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Sota el títol ONes sONores es presenta la 14a Mostra Sonora de Sueca 
que tindrà lloc de l’11 al 20 de Maig.

Entenent la complexitat del terme de l’ona com una pertorbació d’alguna 
propietat en l’espai, des del plànol musical aquest pren un paper rellevant 
i fonamental per entendre com percebem el fet sonor. En aquest, l’ús i 
les diverses fonts generadores d’aquestes ones, com les produïdes pels 
instruments acústics i els mitjans electrònics, seran mostrats al festival 
com a fet primordial per poder entendre l’art musical actual. A més, i dintre 
del títol temàtic, hem remarcat en majúscules les sigles ON pretenent 
fer una picada d’ull a la necessitat d’una audició participativa per part de 
l’oient com a fórmula de discerniment i evolució de l’escolta personal...

ONes sONores girarà entorn de dues figures compositives de gran 
bagatge internacional relacionades d’una manera o altra amb aquestes 
suggestions temàtiques. Per una banda, l’Horacio Vaggione que usa, d’una 
forma quasi exclusiva, la informàtica als seus procediments compositius 
des dels anys seixanta. I per altra, José Manuel López López que, de forma 
general, més aviat trasllada els recursos sonors de l’electrònica adaptant-
los als instruments acústics d’una forma magistral.

En aquesta edició, també podreu gaudir d’una oferta variada i sorprenent 
amb instruments de tot tipus i d´altres que escapen del món tradicional 
per pujar a l’escenari amb l’etiqueta contemporània...

I pel que fa a l’estructura del festival, l’hem variada lleugerament en la seua 
distribució, quedant els concerts situats en els dos caps de setmana i les 
activitats pedagògiques dintre dels dies d’entre setmana. A més, també 
s’ha variat el format tradicional de concert i s’ha dilatat els temps entre 
ells, amb la intenció de tombar murs entre el públic i músics i participar 
del concert com un esdeveniment únic. A l’inici de cada concert els 
compositors i intèrprets faran una introducció a les obres que s’escoltaran, 
i com que esperem una comunicació bilateral, us encoratgem a què us 
apropeu en acabar el concert a intercanviar impressions amb tots ells. Les 
vostres curiositats, preguntes, crítiques o esmenes seran ben rebudes i 
segur que hi són força valuoses, no tingueu cap mena de dubte.

Us convidem a fer vostra aquesta edició de la Mostra Sonora amb una 
escolta activa!!

Ricard Capellino
Director artístic de la Mostra Sonora de Sueca

Presentació

11
divendres/ a les 11:00h
al CM Bernat i Baldoví

Drumming
Grup de Percussió/Portugal

12
dissabte/ a les 18:00h
a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra

Quartet Nel Cuore
Quartet de corda/València

13
diumenge/ a les 12:30h
a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra

Trío Feedback
Trio de cambra/Madrid

14-17
dilluns-dijous/ a les 11:00h
Conservatoris superiors

H. Vaggione/J.M. López
Xerrades/concert

19
dissabte/ a les 18:00h
a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra

Taula rodona
Xerrada/Concert compositors 
convidats:H. Vaggione/J.M. López

20
diumenge/ a les 12:30h
al CM Bernat i Baldoví

Alfonso Gómez
Piano solista/Alemanya

Programació
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al CM Bernat i Baldoví

Miquel Bernat
Percussió solista/Portugal

12
dissabte/ a les 20:00h
al CM Bernat i Baldoví

Drumming
Grup de Percussió/Portugal
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al CM Bernat i Baldoví

Silboberri Txistu Elkartea 
& Solistes País Valencià
País Valencià / País Basc
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divendres/ a les 20:00h
al CM Bernat i Baldoví

Per-se-cusssió Ensemble
Grup de Percussió/València

19
dissabte/ a les 20:00h
al CM Bernat i Baldoví

Sigma Project
Quartet de saxos/Madrid

20
diumenge/ a les 20:00h
al CM Bernat i Baldoví

Barcelona Modern Ensemble
Ensemble/Barcelona
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Sueca passarà a ser per uns dies l’epicentre de la música contemporània i, 
sens dubte, un punt d’encontre per als creadors valencians de l’avantguarda 
musical i sonora amb un fort component internacional.

Crec que podem afirmar que la Mostra Sonora és un projecte consolidat 
internacionalment, ja que el treball desenvolupat durant els últims anys, 
així ho corrobora.

El fet d’haver aconseguit mantenir-se i superar-se al llarg del temps, 
demostra perfectament que està en el seu millor moment. A més, és un 
dels referents musicals del País Valencià perquè també serveix de finestra 
a la resta de l’Estat i a Europa.

Sempre dic que em sent orgullós d’aquells que produeixen art en el meu 
poble, i vosaltres en sou un clar exemple.

Com tots els anys -amb esta ja en són catorze les edicions- és una cita 
imprescindible per a la cultura del nostre poble, que de segur, que amb 
un repertori molt ampli i variat, ens fareu vibrar de manera especial amb 
composicions innovadores i estrenes mundials.

Enguany s’ha produït un relleu en la direcció de la Mostra Sonora. Des 
d’ací, voldria mostrar el meu reconeixement  i admiració a Voro Garcia, alma 
mater i director de la Mostra des dels seus inicis, i així mateix, desitjar-li 
molts èxits en el futur en la seua trajectòria amb altres projectes. I d’altra 
banda, a Ricard Capellino, que agafa el testimoni en esta edició i és un 
gran coneixedor i col·laborador de la Mostra Sonora des dels primers anys 
i, a més, també és director del Festival SuecaSax que ja porta tres edicions. 
Per això, estic segur que l’èxit està garantit.

Vos convide a vindre a escoltar tot allò que ens han preparat i a gaudir al 
màxim d’un dels millors festivals dedicats a la música de nova creació.

Vicent Baldoví 
Regidor de Cultura 

A Sueca ja ens preparem per rebre, un any més, la Mostra Sonora, la nostra 
cita amb la música  d’avantguarda més interessant tant del panorama 
nacional com internacional. Per a Sueca en general, i per a mi com a 
alcaldessa en particular, és un vertader orgull comptar amb este festival 
que és un luxe per als nostres sentits i que ha sabut fer-se un lloc al 
complicat i selecte món de la música experimental.

Enguany, la mostra que va nàixer discretament, ha crescut i, sense 
quasi adonar-nos, arriba ja a la  14a edició. Cada vegada més forta, cada 
vegada més exigent. I en este context, des d’estes línies, volem donar-li la 
benvinguda al seu nou director, el suecà Ricard Capellino, que ha pres el 
relleu de Voro Garcia en el comandament del festival. 

La Mostra enceta una etapa il·lusionant amb un nou capità a bord, però 
manté el rumb cap a un horitzó ben definit. Continuarà el camí iniciat per 
Voro Garcia i seguirà apostant per la música de nova creació de grups 
nacionals i d’arreu del món, tot aprofitant la plataforma que suposa per 
impulsar les propostes de joves compositors, i posant l’èmfasi sobretot en 
el vessant pedagògic i formatiu del festival.

Gran treball per davant, que de segur Ricard Capellino assumirà amb 
valentia. De fet, el nou director és un bon coneixedor de les interioritats 
de la Mostra, ja que ha estat al costat del seu antecessor formant part del 
grup resident l’Ensemble Espai Sonor des de la creació del festival. A més, 
compta amb una important trajectòria més que avalada per nombrosos 
premis i reconeixements a nivell nacional i de l’estranger. Molta sort i molts 
encerts!

Per tot això i més, llarga vida a la Mostra Sonora!

Raquel Tamarit Iranzo 
Alcaldessa de Sueca 

Salutacions
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Quatre drummers en una marimba / Concert escolar

Nova peça        Márcio Pinto
Áfricas / músiques de balàfon, etc.     Márcio Pinto
Como un cristal / marimba de Chonta     Juan C. Guío
Tema de concierto / marimba mexicana de Chiapas    Rafael de Paz
Marimba        Emmanuel Sejourné
Duendes        Mário Laginha
Quatour         Emmanuel Sejourné

Pensat per a tots els públics, però especialment per a joves, Quatre drummers en 
una marimba ens introdueix en aquest món sonor-musical del Drumming Marimba 
Quartet, el qual adoptant costums ètnics genera un instrument col·lectiu en la 
marimba.
A Europa és un hàbit arrelat que un percussionista s’enfronte a múltiples 
instruments, al contrari que en altres cultures on aquest fet no existeix, ja que 
diversos intèrprets s’ajunten al voltant d’un sol instrument en un acte de comunió i 
celebració entre ells, perquè siga un moment únic, una festa interpretativa.
Açò succeeix en els avantpassats més primitius de la marimba: el balàfon de 
Guinea (tocat per un o dos intèrprets successivament), la marimba de Chonta 
(Pacífic sud-americà) i la marimba Chiapas provinent de Mèxic i de Guatemala. 
Aquest espectacle té origen en tots aquests punts de tradició marimbística i 
dibuixa un pont temporal fins als nostres dies amb un repertori provinent de tot el 
món i del resultat de la unió de diferents cultures.

Drumming Grup de Percussió / Portugal

Fundat en 1999, Drumming és el resultat de l’evolució de la percussió a Portugal 
dins de la música clàssica occidental. El grup contribueix a la divulgació de les grans 
obres contemporànies i a la creació del seu propi repertori, utilitzant i incorporant 
les noves possibilitats que sorgeixen en aquesta especialitat, encarnant la manera 
com els artistes pensen i senten per així entrar als seus mons; descobrir-los és una 
experiència reveladora. Les vies d’innovació sonora i de la poètica de l’espectacle 
pensat com a moment escènic únic formen aquesta identitat: Drumming.
En els últims anys el grup ha consolidat la seua singularitat en els escenaris 
mitjançant propostes que van des de la percussió erudita, passant pel Rock-
Jazz-World-Music fins a la música per a teatre, òpera i dansa, i per la programació 
contemporània temàtica i educativa, on es presenta una diversificació de 

Drumming
Grup de percussió/Portugal
Divendres, 11 de maig a les 11:00h al CM Bernat i Baldoví

projectes artístics interactuant amb compositors, solistes, poetes, coreògrafs, 
luminotècnics, etc.; endinsant-se en la música electrònica i fusionant-se amb 
altres gèneres musicals i artístics. Les seues incursions en les diverses cultures 
del món es reflecteix en els programes per a grup de steel drums o en la seua 
orquestra de timbila (un tipus de balàfon de Moçambic), afirmant-se així com un 
dels projectes més innovadors de l’actualitat.
Han realitzat concerts a Amèrica, Àfrica i Europa en sales de renom com la 
Fundació Gulbenkian de Lisboa, la Fundació Serralves de Porto, el Theatre Bouffes 
del Nord de París, l’Arts at Main de Johanesburgo, l’Auditori Nacional o l’Òpera Reial 
de Madrid.

Drumming: João Dias, Pedro Gois, João Miguel Braga Simões i Miquel Bernat

http://www.drumming.pt/ingles.htm
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Miquel Bernat
Percussió solista/Portugal
Divendres, 11 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví

En los límites

Cálculo secreto / 1994      José Manuel López López/1956
per a vibràfon i vídeo / vídeo Pascal Auger     

ICK  Estudio para marimba / 2008/09    Andrés Valero-Castells/1973
per a marimba 

Timpani Trek* / 2018      Horacio Vaggione/1943
per a 2 timbals i electrònica

Vibrazoyd / 2012/13      José Manuel López López/1956
per a vibràfon i electrònica 

Points Critiques+ / 2013      Horacio Vaggione/1943

*Estrena absoluta

Concert-espectacle d’un percussionista i alguns tocs de multimèdia, sobretot 
l’electrònica aplicada a la música, que ens porta i ens planteja aquella sempiterna 
pregunta humana dels límits.
Tant filosòficament com en altres aspectes, la humanitat, des de la seua existència, 
ha articulat la realitat a través dels sentits i la raó, i l’art és una eina important per 
indagar i definir aquesta regió fronterera entre el nostre ésser i la nostra cultura. La 
música actual es desplaça en aquest àmbit, i ens acosta a aquesta línia invisible 
que quan és excedida pot deixar de ser art, però quan no s’arrisca, pot fàcilment 
caure en la banalitat. Per això, les obres d’aquest recital estan en els límits...

Miquel Bernat / solista percussió

Miquel Bernat és un dels majors dinamitzadors de l’escena internacional, ja que 
contribueix fortament a la divulgació i solidificació de la percussió com a mitjà 
artístic. Director, professor, compositor i intèrpret abasta els més diversos tipus de 
músiques: vernacla, erudita, experimental, electrònica i popular, interactuant amb 
diverses àrees artístiques.
Va estudiar a València, Madrid, Brusel·les, Rotterdam i Aspen Summer Course 
(EUA). Llorejat amb el Premi Fi de Carrera a Madrid, 1r Premi i Menció d’Honor a 
Brusel·les, Special Prix del concurs Gaudeamus d’Holanda, 2n Premi de l’Aspen 
Nakamichi Competition, i va obtenir una ajuda per a Investigadors i Creadors 
Culturals de la Fundació BBVA 2016 per a la promoció i difusió de la col·lecció 
d’Estudis de Concert per Marimba.

Músic de gran versatilitat, ha tocat amb l’Orquestra Ciutat de Barcelona i amb la 
Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam. Membre del Duo Contemporain de 
Rotterdam i fundador d’Ictus Ensemble de Brusel·les. Així mateix, toca en nombrosos 
espectacles amb la companyia Roses de la coreògrafa A. T. de Keersrmaeker. Ha 
estat solista a tot el món, actuant amb formacions com MusikFabrik, Borusan 
Orchestra Istanbul, Cyprus Symphony Orchestra o l’Orquestra de la Comunitat de 
Madrid.
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Quartet Nel Cuore
Quartet corda/València
Dissabte, 12 de maig  a les 18:00h a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra

Mig segle de música

Primera part
Quartet de corda núm. 1 / 2007   José Manuel López López/1956

Segona part
Quartet núm. 8 Op. 110 / 1960   Dmitri Shostakovich/1906-1975

El Quartet de corda núm. 1 de José Manuel López López és un encàrrec de l’Institut 
Valencià de la Música i del Quartet Arditti, a qui l’obra està dedicada. Entre les 
principals idees desenvolupades figuren les textures granulars, la prospecció i 
circulació entre estats diversos del temps, i la generació de processos energètics 
lligats a gestos musicals. Una altra idea clau que apareix al llarg de l’obra consisteix 
a generar processos, accions i gestos musicals en moments d’inactivitat sonora, 
que no d’inactivitat musical, on cada un dels músics ha de realitzar de manera 
independent, una sèrie de càlculs, encreuaments de temps i de gestos amb l’arc, 
que ho situen en el nou estat musical; en certa manera, una forma de posar en 
relleu la imatge, el gest i l’energia de l’intèrpret en desproveir-la de so.

El Quartet núm. 8 de Dmitri Shostakovich, que va tindre molt de renom com a 
simfonia de cambra, va ser estrenat el 2 d’octubre de 1960 a càrrec del Quartet 
Beethoven a Leningrad. 
En 1959 Shostakovich, que sofria de poliomielitis, es va dirigir als voltants de 
Dresden, oficialment per escriure la música de la pel·lícula Cinc dies i cinc nits, 
encara que extraoficialment per rebre tractaments. Impressionat per la vista de la 
ciutat devastada, va dedicar el quartet (escrit en tres dies del 12 al 14 de juliol de 
1960) a “les víctimes de la guerra i del feixisme”, dins de les quals s’incloïa, segons 
la seua filla Galina.
«Em vaig dir que després de la meua mort ningú compondria una obra en memòria 
meua. Així que vaig decidir compondre’n una jo mateix... El tema principal d’aquest 
quartet són les notes D. Es. C. H., és a dir, les meues inicials, i vaig citar algunes de 
les meues obres».

Quartet Nel Cuore / València

El Quartet Nel Cuore es va formar a València l’any 2013. Des dels seus inicis, han 
estat aclamats pel públic per “la sensibilitat i l’ànima” de les seues interpretacions. 
Primer quartet espanyol admés en el Curs d’Alt Perfeccionament en Quartet de 
corda de l’Acadèmia W. Stauffer de Cremona, al qual van assistir des de 2014 fins 
a 2017.
Com a docents, han participat en les master class de música de cambra en 
diferents trobades i escenaris. Van rebre el Primer Premi en el IX Concurs de Música 
de Cambra de Mislata i en el VI Concurs de Música de Cambra Ciutat de Borriana; 
i el Segon Premi en el I Concurs Internacional de Música de Cambra de Cofrents. 
Han estat semifinalistes del Concurs Internacional Salieri-Zinetti en l’edició 2016. 
Seleccionats per a participar en el Cicle de Concerts del Primer Auditori a través de 
la Fundació Più Mosso, on actuaran a l’Auditori Nacional de Música de Madrid i en 
el circuit de concerts de música de cambra de FestClásica. Recentment han estat 
admesos a l’Escola Superior de Música Reina Sofia per estudiar en el Departament 
de Quartets de Corda de l’Institut Internacional de Música de Cambra de Madrid 
amb el professor Günter Pichler (Alban Berg Quartet).

Manuel Serrano / violí
Júlia Romero / violí
Paula Moya / viola
Samuel C. Ledesma / violoncel
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Drumming Surrounding Marimba Quartet

Vespertine formations / 2003           Christopher Deane / 1957
Short cuts* / 2010            Luís Tinoco/1969
Estudio II sobre la modulación métrica / 2003     José Manuel López López/1956
A volcano mouth / 1986            Jo Kondo/1947
The art of worldmaking / 2017           Fernando Villanueva/1976

*Estrena a l’Estat espanyol

Els quartets de corda van aparéixer al segle XVII i es van consolidar en el XVIII 
amb les obres de J. Haydn. Des d’aleshores, aquesta formació va destacar per la 
seua riquesa musical malgrat la seua aparent simplicitat, i al llarg del temps va 
anar adquirint més prestigi. Quasi tots els compositors de les èpoques següents 
la van compondre, i actualment és una de les formacions més difoses de cambra 
instrumental. Inspirats en aquest tipus de formació, sorgeix el Drumming Marimba 
Quartet, encara que també com a reacció a les obres de percussió que generalment 
utilitzen una inacabable llista instrumental. Tenim la convicció que les múltiples 
possibilitats musicals inherents a la marimba al costat de la seua consolidació 
tècnica poden aportar belles pàgines al panorama musical actual, i per això, volem 
contribuir en la seua expansió i divulgació no només en col·laboració amb els 
compositors sinó també amb els constructors d’instruments i de baquetes.
Aquest concert presenta una nova exploració del paràmetre espacial: els intèrprets 
estaran situats en els quatre punts cardinals, i es col·locaran al voltant del públic. 
Aquesta “espacialització” pretén acostar una nova escolta i convertir el concert 
en una experiència inoblidable. El programa tindrà una excepció, l’obra de López 
López (compositor resident en la Mostra Sonora 2018) per a instruments de pell.

Drumming Grup de Percussió / Portugal 

Fundat en 1999, Drumming és el resultat de l’evolució de la percussió a Portugal 
i en la mateixa cultura occidental. El grup contribueix a la divulgació de les grans 
obres contemporànies i a la creació del seu propi repertori, utilitzant i incorporant 
les noves possibilitats que sorgeixen en aquesta especialitat, encarnant la manera 
com els artistes pensen i senten per així entrar als seus mons; descobrir-los és una 
experiència reveladora. Les vies d’innovació sonora i de la poètica de l’espectacle, 
pensat com a moment escènic únic, formen aquesta identitat: Drumming.

Drumming
Grup de percussió/Portugal
Dissabte, 12 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví 

En els últims anys el grup ha consolidat la seua singularitat en els escenaris 
mitjançant propostes que van des de la percussió erudita, passant pel Rock-
Jazz-World-Music fins a la música per a teatre, òpera i dansa, i per la programació 
contemporània temàtica i educativa, on es presenta una diversificació de 
projectes artístics interactuant amb compositors, solistes, poetes, coreògrafs, 
luminotècnics, etc.; endinsant-se en la música electrònica i fusionant-se amb 
altres gèneres musicals i artístics. Les seues incursions en les diverses cultures 
del món es reflecteix en els seus programes per a banda de steel drums o en la 
seua orquestra de timbila (un tipus de balàfon de Moçambic), afirmant-se així com 
un dels projectes més innovadors de l’actualitat.
Han realitzat concerts a Amèrica, Àfrica i Europa en sales de renom com la 
Fundació Gulbenkian de Lisboa, la Fundació Serralves de Porto, el Theatre Bouffes 
del Nord de París, el Arts at Main de Johanesburgo, l’Auditori Nacional o l’Òpera 
Reial de Madrid.

Drumming: João Dias, Pedro Gois, João Miguel Braga Simões i Miquel Bernat

http://www.drumming.pt/ingles.htm
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Paisatges poètics

Hinoki. Still life / 2017/218            Daniela Terranova /1977
Paysages* / 2017/2018                     Marisa Acuña /1981
Música callada, soledad sonora / 2004          Alberto Posadas /1967
Trío IV* / 2017             José Manuel López López/1956

*Estrena absoluta

Hinoki. Still life (2017-18), escrita per la compositora italiana Daniela Terranova 
(1977), explora la intrigant naturalesa del so que l’agrupació ofereix a l’escolta. 
La intenció és crear una estructura pneumàtica, un organisme sonor inquiet, de 
com s’escolten les respiracions i els sospirs, alhora que una textura canviant entre 
colors evanescents i volums concrets.
El Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu servirà d’inspiració a Alberto Posadas 
(1967) en la seua composició per a acordió sol. Música callada, soledad sonora 
(2004) és probablement un dels versos més coneguts del místic religiós. Obra de 
caràcter intimista, que se submergeix àmpliament en les possibilitats tímbriques 
de l’acordió, així com en la manipulació més extrema del seu so.
D’altra banda, Marisa Acuña (1981) troba la gènesi de la seua obra en una sèrie 
d’estructures gràfiques abstractes, la transformació de les quals, culmina en 
notació musical, generant al seu torn una sèrie de paisatges musicals. Paysages 
(2017-18), composta en tres moviments, combina capes sonores instrumentals 
que es transformen en el transcurs de l’obra, així com elements comuns als tres 
instruments. Finalment Trío IV continua en la línia de les últimes obres de José 
Manuel López (1956), en les quals l’expressió, l’energia, el gest musical i el temps 
es fusionen i transformen a través dels paradigmes granular i ondulatori a la 
recerca d’una música en la frontera d’allò instrumental i allò electrònic. L’acordió, el 
saxofon i el contrabaix, tenint en compte la flexibilitat que els caracteritza i que els 
permet modificar de manera remarcable l’interior del so, posen en relleu la genètica 
d’aquest: en l’acordió, gràcies a les immenses possibilitats de combinatòria de 
registres i colors; en el saxo, per la riquesa de timbres que ofereixen les seues 
tècniques esteses; i en el contrabaix, per reunir tot això i, a més, aportar un potent 
registre greu i un extens registre agut.

Trío Feedback
Trio de cambra/Madrid
Diumenge, 13 de maig a les 12:30 a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra 

Trío Feedback / Madrid

Feedback és una agrupació atípica, de geometria variable, que sorgeix en el context 
musical contemporani amb la intenció de desenvolupar diferents objectius. D’un 
costat, desenvolupar al màxim les seues possibilitats texturals i la seua plasticitat 
tímbrica mitjançant la interacció i la col·laboració amb compositors ja consolidats, 
així com l’ajuda als talents joves en les noves creacions seues, establint noves 
relacions amb els intèrprets durant el seu procés compositiu. De l’altre costat, 
la creació d’activitats artístiques que interaccionen amb l’electrònica, la dansa, 
l’escenografia, les noves tecnologies i la creació en general.
Creat en 2015, els components de Feedback, conscients de l’originalitat de la 
formació i implicats en la difusió musical actual, han participat en nombrosos 
festivals internacionals despertant al seu entorn l’interés de la crítica especialitzada 
i assumint importants projectes de creació per a les temporades vinents.

El Trío Feedback està format per Esteban Algora (acordió), Ricard Capellino 
(saxòfons) i Elena García (contrabaix).

http://triofeedback.com
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Silboberri Txistu Elkartea 
& Solistes País Valencià
País Valencià/País Basc
Diumenge, 13 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví

La tradició a l’escena… contemporània 

Primera part
Haize-Orratz / 2007 per a txistu, tamborí i acordió      Gabriel Erkoreka/1969
Eziñeruntz / 2014 per a txistu, tamborí i acordió      Félix Ibarrondo/1943
Lich** / 2017 per a txistu, tamborí, acordió i percussió   Yolanda Campos/1973
 
Segona part
Identitat* / 2018 per a veus, dolçaines, 
percussió, flauta i electrònica               Miguel Ángel Berbis/1972

*Estrena / coproducció Rafel Festival/Festival Ensems i Mostra Sonora Encàrrec de l´IVC

**Reestrena / Estrena absoluta el 22 d’abril de 2018 al Festival Ensems-València

1a part
Haize-Orratz (Penell): Metàfora en sentit doble. Primerament, pel que fa a l’adreça 
del discurs musical de la peça, ja que aquest s’articula a través de la successió 
contínua de seccions breus unides sempre en tempo canviant, com els moviments 
del penell. Però també pel que fa a les relacions entre els instruments, que juguen 
a transmutar la seua personalitat l’un en l’altre. El resultat és una pàgina rica en 
contrastos de timbre, de dinàmica, d’articulació i de matisos.
Eziñeruntz (Cap a l’impossible): Música vitalista, de gran intensitat emocional –i 
per això, de considerable sensualitat–, que exigeix dels intèrprets i dels oients 
una implicació i una entrega sense condicions. Ve a ser un xicotet concert per 
txistu i acordió, atés que és el principi d’oposició entre ambdues fonts qui guia 
aquests pentagrames. Però aquest combatiment més que resoldre’s, se suspén 
sorpresivament en taules, en conquistar un espai nou en el qual l’arravatament ha 
mutat en desolació.
Lich: Proposa la utilització de freqüències de púlsars com a base del tempo musical. 
Prenent com a punt de partida el període de rotació de l’estel, que s’estableix com 
un pols constant subjacent, l’obra desenvolupa les idees de rotació, periodicitat, 
acceleració i desacceleració del púlsar en relació als seus exoplanetes orbitals. 
Està escrita en un llenguatge microtonal, repte complicat per al txistulari. Lich és la 
recerca de sonoritats, que permeten obrir nous horitzons en el desenvolupament 
instrumental.

2a part
En juny de 1979, l’assagista i escriptor de Sueca, Joan Fuster, i a propòsit de la 
música de creació contemporània, parlava en un dels seus diversos escrits per 
a premsa de la problemàtica de programació que alguns músics “d’avantguarda” 
estaven experimentant al País (Valencià), i de com aquesta dificultat i invisibilitat 
tant als programes com en els registres discogràfics del moment, feia necessària 
una reacció social que assumira com a seu aquest art d’avantguarda, no només 
des de la perspectiva de cultura general sinó com a pròpia d’un poble concret... 
“Perquè la música també és cultura, i tant!, i hem d’assumir-la com a ‘valenciana’, 
siga com siga”.
Aquest projecte es fonamenta a acostar els elements de la tradició musical popular 
valenciana amb la finalitat d’integrar-los en la creació musical actual. El resultat 
ens porta a un món semàntic i sonor en el qual els instruments tradicionals al 
costat dels instruments clàssics i a la música electrònica s’entrellacen i dialoguen 
per oferir una reflexió i ampliació del fet sonor.

S
ilb

o
b

er
ri

 T
x

is
tu

 E
lk

ar
te

a 
&

 S
o

lis
te

s 
P

aí
s 

V
al

en
ci

à



18 19

S
ilb

o
b

er
ri

 T
x

is
tu

 E
lk

ar
te

a 
&

 S
o

lis
te

s 
P

aí
s 

V
al

en
ci

à

Silboberri Txistu Elkartea / Biscaia

Amb seu a Durango sorgeix en Biscaia l’any 2000 amb l’objectiu d’actualitzar i 
renovar el repertori del txistu desmitificant la validesa d’aquest instrument sols per 
a usos folklòrics. Està integrada per professors, alumnes i simpatitzants d’aquest 
instrument, i dins de l’associació hi ha diferents formacions instrumentals per 
donar cabuda a les diverses plantilles que arriben en les obres de nova creació.
Silboberri desplega un programa anual amb projectes que abasten diversos 
aspectes del txistu i el seu desenvolupament. És digna d’esment la labor 
divulgativa d’abundant material inèdit amb la recuperació, revisió i publicació de 
llegats musicals; encàrrecs d’obres i la seua posterior estrena i edició; concerts; 
concursos de composició amb l’estrena i la publicació dels premis..., i a més, 
col·labora activament amb empreses interessades en el desenvolupament i la 
millora del txistu i del tamborí.
A l’entorn de Silboberri es desenvolupa un moviment de creació de música 
impensable fins fa poc de temps. La bona organització de l’associació i la seua 
activitat, unit a l’alt nivell interpretatiu, han fet possible una fructífera relació amb el 
món de la creació, de manera que és cada vegada major el nombre de compositors 
que mostren interés per aquest instrument penetrant en llenguatges musicals i en 
formacions instrumentals no habituals en el seu repertori tradicional.
El txistu, que des de fa diversos anys compta amb estudis superiors reglats, ha 
tingut una gran evolució tant en la seua construcció (Txistus J.A.I.) com en els 
programes per a concerts que hui en dia podem oferir.
Silboberri està format per Aitor Amilibia (txistu i tamborí), José Antonio Hontoria 
(acordió), Elur Arrieta (percussió) i Maribel Roldán (coordinadora).

www.silboberri.org

Solistes del País Valencià / València

Paco de Domingo i Ferran Cantó / dolçaines
Xavi Benedito, Xavi de Bétera, / cant d’estil
Conxi Valero / soprano
Javier Berbis / flauta
Juanjo Llopico / percussió
Miguel Ángel Berbis / control i difusió electrònica
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Percussió plus II

Forever and sunsmell / 1942                  J. Cage/1912
Disinformation / 2018                   C. Cañamero Ballestar/1995
Un viatge més enllà del temps / 2002                          G. Crumb/1929
/ Cançons d’esperança i desesperació

I. Swing low, sweet chariot/ II. Joshua fit de battle ob Jerico/ III. Steal away/ IV. 
The pregnant earth: a Psalm for noontide (instrumental interlude)/ V. Sit down, 
sister/ VI. Nobody knows de trouble I see/ VII. Go down, Moses/ VIII. Sometimes 
I feel like a motherles child.

En Forever and sunsmell (1942) hi ha cinc seccions d’aquesta cançó que malgrat 
la seua brevetat, cada una requereix diferents registres o combinacions de sons i 
una base diferent per a l’organització de la part de cant.
Disinformation (2018), per a veu i un percussionista, tracta la mateixa definició de 
la paraula del diccionari anglés Oxford que, a diferència de la RAE, afegeix la seua 
connotació política i la seua relació amb els mitjans de comunicació. Per a donar-li 
vida, una veu (sense gènere) interpreta el text d’una forma similar a la parla comuna, 
ajudada per la percussió i per la relació entre motius i gestos escènics. Un viatge 
més enllà del temps: cançons de desesperació i esperança: American songbook 
II: un cicle d’espiritualitats afroamericanes per a veu, quartet de percussió i piano 
amplificat. En aquestes, George Crumb explica: “L’impuls original per compondre 
un cicle d’arranjaments de cançons populars dels apalatxes, va sorgir a través d’un 
suggeriment de la meua filla Ann. Si la meua configuració d’aquestes cançons 
meravelloses millorara el gaudi de l’oïdor, sentiria que els meus esforços creatius 
són realment recompensats”.

Per-se-cussió Ensemble / València

El grup de percussió Per-Se-Cussió Ensemble el va formar l’any 2006 el professor 
Manel Ramada al C.S.M. de València com a continuador d’anteriors formacions de 
la càtedra de Percussió. El grup naix amb l’objectiu de donar a conéixer el món 
de la percussió  i  l’ampli  ventall  de  possibilitats  que  ofereix. Des d’aleshores, el 
grup ha estat format pels alumnes més destacats que han passat per la càtedra de 
Percussió. Ha realitzat concerts de percussió en diferents poblacions com: Gandia, 
Onda, al festival PerKuLlíria, al festival de percussió de l’Eliana, la Pobla de Vallbona, 

Per-se-cussió Ensemble
Grup de percussió/València
Divendres, 18 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví  

Benaguasil, al Festival Perfussió a Vinalesa, al Festival Ensems de València, a les 
Jornades de Percussió de Riba-roja, a la Setmana de la Percussió de Carcaixent, 
al Dia de la Percussió de Catalunya a Lleida..., i anteriorment per tota la Península 
Ibèrica. El 2010 varen realitzar una gira per Itàlia i Eslovènia amb un gran èxit en els 
seus concerts. Del 2012 al 2017 ha participat al festival de percussió de Cracòvia. 
Han treballat i tocat junt a mestres com ara Laurent Erdos, Dennis Kuhn, Henrik 
Larssen, Nacho Ceballos, Leo Saz, Peter Alexander, Pedro Carneiro, Aboo Zezé, 
Rafa Mas, Jaume Esteve, Nacho Molins, Jose Trigueros, Nick Woud, Grati Murcia, 
Zoltan Racz, etc. Està dirigit pel professor de  Percussió del  C.S.M.V. Manel  Ramada.

Cantants: Jenny Castro, Mírian Núñez,  Sara Bañeras, Maria Prats, Miriam Silva, 
Sara Peinado i Pedro Garcinuño.

Piano: Rubén Morcillo.

Percussionistes: Pablo Mor, Tamas Gyogos, Xacobe Roca, Arturo Reina, Helena 
Calabuig, Angela Pozuelo i Raul Gamón.

Director: Manel Ramada.
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La música electrònica, avatars i conseqüències instrumentals

Aquesta XIV edició de la Mostra Sonora de Sueca té el plaer de comptar amb dos 
magnífics compositors, Horacio Vaggione i José Manuel López. Dues estètiques i 
camins compositius diferents però amb un nexe comú, la música electrònica.

Sota el títol temàtic ONes sONores, aquesta edició pretén acostar al públic del 
festival una forma de creació que es desenvolupa, bé mitjançant l’ús exclusiu i 
directe de l’electrònica, bé en obres mixtes o bé recorrent a esta sense que hi estiga 
present, però com a font d’inspiració o recurs compositiu aplicat a la composició 
instrumental per a solistes, música de cambra, simfònica o operística.

Horacio Vaggione és un compositor que des dels anys 60 incorpora la informàtica 
en els seus processos creatius de forma pràcticament íntegra i coneix de forma 
extraordinària la tècnica compositiva amb mitjans electrònics. D’altra banda, José 
Manuel López López, encara que recorre a la música electrònica i mixta en algunes 
de les seues composicions, sempre adapta els recursos que l’electrònica ofereix, 
per extrapolar-los als instruments acústics i a la veu reelaborant i renovant així el 
seu propi llenguatge.

Ponents: Horacio Vaggione i José Manuel López López.

Taula rodona / concert
José Manuel López i Horacio Vaggione
Dissabte, 19 de maig a les 18:00h a l’Espai Fuster - L’Espai Mostra 
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Sèrie de xerrades-concert que els dos compositors convidats de la XIV edició de 
la Mostra Sonora de Sueca duran a terme als diferents centres superiors de música 
amb la col·laboració dels conservatoris superiors de música d’Alacant, Castelló i 
València.

Dilluns, 14 de maig  d’11:00 a 14:00h al Conservatori Superior de Música de València 
Xerrada-Concert del compositor José Manuel López

Dilluns, 14 de maig d’11:00 a 14:00h al Conservatori Superior de Música de Castelló
Xerrada-Concert del compositor Horacio Vaggione

Dimarts, 15 de maig d’11:00 a 14:00h al Conservatori Superior de Música d’Alacant
Xerrada-Concert del compositor Horacio Vaggione

Dijous, 17 de maig d’11:00 a 14:00h al Conservatori Superior de Música de València
Xerrada-Concert del compositor Horacio Vaggione
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Ítaca

Simog / Civitella/2011    José Manuel López-López/1956
Milk spilt on a stone / 2016/17  Helga Arias Parra/1984
Thema / 1985    Horacio Vaggione/1943 
Flaring up from Blackness* / 2018   Sergio Luque/1976
Knossos / 2016    Alberto Posadas/1967

*Estrena absoluta

L’obra Simog-Civitella de José Manuel López López està concebuda sobre la base 
d’idees que se situen en el terreny  tímbric, la micromètrica i la granulació. L’obra 
explora la frontera entre allò instrumental i allò electrònic, en una zona híbrida 
entre la síntesi electrònica i la síntesi granular.
El títol de l’obra de Helga Arias al·ludeix a un breu poema de William Butler Yeats 
d’inicis dels anys trenta titulat Split milk on a stone. L’obra arranca amb una 
atapeïda –encara que no especialment densa– textura de multifònics en els 
quatre saxòfons, que gradualment van filtrant-se en densitat espectral i en color 
tímbric, per anar cobrant a poc a poc la respiració, l’espai del so del instrument, i 
d’aquesta manera obrir les portes tant a freqüències extremes com a components 
properes al soroll.
El saxo baix és el protagonista de l’obra Thema de l’argentí Horaci Vaggione. Les 
seues tècniques esteses es complementen amb els sons de la part electrònica. L’ús 
del baix té com a objecte fugir de la utilització d’instruments mainstream, ja que 
en l’any de composició (1985) aquest instrument era pràcticament desconegut.
En Flaring up from Blackness, Sergio Luque explora la integració d´altures 
específiques d´un tipus de multifònics vers les tècniques harmòniques i fou 
realitzada amb l´ajuda de la composició algorítmica assistida per ordinador en 
combinació amb processos estocàstics.
Knossos, d’Alberto Posadas, pot ser considerada repertori habitual de Sigma. És 
el primer quartet del cicle Poètica del Laberint. El quartet planteja un itinerari per 
nivells microscòpics de l’instrument i evoca la idea del laberint com a espai tancat 
de múltiples possibilitats.

Sigma Project
Quartet de saxos/Madrid
Dissabte, 19 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví 

Sigma Project / Madrid

Sigma és més que un quartet de saxòfons, és la materialització d’un desig complert, 
un vehicle imprescindible per a la música instrumental del segle XXI. Si el quartet 
de corda va ser l’instrument per excel·lència de la música culta en segles passats, 
Sigma Project, al segle XXI, reivindica aquest paper per al quartet de saxòfons.
En la seua ja dilatada trajectòria, Sigma Project ha realitzat més de 150 concerts en 
auditoris de mig món: Estats Units, Argentina (Teatro Colón), Mèxic (Palau de Belles 
Arts), Xile, Alemanya, Escòcia, França, Itàlia, Polònia, Romania i en festivals com 
l’Internacional Cervantino de Guanajuato, Hannöversche Gessellschaf für Neue 
Musik, Sala Gare du Nord de Basel, Ensems de València, Quinzena Musical de Sant 
Sebastià, Música(s) Contemporània(s) del Teatre Central de Sevilla i Temporades 
del CNDM, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia i Operadhoy-Musicadhoy de 
Madrid, entre altres.
Els seus components se senten exploradors imaginatius, capaços d’estimular als 
compositors que s’acosten al seu so, generant noves gramàtiques en un veritable 
laboratori sonor, com els projectes desenvolupats amb els premis nacionals de 
música: Alberto Posadas (cicle Poètica del Laberint), José María Sánchez-Verdú 
(cicle Khôra), José Manuel López López i Jesús Torres.
Sigma Project utilitza instruments Selmer, accessoris Vandoren i compta amb 
l’assistència tècnica de Punto Rep.
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Un instante anterior al tiempo…

In memoriam J. Homs / 2005           José Manuel López López/1956
FardanceCLOSE / 2012            Chaya Czernowin/1957
Suziri / 1999             Ramón Lazkano/1968
Conversiones móviles* / 2017           Miguel Trillo-Figueroa
Petrikhor / 2017             Ramón Lazkano/1968
Un adieu / 1978             Giacinto Scelsi/1905-1988 
Un instante anterior al tiempo / 2006          José Manuel López López/1956

*Estrena absoluta  

José Manuel López pren de Joaquín Homs les paraules en les quals el 
compositor assegura que compondre és fer que, a través de l’escriptura musical 
i de l’expressivitat del so, alguna cosa que en principi no és necessària que es 
convertisca en indispensable. De López escoltarem també Un instante anterior al 
tiempo, en la qual pot percebre’s una recerca en el terreny de la microtemporalitat. 
Tot això gràcies a un tractament del piano preparat, que ajudat per un manipulador 
s’endinsa en processos de dobles modulacions mètriques. D’altra banda, l’única 
obra per a piano composta fins ara de Chaya Czernowin, FardanceCLOSE, tracta 
poèticament sobre els paràmetres de distància i acostament.
Ramón Lazkano escriu Suziri (Foc d’artifici) com a homenatge a Luis de Pablo en 
el seu 70é aniversari, mentre que Petrikhor és fins ara la seua última obra per a 
piano i alhora la més extensa. El títol fa referència a l’olor que emana de la terra 
humitejada: “Em va semblar una metàfora apropiada per a aquesta peça de piano. 
Així, la polifonia de l’obra es desplega a través de ressonàncies i harmònics, com 
una matèria contínua i llunyana”.
Conversiones móviles de Miguel Trillo-Figueroa és una suite de tres moviments, 
basada en el gravat de fusta Metamorphosis III de l’artista holandès M. C. Escher, i 
dedicada a J. S. Bach, a Kurt Gödel i al mateix Escher.
Giacinto Scelsi va compondre un dels majors catàlegs de música per a piano del 
Segle XX. Des de mitjan dècada de 1950 l’interés de Scelsi en la microtonalitat 
el va portar a abandonar l’escriptura per a piano. L’única excepció és la seua 
última composició, Un adéu, una peça misteriosament malenconiosa de bellesa 
extraordinària.

Alfonso Gómez
Piano solista/Alemanya
Diumenge, 20 de maig a les 12:30h al CM Bernat i Baldoví

Alfonso Gómez / Alemanya
Pertany a una generació d’intèrprets, el repertori dels quals abasta l’amplitud 
d’estils que existeixen des del Barroc fins a la música contemporània. Nascut 
a Vitòria-Gasteiz en 1978, estudia en el Conservatori Jesús Guridi de Vitòria-
Gasteiz amb Albert Nieto, en el conservatori de Rotterdam (Holanda) amb Aquil·les 
delle Vigne i en la Musikhochschule de Friburg (Alemanya) amb Tibor Szász, on 
obté matrícula d’honor. Alfonso Gómez ha ofert nombrosos recitals en diverses 
parts del món i ha estat guardonat en onze ocasions en concursos nacionals i 
internacionals. Els huit CD gravats fins ara per als segells Erol, Ad libitum, Sinkro 
i Asa testifiquen l’abundància, diversitat i complexitat del seu repertori. Està 
programat l’enregistrament de l’obra completa per a piano de Ramón Lazkano per 
al segell vienés Kairos, així com el segon i l’últim disc de la integral de M. Ravel per al 
segell alemany Asa. Ha estrenat nombroses obres d’autors contemporanis -moltes 
dedicades a ell- i ha col·laborat amb ensembles com MusikFabrik (Festival Agora 
de París, sala WDR i Philarmonie de Colònia, Philarmonie de Kíev, etc.), SurPlus 
i SWR-Ensemble Experimental. A partir de l’any 2007 és pianista de l’Ensemble 
Sinkro. Des de 2001 resideix en Friburg (Alemanya) i està representat per l’agència 
de concerts suïssa Organza Kulturmanagement. Actualment és professor de Piano 
a la Universitat de Música de Friburg i a la Universitat Estatal de Música i Arts 
Escèniques de Stuttgart.

http://www.alfonsogomez.de
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La seducció de l´escolta sonora

Rokh I / 2011-12 flauta, violí, violoncel i piano       Raphaël Cendo/1975
Shifting mirrors / 2016 saxo alt i electrònica          Horacio Vaggione/1943
Andante sospeso / 2003 flauta i piano           Hèctor Parra/1976
Seq* / 2018 flauta, saxo, violí, violoncel i piano    Pablo A. Gómez Olabarría/1993
Memorias del abismo V / 2017-18 piano solo         Demian Luna/1975
Trío III / 2008 violí, violoncel i piano           José Manuel López López/1956

*Estrena absoluta

L’aterridor i violent vol d’una au de pressa mitològica inspira l’obra Rokh I, de 
Raphaël Cendo, que ens submergeix en un món tímbric i gestual desproveït de 
convencions, i que, des del mateix primitivisme instrumental i sonor, construeix 
un món únic, personal i atractiu. Shifting mirrors (Miralls mutants), del compositor 
Horacio Vaggione, reflecteix i refracta el so cap a múltiples direccions, seduint la 
nostra escolta, que muta juntament amb els miralls, on el saxo i l’electrònica es 
fonen magistralment en un viatge sonor captivant.
El duo per a flauta i piano del compositor Hèctor Parra, un diàleg on primer la 
flauta és el motor que impulsa l’obra mentre que el piano crea espais harmònics de 
ressonància, paper que s’inverteix cap a la segona secció, on els atacs de percussió 
en el registre greu del piano estructuren un discurs tallant i abrupte.
L’obra Seq, del jove compositor Pablo Antonio Gómez Olabarría, naix com una 
exploració de l’oposició entre el procés i el contrast com a generadors de la forma 
musical. Tot això conjugat amb un joc de proporcions que col·loca l’aspecte temporal 
en primer pla. Memorias del abismo V, del compositor Demian Luna, explora els 
límits de la impossibilitat, de l’angoixa, de la solitud, un so filtrat que no arriba mai 
a manifestar-se íntegrament, que va transformant-se a poc a poc, desgranant-se, 
mutant... En Trio III, de López López, subtilesa i elegància evolucionen des de la 
mínima escletxa de so fins al color total, proposant un viatge de construcció del 
so i transformació de la matèria inoblidable i magistral, recorrent l’espai-temps on 
cada nota és poesia i bellesa.

Barcelona Modern Ensemble / Barcelona

Fundat en 2004 i totalment renovat des que en 2013 el compositor Demian 
Luna assumeix la seua direcció artística. La tasca d’aquests últims anys es basa 
principalment en la música contemporània de nova creació, i en la interpretació 
i divulgació dels joves valors emergents de la música contemporània espanyola 

Barcelona Modern Ensemble
Ensemble/Barcelona
Diumenge, 20 de maig a les 20:00h al CM Bernat i Baldoví

i mundial, així com dels compositors ja consagrats. L’ensemble ha actuat en 
prestigioses sales i festivals, entre els quals destaquen: MNCARS de Madrid en el 
cicle del CNDM, Auditori de la Pedrera, Sala Mompou (SGAE-Barcelona), Festival 
Spanien Modern (Viena), Arnold Shoenberg Center (Viena), Institut d’Estudis 
Nord-americans de Barcelona, Fundació Miró de Barcelona, Cicle Polifonia de 
Compositors de l’Institut Cervantes de Bremen, Festival Aujord’hui Musiques 
de Perpinyà, Teatre Nacional de Catalunya, Conservatori Superior del Liceu 
(Barcelona), Institut Francés de Barcelona, etc.
Des de l’any 2014 és resident del Curs Internacional de Composició Barcelona 
Modern, on ha treballat l’obra dels compositors convidats Martin Matalon (2014/15), 
Héctor Parra (2015/16), Raphaël Cendo (2016/17), José Manuel López López 
(2017/18) i ha estrenat obres de joves compositors, d’entre els quals destaquen: 
Diego Jiménez Tamame, Alessandro Ratoci, Frédéric Li Bel, Ariadna Alsina, 
Jeremías Iturra...
Format per instrumentistes especialitzats en repertori contemporani, l’ensemble 
evoluciona i avança a pas ferm, i ja és un referent de la música actual del país.
Barcelona Modern Ensemble està format per Joan Pons (flauta), Nacho Gascón 
(saxo), Takao Hyakutome (violí), Mónica Marí (violoncel), David Casanovas (piano), 
Xavier Pagès-Corella (director) i Demian Luna (director artístic).
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Horacio Vaggione

Horacio Vaggione integra la informàtica en els seus processos de composició 
des dels anys seixanta. La seua obra comporta composicions electroacústiques, 
mixtes i instrumentals.
Nascut a Argentina en 1943, resideix a França des de 1978. Estudia Piano amb Ornella 
Ballestreri i Composició a la Universitat Nacional de Córdoba i a Buenos Aires amb 
Juan Carlos Paz. Va obtenir un doctorat en Musicologia a la Universitat de París 
VIII, sota la direcció de Daniel Charles. becari del Fullbright Fund. Contacta amb la 
informàtica musical amb Lejaren Hiller i Herbert Brün a la Universitat d’Illinois (EUA, 
1966). Cofundador del Centre de Música Experimental de la Universitat Nacional de 
Córdoba-Argentina (1965-1968), treballa a Espanya amb Luis de Pablo en el grup 
Alea de Madrid (1969-1973), i després a França en diversos centres (IRCAM, GRM, 
IMEB), així com en diverses universitats europees i nord-americanes. Convidat pel 
Servei Acadèmic d’Alemanya (DAAD), artista en residència en Berlín (1987-1988). 
Premi Newcomp (Cambridge, EUA, 1983), ICMA Award (International Computer 
Music Association, 1992), Euphonie d’Or (Bourges, 1996), Premi Ton Bruynel 
(Amsterdam, 2010), Giga-Hertz Preis (ZMK, Karlsruhe, Alemanya, 2011). Des de 
1989 Horacio Vaggione va ser professor titular en el Departament de Música de la 
Universitat de París VIII, director de recerques doctorals i responsable del Centre 
de Recerca Informàtica i Creació Musical (CICM), abans d’arribar a ser professor 
emèrit en aquesta universitat en 2012.

José Manuel López López

Estudia Piano, Composició i Direcció d’Orquestra a Madrid, on va ser alumne 
de Luis de Pablo. Rep els ensenyaments de Luigi Nono en els cursos Manuel 
de Falla de Granada i de Franco Donatoni en l’Acadèmia Chigiana de Siena. Es 
trasllada després a França per ampliar la seua formació en el GMB de Bourges, i 
més endavant a Avinyó, en els cursos Acanthes d’Anàlisi i Composició amb Olivier 
Messiaen i Pierre Boulez. Després, consolida el seu llenguatge musical personal 
aprofundint en música electrònica a la Universitat París VIII amb Horacio Vaggione 
i en el Cursus de l’IRCAM (1992) de Composició i Informàtica Musical, on treballa 
amb Tristan Murail, Philippe Manoury i Hugues Dufourt, entre altres mestres. Obté 
un DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Música i Musicologia del Segle XX en 
l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials (EHESS) de París.
Ha rebut encàrrecs de nombroses institucions: Orquestra Simfònica  de Berlín, 
Ensemble Intercontemporain, Klangforum de Viena, Ensemble Aleph, 2i2m, Plural 
Ensemble, Taller Sonor, Sigma Project, Trio Arbós, Ensemble l’Itinéraire, Quartet 
Arditti, Orquestra Filharmònica de Ciutat de Mèxic, Quartet Llatinoamericà, Alberto 
Rosat, Caroline Delume, Miquel Bernat o Philippe Spiesser, entre altres.
De 2007 a 2011 va ser director artístic de l’Auditori Nacional de Música de Madrid i 
en 2000 Premi Nacional de Música.
Actualment és professor-investigador i director de l’Atelier de Composition a la 
Universitat Paris VIII i professor de Composició en el Conservatori Edgard Varèse 
(CRD) de Gennevilliers, a França. En 2017 és nomenat professor de Composició en 
el Conservatori Regional de París (CRR).
Les seues obres estan publicades per Universal Music Publishing Group Classical, 
Editions Henry Lemoine, Editions Musicals Transtlantiques (The Music Sales 
Group), i Maison Ona a França; per Editorial Piles a Espanya, i pel propi compositor.

H
o

ra
ci

o
 V

ag
g

io
n

e 
i J

o
sé

 M
an

u
el

 L
ó

p
ez



32

Organitza:

Patrocina:

Col.labora:


