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Sota el títol ARTSOM es presenta la 18 Edició de la MOSTRA SONORA, Festival 
Internacional de música contemporània, que tindrà lloc a la nostra estimada localitat de 
Sueca del 16 al 19 de juny. 

El títol, palíndrom de la paraula MOSTRA, pretén posar en relleu la importància de 
l’ésser humà creatiu. Aquest, mitjançant el seu esperit inconformista, pot trobar una forma 
extraordinària de fer i de ser ART, en majúscules.

Aquesta divuitena edició, majoria d’edat en la nostra societat, ens serveix d’excusa 
commemorativa per fer balanç, refl exionar i reivindicar una vegada més la nova creació 
sonora i el gran ventall de possibilitats que ens pot oferir, així com la necessitat de la 
persona per prendre consciència de la creativitat.

No sols comptarem amb propostes a càrrec d’intèrprets especialistes en música ac-
tual i de bagatge internacional vinguts de tot arreu, sinó també amb d’altres que venen de 
la mà de col·lectius que mai han tingut accés a priori al món de l’art sonor. Així hem tractat 
de MOSTRAR la música contemporània de la forma tan eclèctica com siga possible, per 
tal que ajude a comprendre i conéixer gran part de les manifestacions sonores actuals:

Concerts de música de cambra com els que ens proposen Trio Feedback i solistes 
Valencians, i el grup Xuqr2, amb estrenes absolutes; i en els que el paper de la dona 
creadora té un pes fonamental. L’ús de l’electrònica i la xerrada que al voltant de noves 
propostes sonores amb mitjans electrònics que  el grup alemany Ensemble Inverspace ens 
suggereix.

Un projecte ben especial com Descrèdit, que ha sigut creat per a l’ocasió, en el qual 
Neus Fontestad, el Taller Municipal de Teatre i el Centre Ocupacional de Sueca, han dut 
a terme. En el que teatre, performances i improvisació sonora creen lligams i posaran en 
relleu la importància de la integració artística i social. Una miniòpera en tres actes, a càrrec 
del madrileny Julian Elvira i que amb el seu Icarus estableix ponts entre música del passat 
i música actual. I conclourem aquesta commemoració SONORA amb un grup referent a 
l’escena internacional, com ho és l’Ensemble Ascolta d’Alemanya que mitjançant un format 
molt interessant ens apropen Música i Cinema.

Seria un gran plaer que en aquesta edició puga’m gaudir de la vostra assistència, 
sereu tots benvinguts… us esperem!!

Ricard Capellino

Director

Salutació director
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La Mostra Sonora de Sueca celebra enguany la seua 18 edició. Una 
majoria d’edat que demostra la bona salut de què gaudeix aquesta pro-
posta artística que, de nou, sorprendrà el públic per la seua qualitat i origi-
nalitat. Des de l’Ajuntament de Sueca, i més concretament des de la Regi-
doria de Cultura, continuem apostant per totes les demostracions d’art que 
ofereix la nostra ciutat, i que la converteixen en un referent a nivell cultural.

Cada any per aquestes dates, la Mostra Sonora arriba amb les seues 
propostes innovadores per a no deixar indiferent al públic. Enguany, amb el 
títol d’ARTSOM, el nostre Festival Internacional de Música Contemporània 
pretén posar en relleu la importància de l’ésser humà creatiu; una creativitat 
sense límits amb infinitat de possibilitats musicals i que podrà gaudir-se a 
Sueca del 16 al 19 de juny.

Des d’ací, vull donar la benvinguda i felicitació als professionals na-
cionals i internacionals que ens visitaran i oferiran les seues interpretacions 
magistrals. Així mateix, la meua felicitació als organitzadors de la Mostra, 
especialment al seu director, i a tot el públic que podrà gaudir de l’ex-
cel·lència de la música d’aquesta edició.

Vos desitge que continueu complint moltes edicions més.

Dimas Vázquez
Alcalde de Sueca

Salutació Alcalde de Sueca
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Benvolguts amants de la Mostra Sonora.

Aquest any és el segon any que faig aquest saluda per a dirigir-me 
a vosaltres en qualitat de regidor de cultura de l’Ajuntament de Sueca. 
És per a mi un orgull tornar a oferir la nostra volguda Mostra Sonora, que 
com cada any té lloc a Sueca a les portes de l’estiu, una setmana que ve 
carregada de cultura, cultura en forma de Mostra Sonora, on a través de 
diferents modalitats i versions que ens transmeten a cadascú unes sensa-
cions i sentiments diferents.

Espere que aquesta edició de la Mostra Sonora, en aquesta situació 
de “normalitat” després de l’edició anterior marcada per la pandèmia de 
la Covid-19 siga l’edició del retrobament, de tornar a veure’ns les cares i els 
somriures, que els sons que ens vinguen facen en nosaltres el que els seus 
autors desitgen transmetre, i que continue posicionant a Sueca en el mapa 
internacional d’aquesta modalitat de música, tan peculiar a la vegada que 
interessant.

Que passem tots, una bona Mostra Sonora i que gaudim d’aquests 
dies on Sueca és seu internacional de sons i sensacions musicals.

Vladimir Micó
Regidor de cultura

Salutació regidor de cultura
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Artsom
Concert
Dijous, 16 de Juny
CM Bernat i Baldovi 20:30h

El trio Feedback presenta ARTSOM, palíndrom, que 
pretén retre un homenatge al 18 aniversari de la MOSTRA 
SONORA, així com posar de manifest la importància de 
l’ésser humà que mitjançant la seua creativitat es manifesta 
i es converteix en ART.

Aquesta estarà fonamentada pel relleu de la dona 
compositora i la interacció amb altres especialitats instru-
mentals, solistes i amics, amb els que Feedback manté lli-
gams i que amplien la forma natural de la formació. Per una 
banda, tres peces força recents com “Trampantojo” (2021) 
per a violoncel sol d’Àngela Gómez, dedicada a Manuel 
Santapau i guanyadora del primer concurs de composi-
ció “CellosMagics”, “Irarki-2” (2021) del compositor Ramon 
Lazkano i “Canzona di Preghiera” de la també compositora 
valenciana Llum Martín i que serà estrena absoluta al con-
cert, ens mostraran dues de les obres més recents escrites i 
dedicades per aquest trio.

Seguidament, altres dues dones compositores de gran 
recorregut internacional, la irlandesa Ann Cleare (1983) mi-
tjançant el seu duo “Inner” (2009) per a violoncel i piano, 
i el magnífic “Quartet” (1998), per a l’última proposta del 
concert, d’una de les veus femenines més consagrades de 
l’escena actual, com ho és la compositora anglesa Rebec-
ca Saunders.

Programa
Trampantojo (2021) Àngela Gómez (1991) 
Irarki-2 (2021) Ramon Lazkano (1968)
Canzona di Preghiera* (2021-2022) Llum Martín (2000)*
Inner (2009) Anne Cleare (1983)
Quartet (1998) Rebecca Saunders (1967)
* estrena absoluta
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Intèrprets
Esteban Algora (acordió), Dario Calderone (contrabaix), Ricard Capellino (saxo), Manuel 

Santapau (cello), Víctor Trescolí (piano), Ausiàs Garrigós (clarinet) i Voro Garcia (director).

Trio Feedback. Creat l’any 2014, el trio Feedback és una formació singular que reuneix 
a músics amb una dilatada trajectòria interpretativa en l’àmbit de la música contemporània. 
Han participat per tot arreu del món i en nombrosos festivals internacionals.

Actualment, el trio Feedback està format per Esteban Algora (acordió), Ricard Capellino 
(saxòfons) i Dario Calderone (contrabaix).

Manuel Santapau. Solista de violoncel que ha participat com a membre en diversos 
grups i ensembles dedicats a la nova creació, participant en multitud de festivals internacio-
nals i registrant diversos CD de música contemporània.

Complementa la seua faceta pedagògica essent requerit en diversos centres i acadè-
mies de formació musical i és doctor en Neurociències per  la universitat de les Illes Balears.

Víctor Trescolí. És un pianista amb especial interés a presentar el repertori tradicional així 
com el més actual dedicat a l’instrument. Màster en interpretació pel Conservatorium van 
Amsterdam, per la Universitat Politècnica de València. Ha participat en diverses agrupacions 
i estrenat nombroses peces per a l’instrument. En l’actualitat és catedràtic de repertori de 
piano per a instruments al Conservatori Superior de València.

Ausiàs Garrigós. Clarinetista valencià establert a Regne Unit on participa com a clarinet 
baix en la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, i és professor de clarinet en la Guindhall 
School of Music & Drama de Londres. Col·laborador en diferents orquestres i grups d’arreu 
del món, participa també en projectes de música actual com el Riot Ensemble.

Voro García. Músic, director i compositor suecà. Generador de sinergies, sobretot a l’art 
actual, fou creador de l’Ensemble Espai Sonor l’any 2002, instigador i director artístic de la 
Mostra Sonora fins al 2017, en l’actualitat és director artístic del Festival ENSEMS a València, 
entre un munt d’altres projectes.

Professor i compositor, actualment col·labora de forma estreta amb el trio Feedback, 
Manuel Santapau, Víctor Trescolí i Ausiàs Garrigós, i amb nombrosos solistes i formacions 
d’arreu del món.



Noves perspectives
Concert
Divendres, 17 de Juny
Espai Fuster 18:30h

mei-2 (2021) d’Àngela Gómez (1991). Peça escrita i dedicada al duo Xuqr2.
L’arrel indoeuropea mei-2 dona lloc a diferents paraules que signifiquen “petitesa, 

escassetat”. Entre elles es troba una, nimius, que és un adjectiu el significat del qual 
actualment és “molt petit, insignificant, minuciós”, però que, paradoxalment, en llatí signi-
ficava “excessiu, exagerat”.

En llengua castellana es va utilitzar la forma llatina durant segles, però es va canviar 
el seu significat per una associació etimològica amb la paraula minimus (mínim).

Aquesta dualitat (petitesa-exageració) es pren com a punt de partida de la gene-
ració del discurs musical de mei-2.

Programa
mei-2 (2021) Àngela Gómez (1991) 

Sarabande (2021) Jinwook Jung (1994)

El descrèdit de la realitat (2021) Voro García (1970)

Títol a determinar* Pedro Berardinelli (1985)

Sarabande (2021) de Jinwook Jung (1994). Obra dedicada escrita i dedicada al 
duo Xuqr2 i guanyadora de la 1a residència Rodamusic 2020.

Sota el títol Sarabande, que fa referència a una de les peces que antigament con-
figuraven la suite, s’amaga una obra de nova cerca i exploració sonora. La poètica, la 
influència àrab i la tradició occidental, donaran veu a aquesta.

9
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Intèrprets
Xuqr2 està format pels músics valencians Ausiàs Garrigós (clarinet) i Ricard Capellino 

(saxòfon). De l’àrab, Xuqr (Xúquer) és el riu que separa les localitats natals dels dos músics – 
Potries i Sueca – i dona nom al duo.

Ambdós consideren fonamental que la música contemporània forme part de les propos-
tes artístiques dintre de la societat actual i per aquest motiu tots els programes de Xuqr2 
estan pensats íntegrament per apropar, explicar i atraure a tota mena de públic cap a les 
noves creacions, establint ponts i lligams entre la societat, música clàssica i art de nova 
creació d’una forma natural.

Els intèrprets de Xuqr2, amb llarga trajectòria performativa, han participat en festivals i 
concerts arreu del món com Alemanya, França, Espanya, Regne Unit, Finlàndia, Suècia, Itàlia, 
Bèlgica, Suïssa, Brasil, Xile, i un llarg etc. participant en diverses formacions i ensembles, com 
a solistes i amb orquestres nacionals i internacionals.

Han realitzat gravacions i enregistraments per a la BBC anglesa, RTVE, RNE, Radio e 
Televisao de Portugal, Radio 1 de Finlàndia, etc. i tenen registres en CD per a segells com 
Coviello Classics, HCR records, P.M Produccions, Orlando records i Kairos.

Amb especial èmfasi per la creació de nou repertori per a la formació, han realitzat la 1a 
Residència Rodamusic (Potries 2021) despertant gran interés al món compositiu, a la que arri-
baren propostes de tot arreu del món. Essent seleccionat el compositor coreà Jinwook Jung.

En l’actualitat Xuqr2 prepara diversos encàrrecs a compositors actuals amb els quals 
treballen en forma de recerca sonora i que donarà sentit i cos al seu propi repertori com 
a grup.

El descrèdit de la realitat (2021) de Voro García (1970). Obra escrita i dedicada 
al duo Xuqr2.

“La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la 
pràctica” Joan Fuster.

El descrèdit de la realitat, representa una al·lusió metafòrica a diferents conceptes 
relacionats amb la forma en què Joan Fuster s’interrogava sobre el sentit de l’existència 
i la vida. No li interessava la fugacitat de la realitat, sinó la perduració en un altre ordre 
de les coses més profunda. Realitzava una escriptura simbolista i existencial, amb ironia, 
exigència i escepticisme de les coses que estimava. Tal vegada ens trobem davant un 
dels autors més representatius de la construcció d’un discurs a través de la desconstruc-
ció i la reflexió crítica d’uns altres. El títol de l’obra s’ha pres del primer assaig publicat per 
Fuster, El descrèdit de la realitat (1955).

En clau sonora, hi ha una certa al·lusió al madrigal Moro, e mentre sospiro del quart 
llibre de madrigals de Carlo Gesualdo. El tractament de dos mons sonors aparentment 
llunyans genera una dramatúrgia amb una perspectiva que convida a l’oïdor a assa-
borir una petitíssima mostra d’un infinit univers sonor que possibiliten aquests fantàstics 
instruments. Petjades sonores, des d’una altra perspectiva, una altra realitat.
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Descrèdit
Teatre i so
Divendres, 17 de Juny
CM Bernat i Baldovi 20:30h

SONUARI a la MOSTRA SONORA SUECA
El projecte Sonuari convida a l’Escola de Teatre de Sueca i al Centre Ocupacional 

Municipal de Sueca als seus tallers d’experimentació sonora i presenten a la Mostra 
Sonora l’espectacle Descrèdit.

Els instruments de percussió, els seus recursos sonors, textures, colors i ritmes que junt 
amb les lletres i paraules de Joan Fuster, els seus aforismes i els quadres, imatges i retrats 
que a l’escriptor elogiava ens han permés improvisar sense més, per tal presentar avui 
tots junts un aplec d’aquestes idees.

El moviment de les figures ens permeten improvisar des de grafies, les lletres i les 
paraules dels aforismes fusterians que han derivat, per una banda, en ritmes i experi-
mentacions sonores corporals, i per altra, en moviments i gestualització, l’experimentació 
instrumental i amb els sons de l’entorn Suecà... el de Joan Fuster, el de la Mostra Sonora, 
el nostre, el vostre.

Els intèrprets proposen i Sonuari tamisa aquestes manifestacions que en forma d’ex-
perimentació conjunta, i de forma quasi calidoscòpica, fixaran les seqüències que for-
men Descrèdit.

Neus Fontestad
Nascuda a Foios (València) és en l'escola de la CAM Sta. Cecília de Foios on comença 

els estudis de piano i percussió i després els estudis de Grau Professional al CPM de Castelló.
Continua els estudis superiors de percussió al CSM de Castelló. Amplia els estudis a 

Codarts, School of Music en Rotterdam (Holanda)
Ha realitzat cursos amb Keiko Abe, E. Sejourné, Paco Díaz, Josep Vicent, Mike Schäper-

claus, Esaú Borredá, Raúl Benavent, Richard Jansen i Yoel Páez, entre altres.
De formació versàtil i diversa, porta a cap el Màster de Didàctica de la Música i el Màster 

en Gestió Cultural. Llicenciada en Història i Ciències de la Música ha cursat diversos cursos de 
formació pedagògica en metodologies com Suzuki, Dalcroze, Percussió Corporal i Orff. Hi ha 
desenvolupat la seua feina a la gestió cultural com a producció al Teatre Real de Madrid.

Ha col·laborat amb agrupacions musicals com la Banda Municipal de València, Or-
questra de València i Simfònica de Madrid. A més ha participat en diferents muntatges del 
Teatro Español de Madrid. Ha sigut membre de l'Orquestra de la Universitat de València, 
Jove Orquestra de la Comunitat de Madrid i Jove Orquestra Nacional d'Espanya.

Des de 2017 forma part del cos de professors de Música i Arts Escèniques, actualment 
és professora de Percussió al CPM Francesc Peñarroja de la Vall d’Uixò.



Taller Municipal de Teatre Sueca
Fou creat per l’Ajuntament de Sueca l’any 2008 com un espai de formació en Arts Escè-

niques dirigit a persones a partir de quinze anys interessats pel teatre, i amb un clar caràcter 
integrador i educatiu. Comptant com a seu de treball amb el CM Bernat i Baldoví, ofereix 
la participació tant a persones que únicament els agrada el teatre afi cionats o “amateurs”, 
com a persones que volen enfocar la seua carrera professional en aquest art o a persones 
que es dediquen a la docència i volen obtenir recursos per a poder acostar el teatre als 
més joves en els seus centres educatius. És un taller transversal, sense nivells diferenciats, on 
nous participants poden aprendre tant del mestre com dels companys més experimentats 
creant-se un ambient de treball dinàmic i integrador.

Centre Ocupacional de Sueca
El centre ocupacional és un recurs especialitzat d’atenció diürna, destinat a persones 

amb diversitat funcional intel·lectual en situació de dependència, que amb la realització 
de programes que desenvolupen la formació laboral i l’ajust personal ofereix una atenció 
completa i afavoreix la integració sociolaboral de les persones ateses. La capacitat del 
centre és de 40 places, i la seua gestió és municipal. Aquests productes artesanals els po-
sem a la venda, ja que una de les motivacions en el treball és que aquest siga productiu i 
tinga una fi nalitat.

12
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Inverspace
Workshop - taller obert
Dissabte, 18 de Juny
CM Bernat i Baldoví 17:30h

Xerrada de l’ensemble inverspace entorn al nou repertori dedicat a la formació, 
posant emfasi als processos creatius de la musica electronica I les noves tecnologies 
sonores.

by the support of the:



Ícarus
Micro-òpera en tres actes
Dissabte, 18 de Juny
Espai Fuster 19:00h

Ícarus és un espectacle multidisciplinari que planteja la cerca del coneixe-
ment a partir de la curiositat, en la figura d’Ícar, volent ascendir per a sortir del 
laberint. Però també és la reflexió, l’enginy i la raó per per a aconseguir alçar el 
vol, en la persona de Dèdal.

En Ícarus es presenta una estructura basada en l’alternança entre música 
barroca amb influències de l’antiguitat clàssica, com a important pilar de 
la nostra cultura, en al·lusió a la sofisticació del mite del laberint i músiques 
d’avantguarda, incloent-hi electrònica i instruments de nova invenció, com 
són la flauta Prónomo o el flaudamio, en referència a un raonament heurístic.

Ícarus es presenta en tres actes: el laberint, el vol d’Ícar i la caiguda. Ca-
dascuna de les parts presenta una estructura basada en propostes sonores 
experimentals, sobre les quals s’enfilen en un pla alternatiu la sofisticació de l’il·lu-
minisme de Rameau al costat de la bellesa melòdica i la riquesa rítmica de la 
música de dansa de Lully, dues visions del barroc francés que coincideixen a ser 
una deliciosa menja, per a acabar amb la sobrietat de la música per als fune-
rals de la reina Mary de Purcell, com a colofó al tràgic desenllaç del mite d’Ícar. 

Programa
Part I. En el laberint

-Entrada. (Electrónica). Julián Ávila
-El silenci dels morts. Julián Elvira
-Laberint. (Electrónica). Julián Ávila-Passacaglia. J. B. Lully-Deconstruction. (Improv. 
Electrónica y flaudamio) Julián Elvira+Julián Ávila 

Part II. El vol d’Ícar
-Les sauveges. J. Ph. Rameau El vuelo. Julián Elvira
-Prop del sol. Julián Elvira 

Part III. La caiguda 
-La caiguda. (Improv. Electrónica y flauta subcontrabaja) Julián Elvira+Julián Ávila 
-Marxa (Funerales de la reina Mary). H. Purcell Evolution. Julián Elvira/H. Purcell
-Creta. Julián Elvira
-Marche pour la cérémonie des turcs. J. Ph. Rameau

14



Intèrprets
Julián Elvira és flautista, creador de la flauta Prónomo, solista de la Banda Simfònica Mu-
nicipal de Madrid, doctor en musicologia i investigador de sons experimentals i tècniques 
alternatives. Elvira s’ha convertit en els últims anys en nom de referència en la música experi-
mental i d’avantguarda per a flauta travessera, sent, a més, un dels intèrprets més versàtils i 
transgressors. Aquest procés creatiu es nodreix d’intervencions i trobades amb altres formes 
d’expressió artística: dansa, teatre, vídeo, arts visuals, etc. en diversos fòrums i cicles d’arts es-
cèniques. Els resultats de la col·laboració entre aquests artistes, s’ha difós per Europa, Àfrica, 
Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Àsia i Orient pròxim.

Eduardo Costa Roldán és flautista i compositor, Eduardo Costa es va formar en el Con-
servatori Superior de Música de Madrid i en la Universitat Goldsmiths de Londres on va obtenir 
la màxima qualificació. Com a intèrpret flautista ha col·laborat amb nombroses orquestres i 
grups nacionals i internacionals. Costa és membre fundador de l’Orquestra de Flautes de 
Madrid. Com a compositor la seua música s’interpreta a escala internacional i ha estat retrans-
mesa en nombroses ocasions per Ràdio Nacional d’Espanya i Ràdio Nacional de Portugal.

Julián Ávila és el primer catedràtic de tecnologia musical en el Real Conservatori Superior 
de Música de Madrid i coordinador del grau en Sonologia. Ha estat professor del Màster 
d’Arts Efímeres de la Universitat Politècnica de Madrid i responsable del mòdul de so. A més, 
es va doctorar en composició electroacústica pel centre de recerca musical NOVARS de 
la Universitat de Manchester, al Regne Unit.

Ana Torralba és professora de Flauta Travessera, Música i Moviment i Llenguatge Musi-
cal. Especialista en pedagogia sociolaboral per la Universitat Complutense de Madrid, a 
més desenvolupa la seua activitat en gestió d’agrupacions d’estudiants. Torralba ha estat 
directora de l’Escola Municipal de Música “El Capricho” de Madrid i actualment imparteix la 
seua labor professional en el Col·legi María Inmaculada de Madrid.

Com diu Aristòtil en la seua Poètica: “És, doncs, la tragèdia, representació d’una 
acció memorable i perfecta, de magnitud competent, recitant cadascuna de les parts 
per si separadament, i que no per manera de narració, sinó movent a compassió i terror, 
disposa a la moderació d’aquestes passions.”

Fotografia: Flor Ordoqui
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Near Distant
Concert amb electrònica
Dissabte, 18 de Juny
CM Bernat i Baldovi 20:30h

Box of Instants (2021). Box of Instants és un collage de records. Mitjançant l’acobla-
ment dels papers que contenen aquests objectes, es creen seqüències de diferents ma-
terials, donant lloc cada vegada a noves combinacions. En aquest sentit, el contrast és 
present entre les decisions de la màquina i les meues pròpies solucions, que de vegades 
van en la mateixa direcció, de vegades xoquen o es repel·leixen. Fernando Manassero.

En el meu treball “Near Distant” el material i l’immaterial passaran a primer pla. Els alta-
veus es col·loquen contra les parets perquè el so s’hi reflectesca, s’amaga un subwoofer 
sota l’escenari, com si les seues freqüències baixes fossen una part palpable del sòl 
físic sota els músics, i dins del conjunt, petits altaveus Bluetooth connectats als iPhones. 
Aquests sons electrònics volen ser el més subtil i fantasmal possible, cosa que dificulta 
determinar què està creant el so, d’on prové i si fins i tot hi és, reflectint els gestos mínims 
de l’artista Fred Sandback i l’experiència desorientadora de la perspectiva quan es 
troba al costat. Michelle Lou.

Corals de Léo Collin es troba a la intersecció de la composició, el rodatge, l’es-
criptura i la performance. A partir de situacions quotidianes, runes, etologia i idees ac-
tuals com l’ecosofia o l’ecofeminisme, fa una polifonia conceptual immersiva, utilitzant 
les noves tecnologies per destacar les possibles connexions entre diferents espècies i 
convidant l’audiència [humana] a sentir com el nostre comportament pot tenir efectes 
positius o  negatius sobre els altres. Corals és una transcripció de l’enregistrament d’un 
fals camp sonor, un enregistrament de camp simulat, estirat amb un ordinador. En lloc de 
produir sons plans mitjançant l’estirament, la composició intenta simular un tremolo: cada 
veu es torna així sensible en relació amb les altres i cada moment esdevé així “el llarg i 
viu acord” d’un coral abstracte.

Programa
Box of Instants (2021) Fernando Manassero 

Near Distant (2021) Michelle Lou

Corals (2019) Léo Collin

(ó_0) [skepsis] (2021) Jorge Sánchez-Chiong
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Intèrprets
Ensemble Inverspace es dedica apassionadament a la música contemporània i expe-

rimental. Els músics posen especial èmfasi en la col·laboració estreta amb els compositors. 
Des de la seua fundació l’any 2011, el focus del conjunt s’ha centrat en les possibilitats dels 
processos creatius en l’entorn de la música electrònica i les noves tecnologies sonores. Entre 
els compositors encarregats hi ha Sarah Nemtsov, Oxana Omelchuk, Wolfgang Heiniger, 
Matthias Krüger, Georgia Koumarà, Raphaël Languillat i Sergej Maingardt.

El conjunt actua en festivals i cicles de concerts com Culturescape (Basilea), Dialogues 
(Minsk), 2D2N (Odessa), Switch ON (Kuala Lumpur) Songlines (Orange, EUA), M.A.R.S. (Los 
Angeles), SMC (Lausanne) i Musikpodium. (Zuric). Les gires han portat el conjunt per França, 
Ucraïna, Rússia, Suïssa, Alemanya, Bielorússia, Malàisia i els EUA, entre d’altres. A la tardor 
del 2021, l’enregistrament del treball de 30 minuts de Matthias Kruger va aparéixer al CD 
Portrait a WERGO en col·laboració amb Edition Zeitgenössische Musik.

(ó_0) Skepsis. Sí el nom és justament una emoticona (Kamoiji) i s’explica amb la pa-
raula entre claudàtors [skepsis]. L’elecció d’una emoticona no és accidental, la peça 
està tan aprop de l’àcid house que podem dir que és practicament  acid house amb 
l’absènsia del smiley, icona característica . Donant pas a una expressió diferent: es-
cepticisme (skepticism). (ó_0) està lligat a les diferents superposicions del sintetitzador 
analògic TB-303 de Roland.

by the support of the:
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Now [the play house] here
Música i cinema
Diumenge, 19 de Juny
CM Bernat i Baldovi 19:30h

The Play House. Amb expressions facials petrificades, acrobàcies que amenacen la 
vida i una estètica entre la bufetada i la malenconia, Buster Keaton es va convertir en 
una de les figures més importants del cinema mut popular. La seua comèdia, de vegades 
absurda, amb tints surrealistes va influir en nombrosos artistes contemporanis com Fede-
rico García Lorca, Salvador Dalí o Luis Buñuel. Exactament, cent anys després de l’es-
trena de The Play House l’any 1921, el compositor Voro García va presentar una nova 
partitura per a Ensemble Ascolta, que en algunes parts il·lustra amb humor la pel·lícula, 
però també l’acompanya amb moderació, permetent-la treballar en la seua ambigüitat.

Notes sobre Klaus Lang (música) / Sabine Maier (pel·lícula): nirgends - enlloc.
El treball audiovisual de 40 minuts de Sabine Maier i Klaus Lang constitueix la peça 

central expansiva del nostre programa. És com si les forces esgotadores que envolten 
l’amor i la mort per fi descansaren en una gran meditació. Això, però, es trenca repetida-
ment pels sons profans dels projectors de diapositives i pel·lícules obsolets que llancen 
rectangles de llum a les parets, però queden buits, com si totes les imatges hagueren 
desaparegut en aquest no-lloc on tot sembla dissoldre’s: l’espai, el temps i l’objectivitat. 
L’orientació s’ha tornat difícil. És precisament això el que permet al públic un espai per a 
la seua pròpia percepció.

Programa
The Play House (2021) - music to the film by Buster Keaton (1921) for ensemble by Voro 
Garcia 

Klaus Lang (music) / Sabine Maier (film): nirgends - nowhere (2020/21) audio-visual installa-
tion for ensemble and film projection.
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Intèrprets
Ensemble Ascolta
Markus Schwind, trompeta i trompeta firebird
Andrew Digby, trompó i trombó baix
Erik Borgir, violoncel
Florian Hoelscher, piano i teclats
Hubert Steiner, guitarra elèctrica
Boris Müller, percussió
Julian Belli, percussió

Amb el seu so únic i una programació innovadora, Ensemble Ascolta ha estat ampliant 
els horitzons del panorama de la música contemporània a Alemanya i Europa durant gaire-
bé dues dècades. Des dels seus inicis l’any 2003, el conjunt ha encarregat i interpretat unes 
250 obres noves de compositors com Pierluigi Billone, Beat Furrer, Isabel Mundry, Olga Neu-
wirth, Martin Smolka i Hans Thomalla. El conjunt ha estat convidat a gairebé tots els principals 
festivals de música contemporània d’Europa (Donaueschinger Musiktage, Lucerne Festival, 
Ultima Oslo, Wien Modern, etc.) i ha estat convidat a oferir concerts i tallers als EUA, Singapur 
i Israel. La creació de nous formats de concert utilitzant elements de teatre, performance, 
vídeo, art conceptual i música rock ha estat un focus principal de les energies del conjunt.
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With the friendly
support of the:



www.mostrasonorasueca.com


