, tuba
Marta García, Borja Llimerá, Enrique Robles i Albert Llobell, percussió
Llum Martínez, arpa
Caterina Giorgi i Vadim Valyaev, piano
Anastasiya Roslik, Laura Honrubia i Jéssica Sierra, violí
Nuria González i Vicent Máñez, viola
Irene Simbor, Marina Cuesta i Javier Costa, violoncel
Raquel Concepción i José Andrés González, contrabaix
Carlos Rosaleny, guitarra
Laia Vallés, Gemma Soler, veu
Alexandre Escrivà, clarinet
Andreu Moros, trompeta
Voro García i Carlos Amat, direcció

NOTES AL PROGRAMA
Llanto por una ausencia (1980)
El asesinato de García Lorca de Ian Gibson, va inspirar l’obra i el text de l’obra de
Ramos. Inspirat per la mort del poeta de Granada i prenent el poema Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca com model poètic.
Formalment es divideix en tres seccions de índole simbòlica. La primera
protagonitzada pel trombó, en representació de la veu del poeta ja ferida de mort,
a través de l’expressió de sons trencats. La segona és un lament, “com un gemec”
s’escolta un plor per la mort del poeta en la veu. Finalment en la tercera secció, a
mode de recapitulació variada lliurement, el trombó reapareix amb vehemència
com la veu immortal del poeta que desapareix en la distància, on encara seguirà
sonant infinitament, com la veu immortal del poeta.
Eclipse (1999)
L’autor comenta que: “El títol expressa simplement la idea de la desaparició, o de la
ocultació parcial, però amb una «promesa de retorn» i una noció de predictibilitat.
La peça no es un transcripció literal d’esta idea, sinó més bé l’espai en el que van a
efectuar-se múltiples operacions d’un mateix tipus, en un pla musical i a vegades
més personal.
El clarinet és omnipresent, dens i deixa empremtes d’un paisatge, contaminant
regularment el conjunt ens ocultar-lo en gran mesura. El clarinet se calla sols
quan ja no se l’escolta, per que és molt xafarder o per que ha generat una activitat
massa gran.
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Folk Songs (1964)
L’origen de les melodies que componen esta antologia es diversa i variada tant en
geografia, des d’EEUU finns a Armènia, como en autoria: des de cançons realment
populars a dos composades per Berio a partir de textos anònims, Ballo i La Donna
Ideale.
Gamma (2017)
Obra per a gran ensemble d’un únic moviment. La trama sonora parteix de les
característiques físiques acústiques d’un instrument brasiler, la cuica, i d’un anàlisi
espectral de distintes sonoritats produïdes per aquest. L’espectre, el gest i les
distintes qualitats tímbriques de la cuica (que no té un protagonisme especial a
l’obra), les intente traslladar als diferents paràmetres del discurs sonor. El títol fa
referència a eixa sèrie d’elements basats en les característiques de la cuica, però
que al mateix temps s’hi diferencien entre ells en alguns aspectes constitutius.
Metal Extensions (2001)
És una transcripció d’altra peça Metallics (1995) per a trompeta a solo i dispositiu
electrònic. Portar de la manera més del possible el material electrònic al mon
instrumental en acústic.
Fascinat pels profunds canvis que ofereix l’ús de les sordines als metalls, a l’Ircam
estudia les propietats acústiques de les principals sordines. Els resultats dels
anàlisis son utilitzats pel fonament harmònic, la generació de totes les estructures
sonores i també l’estructura formal del concert. El compositor vol que la forma
siga percebuda com una mena de viatge, el caràcter musical de cadascun dels
moviments porta a l’acceptació i incorporació dels arquetips sonors i de les
referències musicals properes a la trompeta i a les diferents sordines.
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Zone Expérimentale
Basel (Suïssa)

12

divendres

Membres
Antonio Jiménez-Marín, trombó
Diana Muela Mora, flauta
Sophie Wahlmüller, viola
Ellen Fallowfield, violoncel
Junya Makino, violí
Tatiana Timonina, flauta baixa

Espai
“Joan Fuster”

19:30
75’aprox.

Programa: ·Solos·
Georges Aperghis: Ruinen (1994)** (9´) per a trombó
Salvatore Sciarrino: L´orizzonte luminoso di Aton (2000) (10´) per a flauta
Gabriel Erkoreka: Muraiki (2008) (9´) per a flauta baixa
Luciano Berio: Sequenza VI (1967) (12´) per a viola
Luciano Berio: Sequenza XIV (2003) (16´) per a violoncel
Francisco Coll: Hyperludes (2004) (16´) per a violí
(**) Estrena a Espanya

NOTES AL PROGRAMA
Per a la ja considerada una bona “vella tradició” de la música contemporània
fins la música dels nostres dies, el grup Zone Expérimentale de la Hochschule für
Musik Basel presenta un format il·luminat per focus solitaris. Solos és un programa
de joves músics especialistes en la interpretació de la música contemporània
reconeguda internacionalment i associada a compositors reconeguts. Un collar de
perles clàssiques de la nova música, amb la particular tensió d’algunes estrenes
a Espanya. Un programa multifacètic que diversifica distintes estètiques de la
música contemporània.
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United Instruments
of Lucilin
(Luxemburg)

12

divendres
Cente Municipal
“Bernat i baldoví”

20:45
70’aprox.

Creat en 1999 per un grup d’apassionats músics luxemburguesos, l’ensemble de
música contemporània United Instruments of LUCILIN és la primera formació
cambrística a Luxemburg exclusivament dedicada a la promoció i difusió de la
música dels segles XX i XXI.
United Instruments of LUCILIN desenvolupa la seua activitat dins i fora del país
amb una producció anual d’uns 40 concerts. Present en festivals i sales de prestigi
d’Alemanya, França, Àustria, Suïssa, Holanda, Bèlgica, Polònia, Argentina o Japó
(entre altres), LUCILIN s’ha sabut guanyar el reconeixement internacional fora de
Luxemburg. Els seus projectes estan marcats per la diversitat estètica, inusual a
vegades, que busca animar al públic a connectar-se amb la música i el seu context.
L’objectiu últim de l’ensemble és oferir a l’oient una nova forma d’escoltar que, a
banda de l’auditiva, integre l’aspecte intel·lectual, espiritual i visual.
Des de la seua formació, LUCILIN es caracteritza per la recerca de nous llenguatges
d’expressió mitjançant la investigació en l’expressivitat del so així com d’una
renovació del format de concert. Compta amb encàrrecs de compositors com
Luca Francesconi, Toshio Hosokawa, Martin Matalon, Donnacha Dennehy, JeanLuc Fafchamps, Marcel Reuter, Yan Maresz, CS Mahnkopf, Mauro Lanza, Arturo
Fuentes, Brice Pauset o Alexander Schubert. La seua col·laboració estable amb
el Grand Théâtre de Luxemburg el du a participar en produccions d’òpera de
cambra de nova creació com el pròxim projecte amb Manoury que es presentarà
en la propera edició de la Ruhrtriennale. Els seus pròxims encàrrecs a Yu Oda,
P.A. Tremblay o Fernando Garnero, entre altres, donaran mostra de la versatilitat
creativa a la que LUCILIN es rendeix.
United Instruments of Lucilin rep el recolzament del Ministeri de Cultura de
Luxemburg.

Programa: Electr.Art
Donnacha Dennehy (IRL *1970) Glamour Sleeper II (2003) 10’ - per a saxòfon,
percussió, piano preparat, violí i electrònica. Estrena a Espanya, Encàrrec United
Instruments of LUCILIN
Gabriel Erkoreka (ES *1969) Pyrite (2011) 11’ Estudi per a vibràfon sol
Tom Johnson (US *1939) Las vacas de Narayana 10’ per a grup indeterminat
d’instruments
Yan Maresz (FR *1966) Cascade For Donna Lee (1997) 3’ per a piano
Michael Gordon (USA *1956) Industry (1992) 12’ per a violí amplificat i distorsió
Camille Kerger (LUX *1957) Wish ( 2001) 8’ per a saxòfon amplificat.
Estrena a Espanya
Kate Moore (AUS/NL *1979) Fatal Stranger (2011) 15’ per a quartet elèctric.
Encàrrec Lucilin. Estrena a Espanya
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Membres
André Pons-Valdès, violí
Olivier Sliepen, saxòfons
Pascal Meyer, piano
Guy Frisch, percussions

© Emile Hengen

NOTES AL PROGRAMA
United Instruments of Lucilin es presenta per primera vegada en la Mostra Sonora
de Sueca amb ElectrArt: un programa de marcat caràcter minimalista en el que
l’electrònica exerceix de fil conductor. Podran escoltar-se músiques d’origen tan
divers com les de l’irlandés Donnacha Dennehy que juga a descompensar petites
cèl·lules rítmiques dintre d’una estructura tímbrica aparentment improvisada;
també Industry de Michael Gordon, en versió per a violí on les estridències de la
distorsió s’accentuen amb major intensitat. En Wish, el saxòfon amplificat està
exposat als seus límits sonors mantenint en canvi un llenguatge líric i dramàtic,
propi de Camille Kerger. Las Vacas de Narayana de Tom Johnson o Fatal Strangers
de Kate Moore, són dos bons exemples de minimalisme amb resultats molt dispars.
Així mateix podran escoltar-se, Pyrite de Gabriel Erkoreka i Cascade for Donna Lee,
de Yann Maresz, ambdós compositors convidats de la present edició de la Mostra
Sonora 2017.
www.lucilin.lu
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Luis Tabuenca

Músic/Percussionista
(Barcelona)

13
dissabte
Espai
“Joan Fuster”

19:30
55’aprox..

Solista internacional de música contemporània. Luis Tabuenca es va formar en
diversos conservatoris d’Europa i en la Universitat de Califòrnia a San Diego. Ha
realitzat gires per Europa, Àsia i Amèrica. Ha sigut artista resident en la Universitat
de Nueva York i ha impartit classes magistrals en diferents universitats i Institucions
culturals com la Universitat Nacional de Colòmbia, la Universitat de Canterbury i
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), entre altres.
Les composicions de Luis Tabuenca exploren els límits entre la música improvisada
i la música escrita. La seua música ha sigut interpretada als Estats Units, França,
Canadà, Bulgària, Regne Unit, Colòmbia i Espanya.
Ha gravat per a Mode Records, Aural Terrains, Sinkro Records, Verso i Naucleshg.
Ha sigut becat pel govern d’Aragó, el Ministeri de Cultura Espanyol i la comissió
Fullbright.
És fundador i director artístic del Festival Internacional de Música Experimental
(FAT).

Programa: Solos
No Collective. The title of this piece is this instruction (2009).
Carolyn Chen (1983). The sport of cooking (marimba preparada, 2012).
Luis Tabuenca (1979). Misericordia 6504 (vídeo i objectes, 2016)*.
Luis Tabuenca (1979). Autorretrato (bateria preparada, 2013).
Luis Tabuenca (1979). Corrección (vibràfon i gotes d’aigua, 2014).
Luis Tabuenca (1979). Como un velo de luz II (caixa i electrònica, 2017)**.
Vinko Globokar (1934). Corporel (percussió corporal, 1985).
Luis Tabuenca (1979). Tántalo (bombo sospés i veu en off, 2013)***.
*
**

Vídeo: Pere Guinard
Estrena absoluta. Testimoni: Mª Victoria Martínez
(entrevista realitzada per Espacio Tangente)
*** Text i veu en off: Eva Lootz
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© Eva Lootz

NOTES AL PROGRAMA
Aquest concert reuneix una sèrie de solos per a percussió compostos durant aquests
últims anys, a excepció de l’obra de Vinko Globokar. En cada un d’aquests solos, tracte
de donar resposta a diferents preguntes que em plantege com a artista utilitzant totes
les ferramentes que estan al meu avast: la composició, la improvisació, la interpretació
i les col·laboracions amb altres artistes.
En Solos, he buscat fer una reflexió sobre allò efímer, inestable i absent.

www.luistabuenca.com
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Ensemble Kuraia
(Bilbo)

13
dissabte

Centre Municipal
“Bernat i Baldoví”

20:45
65’aprox.

El Ensemble Kuraia de Bilbao fou fundat en 1997 per la compositora María Eugenia
Luc, la seua actual directora artística. Actua regularment en importants festivals
i esdeveniments dedicats a la música contemporània a Europa i Amèrica llatina:
Universität der Künst i Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, Festival
Ensems, Festival d’Alacant, Temporada del CNDM, Auditori del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía i Teatros del Canal (Madrid), Ciclo Fundación BBVA
i Museu Guggenheim de Bilbao, Quincena Musical de Sant Sebastià, Festival de
Música Contemporània de Còrdova, L’Auditori de Barcelona, Temporada de
concerts Rondó (Milà i Monza, Itàlia), Centro Nacional de las Artes (México D.F.),
FIMCC de Lima (Perú), entre altres. És agrupació resident del Conservatori “J.C.
Arriaga” de Bilbao. El seu últim disc De aire y luz (segell Orpheus), integral de
l’homònim cicle musical de María Eugenia Luc, ha sigut distingit amb el Melómano
de Oro en 2016. Ensemble Kuraia rep el recolzament de l’INAEM, Govern Basc,
Diputació Foral de Biscaia, Institut Basc Etxepare, EHMBE (Euskal Herriko Musika
Bulegoa), Musikagileak i AIE.

Programa:
Marcelle De Manziarly (1899-1989): Trio (1952)- 16’
Per a flauta, violoncel i piano
1. Introduction
2. Allègre
3. Lent
4. Vif et décidé
Yan Maresz (1966): Circumambulation (1993, revisió 1996)-5’
Per a flauta sola
Zuriñe F. Gerenabarrena (1965): Artizar (2000)- 8’
Per a clarinet baix i violoncel
María Eugenia Luc (1958): Eta hostoz hosto (2014) -9’
Per a flauta, clarinet baix, violí, violoncel i piano
Gabriel Erkoreka (1969): Ametsak (2013)-9’
Per a flautí, clarinet baix, violí, violoncel i piano
Jorge Fernández Guerra (1952): Pánico en Wall Street (2015)-9’
Per a flauta, clarinet baix, violí, violoncel i piano
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Foto cedida por la Fundación Juan March

NOTES AL PROGRAMA
Marcelle de Manziarly és una compositora injustament oblidada, autora d’obres de gran
refinament. Fou alumna de Nadia Boulanger i Felix Weingartner. A ella Aaron Copland
li va dedicar la seua cançó Heart, We Will Forget Him. El seu trio amb flauta obre un
programa compost per obres contrastants en atmosferes i personalitat.
En Circumambulation de Yan Maresz la flauta sola es desdobla en un impressionant joc
d’escriptura i sonoritats. A continuació, les obras de Gerenabarrena, Luc i Erkoreka donen
bona mostra de l’elevat nivell de la creació actual al País Basc. El concert conclou amb un
divertit homenatge al ragtime del compositor Jorge Fernández Guerra.

www.ensemblekuraia.es
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Banda del Conservatori
Superior de Música
“Salvador Seguí”
de Castelló

(Castelló)

14

diumenge
Centre Municipal
“Bernat i Baldoví”

12:30
60’aprox.

La Banda del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló és
una de les diverses agrupacions que integren l’assignatura d’Orquestra de
l’esmentat centre. Com a entitat pedagògica enquadrada dins del pla d’estudis
orquestrals d’un conservatori superior compleix la funció d’exercir de pont
entre els estudis musicals dels seus alumnes i el món professional, proposant
als seus integrants la pràctica instrumental de conjunt a partir d’una formació
integrada exclusivament per instrumentistes de vent i percussió, treballant
des del punt de vista professional tant la literatura pròpia expressament
composta per a instruments de vent d’autors de reconegut prestigi com les
noves propostes de joves creadors.

Programa:
José Luís Escrivá Córdoba (1984)
Battement d´ailes (2017)*
Per a banda i electrònica en viu
Miguel Ángel Berbis (1972)
Trencadís (2014)
Per a banda i electrònica
José Miguel Fayos-Jordán (1980)
Pulsar-Mímesis
I. Pulsation-Magnetic Fields
II. Gravity-Density
III. Movement-Expansion
* Estrena absoluta. Encàrrec de la Mostra Sonora amb el suport de l’INAEM.
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NOTES AL PROGRAMA
Battement d´ailes

José Luís Escrivá Córdoba

Gérard Grisey – un dels principals representants de la que probablement ha sigut
l’última gran escola de composició del segle XX, l’espectral- publicava un article
a la revista Melos en 1988, on deia: “som músics i el nostre model és el so, no la
literatura, ni les matemàtiques; el so, no el teatre, ni les arts plàstiques; el so, no la
teoria quàntica, ni la geologia, ni la astrologia o la acupuntura”. Aquest afirmació
que a priori pot semblar radical, ja que deixa fora qualsevol idea “extramusical” o
plantejament compositiu que no estiga lligat a les característiques físiques del so, ha
sigut un dels punts de partida per a elaborar aquesta composició, la qual tracta de
desenvolupar un gest sonor en les seues diferents vessants. Seguint el format de cita,
l’altre gran representat per antonomàsia de l’escola espectral, Tristan Murail, deia en
el seu article Questions de Cible (Entretemps 1989): “l’artista [...]no pretén descriure
l’objecte, sinó transmetre el sentiment, la sensació que aquest objecte crea en ell”.
Així doncs, el gest (o objecte) sonor generador d’aquesta peça, és per a mi; imatge,
intensitat, moviment, espai, temps, però sobretot, timbre. Un gest sonor viu, dinàmic,
que es converteix en matèria plàstica i es deixa modelar. Un gest sonor que deriva en
una sèrie de textures tímbriques on el so supera la nota, i on el mateix gest, esdevé un
tot reproduït a diferents escales i de diferents formes.
Miguel Ángel Berbis

Trencadís

El “trencadís” va ser una tècnica molt utilitzada pels arquitectes del modernisme
català que consistia en un tipus d’aplicació ornamental a partir de fragments
ceràmics. En aquesta obra musical, el “trencadís” és utilitzat com un concepte al
voltant de com sentim i percebem la naturalesa que ens embolica a les gents que
vivim en aquesta zona mediterrània, a més de servir per a construir un tot a partir de
petits fragments que queden en la memòria.”
Pulsar-Mímesis

José Miguel Fayos-Jordán

La Mimesi, des de la cultura clàssica, consisteix en la representació de la naturalesa
com a fi essencial de l’art, establint analogies i utilitzant trets representatius de
l’original. A partir de qualitats i característiques del Pulsar, estrela de neutrons que
emet radiació periòdica. Es genera una idea o material sonor concrets que es van
a desenvolupar en cada moviment. El primer moviment (Pulsation-Magnetic Fields)
està escrit a partir d’una pulsació (mimesi de la pulsació estel·lar) que es projecta
durant tot el moviment amb una harmonia espectral (mimesi del camp magnètic) .
El segon (Gravity-Density), representa la ingravitació externa del Pulsar, generat
a partir d’atmosferes harmòniques superposades a un “Cantus firmus” del “Llibre
Vermell”, l’“Stella Splendens”. Per a representar la densitat, apareixen textures
rítmiques i harmòniques molt denses amb microtonalitat i micropolifonia. Les estreles
de neutrons giren tan ràpid que s’expandeixen en el seu equador, arribant a formar
nebuloses. La combinació de l’enorme densitat amb l’intens camp magnètic causa
que les partícules que s’acosten a l’estrela des de l’exterior, s’acceleren a velocitats
extremes.
El tercer moviment (Movement-Expansion), consisteix en la representació d’aquests
conceptes per ús de fragmentació i reconstrucció dels materials de l’obra a partir
del moviment rítmic i temporal, la connexió de les cèl·lules motíviques derivades
dels moviments anteriors, així com dels elements rítmics que van accelerant-se
progressivament fins velocitats extremes. Tot açò dóna lloc a un últim moviment
caòtic i violent, a manera reexposició-deconstrucció de tots els elements de l’obra.
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Ricardo Descalzo

Piano
(Alacant)

Arturo Asensi, piano
Frédéric Le Bel, electrònica

14

diumenge
Centre Municipal
“Bernat i Baldoví”

19:00
60’aprox.

L’interés per conéixer i compartir la música del nostre temps ha dut a Ricardo
Descalzo a dedicar bona part de la seua activitat professional al seu estudi i
difusió. Aquesta dedicació li ha permés obtindre diferents premis en l’àmbit de
concursos internacionals especialitzats.
Ha rebut classes de Margarita Sitjes a Alacant, Alexander Hrisanide en el
Conservatori d’Amsterdam, Ana Guijarro en el de Sevilla i Josep Colom en la
Universitat d’Alcalá de Henares.
Actualment treballa en un projecte audiovisual gravat en l’ADDA, Auditori de la
Diputació d’Alacant; és la “Videoteca de música contemporània per a piano” que
pretén oferir una visió personal del repertori solista escrit en els últims anys per a
piano. El seu últim treball és un DVD al voltant de l’obra completa per a piano de
Sofia Gubaidulina que inclou un documental amb la compositora i que vorà la llum
el proper any. Actualment és professor de repertori pianístic actual en Musikene –
Centro Superior de Música del País Basc.

Arturo Asensi, piano
Natural de València, realitza els seus estudis de piano en el Conservatori José
Iturbi i posteriorment el Grau Superior en Musikene amb Emmanuel Ferrer-Lalöe.
Ha rebut consells de músics com Chang Rock-Moon, Carmen Mayo, Benedicte
Palko i Maria de Macedo , el que l’ha dut a oferir nombrosos concerts a Holanda,
Itàlia, França, Portugal i Espanya.
Actualment compagina la seua carrera concertística amb la docència.

Programa: Speaking objects
Michelle Agnes (1979). Mobile. 2012. 8’. Brasil
Christian Winther Christensen (1977). Stuff. 2008. 8’. Dinamarca
					
Manuel Rodríguez Valenzuela (1980 ). Le Piano Englouti. 2015. 9’. Espanya
		
Moritz Eggert (1965). Jerusalem. 1995. 8’. Alemanya
Elena Rykova (1991) . Bat jamming. 2015. 12’. Rússia
(amb Arturo Asensi, piano)
Frédéric Le Bel (1985). Alors que le monde est décomposé. 2016. 11’. Canadà
(Frédéric Le Bel, electrònica)
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NOTES AL PROGRAMA
Speaking Objects és un projecte de música experimental desenvolupat al voltant de
la idea d’un piano imaginari que amplia les seues possibilitats acústiques mitjançant
l’ús d’objectes que manipulen les cordes de l’instrument. Imants, boles, pedres, gots,
bols tibetans, pedals octavadors de guitarra, electrònica en viu i alguna música
gamberra i desenfadada, donen forma a aquest original i variat recorregut per
l’experimentació en el món del piano dels nostres dies.
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CV B3: Brouwer Trio
(València)

14

diumenge
Centre Municipal
“Bernat i Baldoví”

20:00

El B3: Brouwer Trio integrat per Jenny Guerra (violí-viola), Elena Solanes (violoncel)
i Carlos Apellániz (piano), du el seu nom en homenatge i reconeixement al
compositor, guitarrista i director cubà de prestigi internacional Leo Brouwer.
L’estreta relació del trío amb el mestre s’ha plasmat en nombroses col·laboracions,
entre les que destaca la dedicatòria de les obres Cuadros de otra exposición
i El Oráculo de Ifá. Aquest grup valencià, que celebra el seu XV Aniversari, s’ha
consolidat com una de les formacions de referència en el panorama de la música
contemporània, en especial entre els compositors espanyols i llatinoamericans.
El compromís amb la música contemporània és el motor impulsor i l’eix principal
del treball del trio, avalat per nombroses estrenes mundials i un catàleg de més de
30 obres dedicades. En la seua trajectòria han actuat en importants sales i Festivals
d’Europa, Llatinoamèrica i Estats Units. Han col·laborat amb artistes com Gerard
Causse, o Dávide Bandieri. El B3: ha gravat per a segells discogràfics com Fundación
Autor - SGAE, Verso, Rycy Productions Inc., Burbank - California, i Naxos. En 2017 el
B3: ha sigut convidat com a grup resident del VIPA ( Valencia International Festival
& Performance Academy ) i de la XIII Mostra Sonora de Sueca.

65’aprox.
Programa: An eclectic mix
Gabriel Erkoreka (1969). Trío del agua. Violí, violoncel i piano)
Miguel Ángel Berbis (1972). Gravitació*. Violí, sensor, vídeo i electrònica en viu
Gabriel Erkoreka (1969). Dipolo. Violoncel i piano
Kaija Saariaho (1952). Je sens un deuxième Coeur. Viola, violoncel i piano
I. Je dévoile ma peau
II. Ouvre-moi, vite
III. Dans le rêve, elle l´attendait
IV. Il faut que j´entre
V. Je sens un deuxième Coeur qui bat tout près du mien
Miguel Ángel Berbis (1972). *Flaix-Moció. Piano trio, electrònica i sistema
d’il·luminació
(*) Dedicat a Jenny Guerra
(**) Dedicat al B3: Brouwer Trio
Electrònica Miguel Ángel Berbis.
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NOTES AL PROGRAMA
An eclectic mix, reflexa el nostre interés per la diversitat en la música de nova
creació, línia de treball que caracteritza la nostra trajectòria i que presentem com
a part dels concerts de celebració del nostre XV Aniversari. Obres en diferents
formats, estils, acústiques, electroacústiques, amb vídeo en directe, es combinen
en un programa avantguardista i eclèctic que mostren l’enorme riquesa dels
llenguatges expressius del nostre temps. El programa que proposem combina
obres d’una de les més reconegudes compositores de l’actualitat com és la
finlandesa Kaija Saariaho, amb altres de compositors de la nostra generació de
gran projecció internacional amb els que a més a més ja hem tingut el plaer de
col·laborar en altres projectes. El valencià Miguel Àngel Berbis, com a mostra de
la riquesa creadora de la nostra comunitat, i el compositor convidat en aquesta
edició, Gabriel Erkoreka, guardonat amb diversos premis que avalen la seua
intensa i excel·lent activitat creadora.
És per a nosaltres un honor haver sigut elegits com a grup valencià invitat
d’aquesta edició de la Mostra Sonora de Sueca, festival pel que passen artistes de
gran prestigi internacional i que sempre ha recolzat als músics de la nostra terra.

http://www.brouwertrio.com/
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Yan Maresz
(Mònaco)
Compositor invitat de la Mostra
Nascut en 1966 a Mònaco és un músic d’horitzons molt amplis. Després d’estudiar
piano i percussió, descobreix el jazz i es consagra amb la guitarra, en la que se
perfecciona en 1983 amb John McLaughlin. De 1984 a 1986 estudia jazz en la
Universitat de Boston i després s’orienta cap a la composició en la Juilliard School.
En 1993, segueix els cursos de composició i d’informàtica musical de Tristan
Murail a l’Ircam. Seleccionat per la Tribuna Internacional de Compositors de la
UNESCO (1997), en 2006 aconsegueix el premi de Joves Compositors de la SACEM.
Rep, entre altres, encàrrecs de l’Ensemble Intercontemporain, Ircam, Festival de
Aix-en-Provence, ballet de Montecarlo, i la seua música és programada en els
grans festivals internacionals. En l’actualitat, és professor d’electroacústica al
Conservatori Nacional Superior de París i a l’Ircam.

© Alice Blangero
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Gabriel Erkoreka
(Bilbo)
Compositor invitat de la Mostra

Naix a Bilbao en 1969. Estudia en el Conservatori Superior ‘J.C. de Arriaga’ i amb Carmelo
Bernaola obtenint premis d’honor en Composició i Piano. En 1995 ingresa en la Royal
Academy of Music de Londres on realitza els estudis de postgrau de composició amb Michael
Finnissy obtenint el Diploma d’excel·lència i un Màster amb distinció per la University of
London.
Les seues obres han sigut interpretades en la Biennale de Venècia (2004 i 2014), la
Musikverein de Viena; South Bank Centre, ICA i Wigmore Hall de Londres; en el ISCM World
Music Days de Manchester (1998) i de Hong Kong (2007), el Festival Musica d’Estrasburg, el
Muziekgebouw aan t’IJ d’Amsterdam; el Toru Takemitsu Festival a Tòquio, Festival de Noves
Músiques de Sydney; el Symphony Space i New Paths in Music Festival 2007 i 2009 de Nova
York, i el Crown Hall de Chicago; el Festival ‘Time of Music’ de Finlàndia; el Huddersfield
Contemporary Music Festival; l’Auditorio Nacional de Música a Madrid; així com en altres
ciutats com Berlín, Buenos Aires i Wellington.
Erkoreka ha obtingut diversos premis per les seues composicions entre els que destaca: el
Premi Reina Sofía en 2008, el Primer Premi de la SGAE 1996; el Premi del Govern Basc en
1999; el Josiah Parker Prize i altres premis en la Royal Academy of Music. En 2001 obté
el Premi de Roma, així com el Premi de Composició de l’INAEM i del Colegio de España a
París. Ha participat en la Tribuna Internacional de Compositors de la UNESCO, i en la 1998
Gaudeamus Music Week.
La seua música ha sigut editada en DVD per la Fundación BBVA, així com gravada en CD
per l’ensemble recherche, el Trío Arbós, l’ORCAM o Carlos Mena per als segells Verso,
Stradivarius i Harmonia Mundi. Ha rebut encàrrecs del Nieuw Ensemble d’Amsterdam, de
l’Arditti Quartet, la Biennale für Neue Musik de Hannover, PluralEnsemble, Grupo Enigma, la
Royal Academy of Music Symphony Orchestra, l’ONE, Orquestra Sinfònica de la Comunidad
de Madrid, l’Orquestra Simfònica d’Euskadi, l’Orquestra Simfònica de Bilbao, la Quincena
Musical Donostiarra, Festival ENSEMS de València i el Museu Guggenheim-Bilbao pel seu
10é aniversari. Fou compositor resident de la JONDE en la temporada 2001-2002.
En 2001 fou nomenat membre associat honorífic de la Royal Academy of Music (ARAM), on
va impartir classes d’orquestració. Fou professor de la Càtedra de Composició “Manuel de
Falla” 2014. Així mateix, va impartir la lliçó inaugural dels Cursos d’estiu de la UPV-EHU.
Ha donat conferències en la UdK de Berlín i en la Universidad Complutense de Madrid.
Actualment és professor de composició en MUSIKENE-Centre Superior de Música del País
Basc; President de Musikagileak – Associació Basco-Navarra de Compositors, i coordinador
del Cicle de Concerts de Música Contemporània “Fundación BBVA” de Bilbao.
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