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Programació

17 de Juny
dijous a les 20.30h
CM Bernat i Baldoví
MÚSICA SINESTÈSICA
CMC Garaikideak

20 de Juny
diumenge a les 20.30h
CM Bernat i Baldoví
MÚSICA SINESTÈSICA
Schallfeld Ensemble

19 de Juny
dissabte a les 18.30h
Espai Fuster
SOTTILISSIME
Riot Ensemble

18 de Juny
divendres a les 18.30h
Espai Fuster
SPLEEN
Aer Duo

19 de Juny
dissabte a les 20.30h
CM Bernat i Baldoví
METAMORFOSIS
Miquel Ausina

18 de Juny
divendres a les 20.30h
CM Bernat i Baldoví
INTERSECCIONESG
Nuevo Ensemble Segovia

20 de Juny
diumenge a les 12.00h
Espai Fuster
UR
Dario Calderone i 
Giorgio Netti

19 de Juny
dissabte a les 12.30h
CM Bernat i Baldoví. Sala 
B
PRELUDE
Fukio Saxophone 
Quartet

20 de Juny
diumenge a les 18.00h
CM Bernat i Baldoví. Sala B
JOVES INTÈRPRETS 
NACIONALS A 
FORMACIONS FORÀNIES
Riot Ensemble i Schallfeld 
Ensemble 
Modera Ricard Capellino

19:30h

Ricard Capellino


Ricard Capellino
Moving Surfaces
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Sota el títol “RituArts” es presenta la 17 edició de la Mostra Sonora de Sueca del 
17 al 20 de juny de 2021. 

La pandèmia ens ha impedit socialitzar i gaudir de les activitats artístiques de 
manera presencial. Ara que sembla que els temps més durs han passat, es fa més ne-
cessàri que mai, que tots i cadascun dels ciutadans, les administracions i els agents 
culturals, posem de relleu, la importància de la tornada als concerts en viu, com a 
espais segurs que cal preservar. 

Aquest retorn a la participació activa en els aspectacles, com una mena de Ritual 
de reconnexió entre públic i Art, es fa necessari i imprescindible per tornar a sentir, 
compartir i evolucionar com a individus que formen part d’una col·lectivitat. Perquè 
l’art sempre estarà ací per a fer-nos reflexionar sobre la nostra futilitat, per fer-nos eva-
dir o poder capgirar part de la realitat dura o difícil que ens puga tocar viure. 

En aquesta edició hem volgut tractar d’apropar música actual en diversos for-
mats i per a tots els públics, mitjançant grups i solistes de nivell internacional. 

Començarem el dijous 17 amb Música sinestèsica a càrrec de la proposta del 
CMC Garaikideak (Navarra) que tracta de com afecta la música en la percepció de 
colors a les persones sinestèsiques. El divendres dia 18 tindrem dos concerts, el primer 
a càrrec d’Aer Duo (Huelva) que presenta Spleen amb dues estrenes de compositors 
valencians, Joan Gómez Alemany i Àngela Gómez Vidal. El segon dels concerts del 
dia vindrà de la mà del Nuevo Ensemble de Segovia (Segòvia) que ens proposa Inter-
seccioneSg mitjançant un viatge a diferents llocs i espais físics i mentals. 

Continuarem el dissabte 19 amb tres actuacions: els Fukio Quartet (Alemanya) 
amb Prelude i entre d’altres amb l’estrena del jove compositor valencià Álvaro Pérez. 
El Riot Ensemble (Regne Unit) ,grup premiat per la prestigiosa fundació Ernst Von 
Siemens a la seua tasca com a grup, i que en aquesta ocasió ens presentarà Sottilissi-
me amb especial èmfasi al repertori escrit per la dona compositora. La tercera de les 
actuacions serà a càrrec de Miquel Ausina (València) amb el seu espectacle multidis-
ciplinari Metamorfosis. 

Per a concloure, el diumenge 20 tindrem al matí l’estrena a l’estat espanyol de 
l’obra Ur de Giorgio Netti (Italia). El contrabaixista Dario Calderone (Holanda) ens 
aproparà a aquesta obra de recerca increïble. 

Salutació director
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A la vesprada, presentem un format diferent d’activitat, amb una taula rodona 
aprofi tant que tindrem a joves intèrprets nacionals que treballen i participen en forma-
cions a l’estranger, perquè ens conten el seu dia a dia. I posarem punt fi nal a aquesta 
edició amb altre dels grups actuals capdavanters a Europa, el Schallfeld Ensemble (Aus-
tria) que ens proposa Moving Surfaces amb un programa de cambra força interessant. 

Com poden veure, música actual per a tots els gustos, amb la sort de poder gau-
dir-la en viu al nostre poble i a un preu immillorable, perquè tots els concerts i espec-
tacles són gratuïts!! 

Agraïment infi nit a espònsors, col·laboradors, empreses, institucions i a l’Ajun-
tament de Sueca i la regidoria de Cultura per seguir fent possible aquest festival que 
ens apropa l’art musical d’avantguarda internacional de primer nivell. 

Us anime a tots i a totes a vindre, participar i fer vostra la MOSTRA SONORA 
de Sueca! 

Ricard Capellino
Director artístic
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Salutació alcalde

Una edició més, estem convençuts que la Mostra Sonora de Sueca aconseguirà 
sorprendre el públic per la seua qualitat i originalitat a l’hora d’oferir les seues propos-
tes més innovadores.

La Mostra Sonora va ser una de les poques iniciatives culturals que es va poder 
celebrar l’any passat; un any que quedarà per sempre gravat en la memòria col·lectiva 
pel fet de privar-nos de tot allò que ens convidava a socialitzar i a gaudir dels sentits. 
Afortunadament, la situació sanitària sembla millorar dia a dia i, encara que no és 
moment de cantar victòria, almenys la pandèmia ofereix una treva i ens permet poder 
gaudir d’esdeveniments culturals d’aquest nivell a la nostra ciutat.

Com sempre he dit, tenim el gran privilegi de comptar a Sueca amb grans 
events, culturals, gastronòmics, esportius..., dels quals podem sentir-nos plenament 
orgullosos i aquesta Mostra és una prova més que evident.

Per tot això, vull donar la benvinguda i felicitació als professionals, nacionals i 
internacionals, que ens visitaran i oferiran les seues interpretacions magistrals. Així 
mateix, la meua felicitació als organitzadors de la Mostra, especialment al seu direc-
tor, i a tot el públic que podrà gaudir de l’excel·lència de la música que oferirà aquesta 
edició. Vos desitge que continueu complint moltes edicions més amb tan bona salut.

Dimas Vázquez
Alcalde de Sueca
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Salutació regidor de cultura

Després d’un any de “stop” o “standby” tornem al mes de juny del 2021 amb la 
nostra benvolguda Mostra Sonora, aquesta és la seua 17 edició, ja quasi a la majoria 
d’edat.

Com a regidor de Cultura és un plaer tornar a presentar la Mostra Sonora, des-
prés d’una temporada on teníem tota la cultura parada.

Hem de conscienciar-nos de què la cultura és segura, sempre hi han formats que 
poden adaptar-se a les circumstàncies perquè la cultura no entén de formes, ni se la 
pot encasellar, la cultura no té forma, ni pertany a ningú, i la Mostra Sonora així ho 
deixa sempre palés.

Aquesta edició porta el nom de “RituArts”, crec que llegint el nom ja sabem o ens 
fem una idea del que vol transmetre.

M’omple d’emoció veure que a aquesta edició venen tantes companyies d’arreu 
d’Espanya i d’arreu d’Europa, perquè açò signifi ca que ja es veu “la llum al fi nal del 
túnel” i que tornem a fer projectes i crear sinergies entre pobles i nacions. Vénen de 
Navarra, de Huelva, Segòvia i València, però també de Regne Unit, Àustria, Itàlia, 
Alemanya i Holanda. Aleshores tenim una oferta internacional ben ampla perquè to-
tes i tots puguem gaudir de la cultura que ens dóna la 17 edició de la Mostra Sonora 
de Sueca.

Espere que aquesta siga una gran edició i que gaudim de la “cultura segura”.

Vladimir Micó Soler
Regidor de Cultura
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La proposta “Música Sinestèsica” del Centre de Música Contemporània Garai-
kideak aprofundeix sobre la relació existent entre la música d’avantguarda i el fenomen 
de la sinestèsia.

En 1999 l’investigador italià Tornitore, en la seva Teoria de la Història de la 
sinestèsia, declara que ja Pitàgores, Aristòtil i Newton identificaven la presència de 
tals fenòmens sensorials. Tant Tornitore com el nord-americà Richard Cytowic, en 
1995, van coincidir a afirmar que el camp d’estudi de la sinestèsia solament podrà ser 
eixamplat a partir del desenvolupament de la neurociencia i, en particular, de la neu-
ropsicologia, amb auxili de la tomografia computada del cervell. 

En aquest concert didàctic i participatiu, la divulgadora científica (i sinestèsica) 
Miren Karmele Gómez, ens mostrarà de primera mà de què tracta aquest fenomen 
sensorial i com l’afecta la seva condició de persona sinestèsica. 

Al mateix temps que la pianista Alicia Torrea interpretarà obres de diversos 
compositors, algun d’ells sinestèsic com Scriabin, podrem descobrir els colors, mo-
viments i formes que habiten en l’univers de Miren Karmele Gómez; instantànies vi-
suals que només ella percep.

PROGRAMA

Música Sinestèsica
Concert: CMC Garaikideak (Navarra)

Dijous, 17 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldovi 20:30h

Preludios
Op.11, Nº4 (Azul)
Op.35, Nº3 (Rojo)
Op.17, Nº1 (Amarillo)
Op.33,Nº3 (Rojo)
Op.17, Nº3 (Azul)
Xerrada sinestèsica
Güero
L’Isola Dei Numeri
Prélude
Cinq études d ́Art, “Cos I Materia” - An-
toni Tàpies in Memoriam
Perpetuum
Encontre amb el públic

Alexander Scriabin (1888-1869) 

Helmut Lachemann (1969)
Alain Louvier (1991)
Jean-Jacques Di Tucci (1995)
Hèctor Parra (2012)

Gyorgy Kùrtag (1979)
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ENSEMBLE GARAIKIDEAK

Actualment integrat per quatre compositors i dotze intèrprets procedents de 
Navarra, Aragó, Euskadi i La Rioja, es va fundar l’any 2010, en el marc d’una tro-
bada promoguda per diversos compositors i intèrprets residents a Navarra, amb 
l’objectiu de promoure la creació i difusió de treballs de composició dins del camp 
de la música contemporània.

Ensemble resident del NAK, Festival de Música Contemporània de Navarra, 
Garaikideak ha realitzat dotze produccions musicals i multimèdia, i ha participat en 
diversos cicles de música contemporània organitzats a Navarra. 

Amb un repertori de més de cinquanta obres estrenades i una biblioteca virtual 
de partitures d’accés gratuït, compta amb la col·laboració de més de trenta intèrprets 
i autors de Navarra, Aragó, Euskadi i la Rioja.

+info: https://garaikideak.com

INTÈRPRETS:
Alicia Torrea, pianista
Miren Karmele Gómez, artista i divulgadora científi ca
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Spleen, representa l’estat de melancolia, sense causa definida, o d’angoixa vital 
d’una persona. El terme popularitzat per Baudelaire, provenia d’una errònia creença 
des de l’antiga Grècia, en la qual creien que el bus (splēn) estava associat a la melan-
colia. Sota aquest títol, presentem un programa filat a través d’obres inspirades en 
lletres de l’escriptor francès Baudelaire (Neuwirth, Gómez Alemany), obres que invo-
lucren un sentiment profund (Gubaidulina, Gómez Vidal) i obres (“Next to Besides 
Besides”) que irònicament ens desperten una nova melancolia intrínseca en les nostres 
vides donada la situació actual, com és la paraula prop; enyorada i valorada necessitat 
de proximitat, ara més que mai.

PROGRAMA

Dhamar (1999/2000) José María Sánchez-Verdú (1968-)
Kadenza (2018) Sofía Gubaidulina (1931-)
Coffin-Ship (2018) Tomasz Skweres (1984-)
Ab[sentia] (2021) * Ángela Gómez (1991-)
[Pausa]
Spleen III (2000) Olga Neuwirth (1968-)
Next to Besides Besides (2003/08) Simon-Steen Andersen (1976-)
Les fleurs du mal (2021)* Joan Gómez Alemany (1990-)
Estrenes absolutes, encàrrecs d’Aer Duo

Spleen
Concert: Aer Duo (Huelva)

Divendres 18 de Juny de 2021
Espai Joan Fuster 18:30h
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AER DUO

AER és un duo d’acordió i saxofon nascut a Àustria en 2017. Un projecte forjat 
mentre cursaven els seus estudis de Màster en Practice Performance in Contempo-
rary Music amb el prestigiós ensemble Klangforum Wien.

Coincidint en els mateixos principis, el duo s’estableix amb un fort lligam a la 
interpretació rigorosa de música de nova creació, així com a la col·laboració amb joves 
compositors.

En la seua curta trajectòria, AER ha estat protagonista de festivals a Àustria i 
Espanya (Impuls- Minuten Konzerten 2018, Musik in Krumegg 2018, NueBo Festi-
val 2018, Muti Festival 2019/ 2020,etc.) i primers premis en concursos internacionals 
(Recre@ Competition 2018, 2o premi) i el treball directe amb compositors consolidats 
com Simon Steen-Andersen, Francisco Martín Quintero, César Camarero, Victor 
Estapé, Joan Gómez Alemany, entre altres.

INTÈRPRETS:
Maria Mogas Gensana, acordió
Patricia Coronel Avilés, saxos

+info: www.duoaer.com
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El projecte InterseccioneSg presenta un viatge sonor que ens portarà a llocs 
completament diferents a través de propostes molt personals que integren, a més, di-
ferents cultures. Viatjarem des de “Stromboli” fins al “Rincon”, passant pel “Silencio” 
i la “Luz” i descobrint les seves “Intersecciones”. El programa contempla cinc obres 
dedicades i estrenades pel neSg.

La bujía de Stromboli coordina un treball interdisciplinari entre textos de Pilar 
Martín Gila, imatge i so, on la videocreació d’Eduardo Momeñe marcarà la posada en 
escena i l’ús de l’electrònica tindrà un rellevant paper en el conjunt de l’obra.

L’estrena de Viaje al silencio reflecteix l’aposta personal del neSg per donar su-
port al treball dels joves compositors. Aquesta obra va ser seleccionada gràcies a la 
col·laboració pedagògica que des de 2020 manté l’ensemble amb l’Escola Universi-
tària d’Arts TAI de Madrid.

Interseções e mudanças és l’obra que dóna nom al programa i eix del concert. 
Conjuga les possibilitats sonores de la peculiar formació amb la tècnica electroacústi-
ca. És una mostra del compromís del grup per difondre la música de qualitat de dones 
compositores.

Luz és una estrena absoluta del reconegut compositor Mario Carro. L’obra està 
inspirada en uns versos del gran poeta Antonio Machado i el seu vincle amb Segòvia.

El Rincón convida a l’espectador a reflexionar sobre l’espiritualitat de l’ésser 
humà. Aquesta composició explora els ritmes tradicionals propis dels ritus i cultes 
màgics relacionats amb la santeria cubana des d’un prisma totalment contemporani.

Cinc obres, dues estrenes, una ínfima mostra sonora de les infinites i inesgota-
bles interseccioneSg de l’ésser humà.

InterseccioneSg
Concert: Nuevo Ensemble de Segovia (Segovia)

Divendres 18 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldovi 20:30



PROGRAMA

La bujía de Stromboli (versión ensemble)* (2017)  Sergio Blardony (1965-)
Sobre textos de Pilar Martín Gila. Videoecreación de Eduardo Momeñe
Viaje a Silencio (2020)**  Juan Martínez Pérez  (1997-)
Interseções e mudanças (2018)* Ángela Gallego (1967-)
Luz (2021)** Mario Carro (1979-)
El rincón (2018)*  Flores Chaviano (1942-)
* Obres dedicades i estrenades pel neSg.
** Estrena absoluta. Obra dedicada al neSg.

NUEVO ENSEMBLE DE SEGOVIA (NESG)
Amb una consolidada trajectòria de prop de trenta anys de recorregut, el neSg 

ha realitzat més d’un centenar d’estrenes d’obres dels més representatius autors espan-
yols i iberoamericans actuals. Participa activament en la vida musical contemporània 
a través de diversos concerts i festivals anuals a Espanya; destaquen, a més, les seves 
actuacions a Miami, Nova York i l’Havana. En 2014 grava un disc de compositores 
espanyoles: “Dones que donen la nota”.

És grup resident del Festival Internacional de Música Contemporània de Ma-
drid (COMA), de les Jornades de Música Contemporània de Segòvia i de l’Escola 
Universitària d’Arts TAI (Madrid).

El compromís amb la música del nostre temps es fa visible en la qualitat del 
seu treball i la força de les seves interpretacions en directe, la qual cosa li ha generat 
crítiques molt favorables dels mateixos compositors i del públic. El nou ensemble de 
Segòvia és en l’actualitat un clar referent en el panorama de la música actual espanyola.

El neSg, amb la participació de l’experimentada batuta del seu fundador, Flores 
Chaviano, està compost per Elena de Santos (piano), Ana Isabel Gómez (fl autes), 
Chema Gª Portela (clarinets i direcció), Dianis Tast (clarinet i clarinet baix), Pablo 
Castaño (saxofons) i Eugenio Uñón (percussió). Així mateix, tots ells compaginen la 
seva labor interpretativa amb la docent, la qual cosa mostra el seu compromís i impli-
cació activa amb l’ensenyament musical.

INTÈRPRETS

Elena de Santos, piano Ana Isabel Gómez, fl auta
Dianis Cata, clarinet y clarinet baix  Pablo Castaño, saxofons alt, tenor y baríton
Eugenio Uñón, percusió Chema Gª Portela, clarinet, clarinet baix y direcció
Flores Chaviano, direcció  Enrique Rivas, electroacústica
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En el seu programa Prelude (Index) el quartet de saxofons Fukio parteix de la 
idea utilitzada per William Albright en la seva peça Fantasy Etudes, d’indexar múl-
tiples gestos musicals per a crear un teixit musical heterogeni, orgànic, sorprenent i 
esmunyedís. Aquestes idees obren la porta a un desenvolupament futur. Els cinc dife-
rents apropaments a la formació del quartet de saxofons estan intencionalment conce-
buts “against type”, inspirat per sons que usualment no són associats amb el saxofon. 
Des de l’exploració tímbrica fins a la influència del Jazz, cada peça del trencaclosques 
és un clar reflex de la situació present de pluralitat poètica.

PROGRAMA

Oscil·lant (2021) * Álvaro Pérez Sánchez (1999-)
Madonna del Prato (2012) Lisa Streich (1985) 
Saxophonquartett (2014)  Georg Friedrich Haas (1953) 
Gnomon (2019)  Voro García (1970) 
Fantasy Etudes (1993-1995)  William Albright (1944-1998) 
Prelude: Index 
Etude No 1: A Real Nice Number 
Etude No 2: Pypes 
Etude No 3: The Fives for Steve Etude 
No 4: Phantom Galop Etude 
No 5: Harmonium Etude 
No 6: They Only Come Out at Night 

*Obra d’estrena

Prelude
Concert: FUKIO QUARTET

Dissabte 19 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldoví sala B 12:30



FUKIO QUARTET
Des dels seus inicis en 2008, Fukio se centra en la interpretació de música per a quartet 

de saxofons i en la creació de nou repertori. El quartet establert en Colònia està especialitzat 
en música contemporània per la HfMT Köln i música de cambra pel CNSMD de Paris. Ha 
treballat amb reconeguts compositors com Georges Aperghis, Fabien Lévy i Georg Friedrich 
Haas entre altres. Fukio col·labora activament amb joves compositors realitzant una labor de 
creació de nou repertori per a quartet de saxofons. Cal destacar el treball amb Lisa Streich, 
Matthias Krüger, Birke Bertelsmeier, Thierry Tidrow, Camilo Mendez-Sant Joan, Francesc 
C. Kenichi Ikuno, David Moliner, Francesc C. Goldschmidt o Sergej Maingardt. En els úl-
tims anys el quartet ha realitzat més d’una vintena d’estrenes. Fukio actua en importants sales 
d’Europa, Àsia i Amèrica així com en nombrosos festivals com el Tripclubbing de Kölner Phil-
harmonie, Intersonanzen Postdam, Spitzentone i Romanischer Sommer Köln, Hohenloher 
Kultursommer, Andernacher Musiktage, Young Euro Classics en Berlin, Mosel Musikfesti-
val, Kultursommer Oldenburg, Junge Elit Konzertreihe Schloss Fulda, Huddersfi eld Contem-
porary Music Festival al Regne Unit, Festival Música en Segura, Festival Monteleón i Festival 
Internacional de Música Contemporània ENSEMS. El quartet obté el 1r premi en el Felix 
Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerbes für Neue Musik a Berlín i el 1r premi en el 
Karlsruher Wettbewerb für die Interpretation Neue Musik, tots dos en 2014. El 1r premi en el 
Coop Music Awards en Milan i el 1r premi en la 20a International Chamber Music Competi-
tion de Illzach en 2017. El quartet a estat guardonat amb la medalla d’or en el concurs UGDA 
de Luxemburg, en el Gianni Bergamo Classic Music Award de Lugano i en el Concurs Perma-
nent de Joventuts Musicals d’Espanya. En 2015 va ser becat per la fundació Werner Richard–
Dr. Carl Dörken i recentment és seleccionat per als Circuits FestClásica 2020. En 2014 Fukio 
grava el seu primer CD com a premi del concurs FMB-*Hochschulwettbewerb música de Ro-
bin Hoff mann, Georges Aperghis i Fabien Lévy, produït per Tonmeisterinstitut UdK Berlin. 
En 2016 la WDR, Ars Produktion i la Förderer der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
atorga a Fukio Ensemble el guardó al grup revelació “Taste the Best”, sent premiat amb el total 
suport per a l’enregistrament del seu segon CD -Time in Motion-. En 2019 Fukio col·labora 
en el CD ‘weiter’ un monogràfi c del compositor alemany Ralf Hoyer, produït per Kreuzberg 
Rècords a Berlín. Fukio ha estat retransmès per WDR, Deutschlandfunk, SR 2 KulturRadio, 
RNE, Radi Catalunya i RTVE. La labor formativa i pedagògica és un pilar central en les acti-
vitats del quartet, duent a terme l’Encontro Galego do Saxofon i workshops en la Universitat 
East Anglia, el Regne Unit, la Universitat Autònoma Zacatecas, Mèxic, Conservatori Jaques 
Thibaud de Bordeus a França i el MIT Ensemble a Taiwan.

INTÈRPRETS

Joaquín Sáez Belmonte, saxo soprano  
Xavier Larsson Paez, saxo alt  
José Manuel Bañuls Marcos, saxo tenor  
Xabier Casal Ares, saxo baríton 

Info: www.fukioquartet.com
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Inguz és un estudi íntim de les sonoritats de violoncel i clarinet. Explora aquests 
instruments conformant i contrastant les seues característiques enmig d’un relat de 
mobilitat i estasi alterns, producte de les congruències i divergències de pas i ritme.

Com moltes de les obres de Iannotta, Limun es divideix en dues meitats, la se-
gona és una resolució o resposta que té tant de pes com la primera. Aquesta és una 
música feta de fricció. Sovint s’expressa tranquil·lament, com els patinadors en un bol 
de formigó, els arcs de violí i viola llisquen per les seues cordes, creant silencis, amb 
harmònics d’aire. En altres ocasions, parades fortes i girs vertiginosos tallen el discurs 
amb canvis sobtats de dinàmica o de timbre.

L’obra de Hannah Kendall existeix a les interseccions. Connectant amb poetes, 
coreògrafs i galeries d’art, troba noves experiències per impulsar les seues composi-
cions. La seua música es guia per la cultura comunitària i crida a l’acció; plena de de-
talls, embolcalla subtils arranjaments amb grandioses resolucions.

Amb imbricacions subtils, Joanna Bailie presenta aquests Five Famous Ada-
gios. El silenci, la contemplació i l’evaporació sonora caminen fins al final del discurs...

Sottilissime per a trio de corda “cantant” d’Anna Korsun: aquí, en una foscor que 
contrasta amb les llums i els treballs de vídeo a seguir, els ecos (o són prefiguracions?) 
de tres cantants s’amunteguen a la nit. A partir del «naixement del so», aquestes veus 
sense formació s’estenen a la foscor per explicar la seua història completa: emergint 
d’una escassa debilitat a una recerca sostinguda de tot el seu registre.

PROGRAMA

Inguz (Fertility) (1996) Liza Lim (1966-) for clarinet and cello
Limun (2011) Clara Iannotta (1983-) for violin and viola
Hot Summer No Water (2020)  Hannah Kendall (1984-) for cello
Five Famous Adagios (2002/2006) Joanna Bailie (1973-) for clarinet and string trio
Sottilissime (2019) Anna Korsun (1986-) for singing string trio

Sottilissime
Concert: Riot Ensemble (Regne Unit)

Dissabte 19 de Juny de 2021
Espai Joan Fuster 18:30
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RIOT ENSEMBLE

 The Riot Ensemble és un dels grups musicals nous de més ràpid creixement i 
més ambiciosos en el treball de la música actual al Regne Unit. Els 20 membres del 
conjunt treballen com a artistes, creadors de projectes, compositors i col·laboradors; 
creant i produint una àmplia gamma de projectes a Europa. Són particularment actius 
en aportar veus internacionals emergents a la nova escena musical, des del 2012 han 
ofert més de 200 estrenes mundials de compositors de més de 32 països.

La seua última convocatòria d’encàrrec d’obres va rebre 332 sol·licituds de tot el 
món. Aquest projecte anual ha donat com a resultat més d’una dotzena d’encàrrecs, 
molts dels quals han aparegut en el seu creixement de producció discogràfi ca.

Riot ha actuat en festivals com el Huddersfi eld Contemporary Music Festival 
(Regne Unit), Dark Music Days (Islandia), Tampere Biennale (Finlandia), Nordic 
Music Days (Suecia) i Música En Segura (Espanya).

Els compromisos dels pròxims dos anys inclouen concerts a November Mu-
sic, Spitalfi elds Music Festival, Wien Modern, Darmstadt i aparicions de regrés a 
HCMF i Dark Music Days. Riot ha actuat diverses vegades en viu a BBC Radio 
3, i en llocs que van des de galeries d’art i pubs a salas de concerts importants com el 
Southbank Center i LSO St Luke’s.

Les pròximes gravacions en HCR i Coviello Classics inclouen música de Pa-
tricia Alessandrini, Liza Lim, Rebecca Saunders, Laurence Osborn, Mirela Ivievi, 
Jonathan Harvey, Chaya Czernowin, Samantha Fernando, Donghoon Shin i Pau-
line Oliveros.

Les iniciatives de Riot inclouen el programa de Jove Compositor/a de l’any que, 
en col·laboració amb l’escola de música foreSOUND, ha encarregat a més d’una dot-
zena d’adolescents que escriguen les seues primeres peces. El seu treball ha estat do-
nat suport a per Arts Council England i nombrosos patrocinadors privats, com Opus 
2 International, PRSF, Ambache Charitable Trust, RVW Trust i la Fundació Holst.

Actualment han rebut el prestigiós Ensemble Prize per la fundació Ernst 
Von Siemens.

INTÈRPRETS:
Ausiàs Garrigós Morant Sarah Saviet, violin
Stephen Upshaw, viola Louise McMonagle, cello

info: www.riotensemble.com
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Metamorfosis gira entorn de la vida de l’artista. Una retrospectiva del cicle vital 
d’un pianista en el seu refugi, turmentat per la solitud i el pas del temps. El sacrifici 
d’una vida oferida a la història, al record. El canvi, les mutacions personals. Metamor-
fosis tracta de mostrar-nos les mutacions del piano als nostres dies. De la música en 
gestos. De rellevants obres pictòriques del segle XX en el reflex obscur de la nostra 
ànima. Les mutacions d’un personatge que viu els seus últims dies.

Aquest és un espectacle transdisciplinari de música-teatre i arts visuals. Diri-
git per Xavo Giménez, es tracta d’una creació col·lectiva que parteix de músiques de 
nova creació carregades de referències pictòriques i literàries (Klee, Kandinski, Dalí, 
Goethe, Kafka i altres), reinterpretades per Isabel Ruiz “Eixa” a través de les seues 
il·lustracions animades.

Sobre l’escenari: les parets d’un estudi, una finestra, un piano, una taca a la paret, 
una peixera buida i un intèrpret, Miquel Ausina. 

PROGRAMA

* L’electrònica no és original de l’autor, ha sigut creada per Miquel Ausina per a l’espectacle.

** Estrena de l’obra comissionada per a aquest espectacle.

Metamorfosis
Espectacle interdisciplinar: Miquel Ausina (València)

Dissabte 19 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldovi 20:30

Tangible (2012)
Metamorphoses  (2017), 
selecció, 20’
Key Jack (2017)

Silence Must Be (2002)
Metamorfosi** (2021)

Raquel García-Tomàs (1984-)
George Crumb (1929-)

Michael Beil (1963-)

Thierry de Mey (1956-)
Claudia Cañamero (1995-)

per a piano i electrònica
per a piano amplificat i set 
instrumental
per a pianista sense piano, 
electrònica i vídeo en viu
per a director i electrònica*
per a peixera, objectes i veu
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MIQUEL AUSINA

València, 1989. Estudia a l’ESMuC, Barcelona (2008-2013), i al Conservatori 
Txaikovski de Moscú (2013-2014). Realitza Màster en Interpretació a l’ESMuC (2014-
2016), on s’especialitza en músiques de nova creació i performance.

Entre els festivals dedicats a músiques de nova creació, ha participat en el Fes-
tival SoXXI de Canals (2016), al Festival Internacional Bergerault de Valdepeñas 
(2017) i al Festival Ensems de València (edició 2016, col·laborant amb Amores, i 2019, 
amb Imaginari Ensemble).

És cofundador, junt amb Carles Salvador, Víctor Trescolí i David Merseguer, 
d’Imaginari Ensemble (2018), formació emergent establida en València i dedicada a la 
difusió de noves músiques.

Altres projectes personals a piano sol amb músiques de nova creació que ha dut 
a terme són “(E)STAMPES: Piano, Toy Piano and Electronics Music Project” (2017) 
i “Sons de Mitjanit: Transfiguracions en l’escriptura per a piano al segle XXI” (2019). 
També ha treballat en projectes multidisciplinaris a València, acompanyant musical-
ment l’espectacle “Moby Dick: el mal amor” (2018) de la companyia de teatre Arden 
Producciones i el ballarí Toni Aparisi, així com creant l’espai sonor i dirigint el solo 
de dansa “Puput” (2020) d’Irene Ballester, de la companyia Fil d’Arena Dansa-Teatre.

EQUIP ARTÍSTIC

Miquel Ausina, intèrpret / espai sonor
Xavo Giménez, direcció escènica i dramatúrgia
Isabel Ruix “Eixa”, il·lustradora
Blanca Añón, espai escènic
José Martín Márquez de Torres, espai lumínic
Claudia Cañamero, compositora (obra encàrrec)
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Dins de moltes de les convencions (musicals) actuals, existeix un sentit més am-
pli, diria una frontissa, al voltant de la qual, els diferents angles s’han anat desenvolu-
pant gradualment com a rajos, cada vegada més allunyats del seu origen comú, fins 
que s’exclouen mútuament en les seues respectives conclusions. És el pas fonamental 
que permet a tothom desenvolupar la seua pròpia identitat cultural i personal: un pro-
cés de selecció progressiva, que sovint exclou l’altre de si mateix fins al punt de lluitar 
contra ell. Hem arribat així a la infinita complexitat del món actual, la seua impara-
ble divisió, sí, però també a la possibilitat d’una mirada / escolta més conscient de la 
que estem acostumats. Traient-nos momentàniament de la lluita, el prefix ur suspén 
la força centrífuga de cada interpretació, activant el seu potencial centrípet: el que 
aparentment només és un retorn, és més aviat la càrrega indispensable per a un nou 
salt interpretatiu, que ens servirà per a tornar a connectar aparentment. Conclusions 
irreconciliables, en un nou ordre comú, tot i que provisional.

UR, 2 ritus per al contrabaix, és una reflexió sobre els dos papers principals del 
contrabaix en la història de la música: la intensa energia unificadora del so del pedal 
i el continu, que més tard es va convertir en el baix caminant (i parlant), com a motor 
ocult de totes les danses.

Vaig explorar aquesta doble naturalesa, contínua i discreta, en paral·lel a la sa-
cralitat del bou en moltes cultures (una figura per a mi particularment propera al con-
trabaix) i en particular al mite del Minotaure.

Tres línies de desenvolupament s’entrellacen:

. El so tens, com a poderós impuls a la vida

. L’articulació (el nus, el plec), com a principi generatiu inesgotable

. El laberint (la seua planificació i travessia), com a metàfora arriscada per 
compondre

Ur
Concert i Xerrada: Dario Calderone i Giorgio 
Netti (Holanda-Itàlia)

Diumenge 20 de Juny de 2021
Espai Joan Fuster 12:00
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Va néixer una doble visió, especular, però asimètrica: l’un activa l’altre, transfor-
mant-se al mateix temps. A partir de la visió, doncs, els 2 ritus, la formulació exacta dels 
gestos que permetran escapar gairebé indemnes a uns i altres, al llarg de 2 camins diferents.

U - el primer ritu (35 ‘) es divideix en tres parts: 
1 (17,36) explora les relacions entre les notes greus i agudes, començant per la 

segona nota buida (C #) i la seua setena part, i després involucra progressivament 
III I i IV (A G i F); sorgeix un laberint d’ecos i copresències, teixit pel retorn cíclic 
dels harmònics a tota l’extensió de les 4 cordes. A l’interior, els sons greus i aguts se 
succeeixen prevalent en fases alternes; la mateixa superfície de suport en fases alternes 
s’inclina, oscil·lant entre la mètrica estesa i la pulsació de pressió, fins que genera un 
estat d’energia intens.

2 (10,53), amb el pols, llança cap a una dansa temerària per sobreviure, entre una 
consciència (instrumental) cada vegada més articulada i el seu poderós cos; notareu 
que tots dos estan fets a partir de diferents gradacions del mateix material: cap dels 
dos sucumbeix, però res serà igual que abans.

3 (6,44) és una cesura i un residu, ni dins ni fora del laberint dissolt: la síntesi 
incompleta dels esdeveniments ocorreguts, projectada en un altre lloc; és l’únic suport 
d’un pont interromput.

R- és l’altre marge, cap al qual apuntava el pont; ja hi som. El segon ritu es 
divideix en dues parts:

1 (8,19) sense arc: un retorn sobtat als orígens de la sorpresa en escoltar una cor-
da estreta, dos, tres, quatre i recuperar progressivament la vida d’una energia ballant 
encara més potent, palpitant. El seu encreuament de l’instrument creix i s’enforteix, 
per empényer-se fins als límits de l’audible i transformar-se de nou, aquesta vegada 
sense cesura, trobant l’arc

2 (13’27) un nou arc, però, com si es tractés d’una altra mà sobre un braç més llarg, 
que arriba amb destresa on no pot la dreta.

Cridat a un ball acrobàtic per la mà esquerra, es llança temeràriament a un dens 
contrapunt d’impulsos que, bufant al foc, es fon, generant un encantament harmònic.

El conjunt de 2 ritus voldria recordar i preservar l’origen sagrat del desig (“Kama, 
la primera llavor de la consciència” renou traduït de fromgveda 10, 129, 4), circumscri-
vint un lloc i dos camins al seu interior. Una doble llum va dictar les seues coordena-
des: Stefano Scodanibbio, el poeta explorador d’aquest instrument, i Gerard Grisey, 
que des del buit de la seua quarta corda va ser capaç de generar tot l’espai acústic.

En canvi, una sola dedicació: a Dario Calderone, company ctònic d’aquest llarg viatge.
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PROGRAMA

U- I rite (35 min.)   
R- II rite (22 min.)
Estrena nacional

INTÈRPRET

DARIO CALDERONE (CONTRABAIX)
Estudià Contrabaix amb Massimo Giorgi, Franco Petracchi i fou un dels alum-

nes d’Stefano Scodanibbio. Ha sigut regularment convidat com a solista en nombro-
sos festivals: Biennale di Venezia (IT), NYYD Festival (EST), November Music 
(NL), ECLAT (DE), Gaudeamus Festival (NL), Sound of Music (NL), Dag in de 
Brandig (NL), Composit Festival (IT), Katowiche auditorium with National Poli-
sh Radio Orchestra (PL), Incubate Festival (NL), Festival La via Lattea in Lugano 
(CH), Davos Festival (CH), Rassegna di nuova Musica Macerata (IT) Auditorium 
Parco della musica of Rome, Festival d’automne (FR) Wien Modern (AU), etc.

+info: https://dariocalderone.com

COMPOSITOR CONVIDAT

Giorgio Netti va néixer a Milà en 1963. Va estudiar composició amb Sandro 
Gorli, influenciat poèticament per les conferències de Ferneyhough, Grisey, Nunes, 
Rihm i Xenakis celebrades entre 86 i 95 en la mateixa ciutat, el seu treball es caracte-
ritza per la convergència de la intuïció inicial, la pràctica instrumental i l’estructura 
en un sol espai, la forma, en la qual cada moment s’experimenta com una singularitat 
irrepetible, i la materialització local d’una força cohesiva més àmplia.

info: http://www.giorgionetti.com
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SINOPSI

Taula rodona formada pels intèrprets Ausiàs Garrigós (Clarinetista del Riot 
Ensemble), Myriam García (Cellista del Schallfeld Ensemble) i Manuel Alcaraz (Per-
cussionista del Schallfeld Ensemble). Moderada per Ricard Capellino.

El Riot Ensemble i el Schallfeld Ensemble són grups formats per joves intèr-
prets amb una gran trajectòria al món de la música. Amb el suport de fundacions, 
empresses i administracions públiques, desenvolupen en aquest tipus d’activitats ar-
tístiques una llavor imprescindible al camp de la música contemporània.

S’abordaran les seues experiències professionals als ensembles i ens explicaran 
algunes normes de funcionament, coordinació d’activitats i mètodes de finançament i 
gestió de recursos per conéixer un poc més el dia a dia d’aquestes formacions, així com 
les respectives agendes i projectes futurs…

“Joves intèrprets nacionals a 
formacions forànies”
Taula rodona

Diumenge 20 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldoví sala B 18:00

With the friendly 
support of the:
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Schallfeld Ensemble es presenta per primera vegada en la Mostra Sonora de 
Sueca amb un programa de música de cambra articulat entorn de dues obres de dos 
dels autors més rellevants del panorama de la música contemporània internacional: 
Beat Furrer i Giorgio Netti. Completen el programa Charisma, de Iannis Xenakis i 
dues obres de joves compositors amb els quals Schallfeld ha desenvolupat una estreta 
col·laboració al llarg dels anys: Anahita Abassi i Diego Jiménez Tamame, tots dos 
alumnes de la universitat de música i arts escèniques de Graz.

En el seu trio Aer, Beat Furrer s’inspira en l’aire, com a element, com a presència 
eterna en constant transformació, on el clarinet construeix un moviment continu, gai-
rebé inaudible, sobre el qual es desenvolupa l’obra.

Giorgio Netti, inspirat per la imatge d’una gota d’aigua que cau a un torrent, 
explora la idea de la transformació ininterrompuda creant un espai sonor ressonant 
en el qual les diferents veus flueixen en metamorfosi contínua. Due lune in più di là 
constitueix una rondalla, la lleugera complexitat d’una rondalla comptada per l’aigua.

Charisma, de Iannis Xenakis, constitueix un homenatge al seu alumne Jean Pie-
rre Guezec, mort prematurament. Inspirat en dos versos de la Ilíada - i llavors l’ànima, 
com a fum, va penetrar en la terra cridant - Xenakis construeix un cant dramàtic a 
través d’una sonoritat complexa, amb canvis de registre i dinàmica, extrems. 

L’obra de Diego Jiménez Tamame - ...and they’veu got us in their cage, ruined of 
grace and senses... - el títol del qual prové d’un poema de C. Bukowski, es concentra 
en possibilitats sonores esteses del clarinet i violoncel. Els dos instruments, conside-
rats un com la prolongació de l’altre, construeixen una dimensió complementària que 
es transforma constantment al llarg de la peça.

La peça de Anahita Abbasi, Moving Surfaces III/ Another Birth és part d’un ci-
cle sobre el canvi, el moviment i la mutació. Abbasi es proposa revisar el rol tradicional 
dels instruments i explorar les possibles relacions tímbriques que s’estableixen entre 
ells, elaborant una polifonia que porta, en paraules de la compositora, a la creació d’un 
“mur sonor” a nivell tant físic com emocional.

Moving Surfaces
Concert: Schallfeld Ensemble (Austria)

Diumenge 20 de Juny de 2021
CM Bernat i Baldovi 19:30
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PROGRAMA

Aer (2010) Beat Furrer (1954-)
clarinete, violoncello, piano

Charisma (1971) Iannis Xenakis (1922-2001)
clarinete y violoncello

Moving Surfaces III / Another birth (2015) Anahita Abassi (1985-)
piano, saxo, percusión

…and they’ve got us in their cage, ruined of grace and senses…(2017) Diego Jiménez 
Tamame (1990) 
clarinete y violoncello

due  lune  più  in  là (2000) Giorgio  Netti (1963-)
clarinete, saxo, violoncello, piano, percusión 

SCHALLFELD ENSEMBLE

Schallfeld és un ensemble de música contemporània establert en Graz (Àustria). 
El col·lectiu ha captat en els últims anys l’interés del públic austríac i internacional a cau-
sa del seu virtuosisme i refinat so cambrístic, així com a la seua atenció als formats de 
concert, que tracten de crear una nova dimensió de l’escolta. Schallfeld va ser fundat l’any 
2013 per exalumnes del ensemble Klangforum Wien. En la seua programació es reflec-
teixen la diversitat i interessos artístics dels seus membres, procedents de 8 nacionalitats. 
En els últims anys, Schallfeld ha emergit en l’escena internacional de la música contem-
porània a través dels seus programes centrats en compositors actuals, en nous conceptes 
de concert, així com a través del seu treball amb electrònica en viu i improvisació.

A més de la seua temporada estable en Graz, el ensemble ha participat en fes-
tivals com Wien Modern, Impuls Graz, Klangspuren Schwaz, els Cursos d’Estiu de 
Darmstadt, Afekt (Estònia), Romaeuropa (Roma), Bludenzer Tagen zeitgemässer 
Musik (Bludenz), Signale (Graz), Poznan Musical Spring (Polònia), i en el Festival 
Internacional de Daegu (Corea del sud), entre altres. Durant els anys 2016 i 2017, 
Schallfeld han estat seleccionats pel Ministeri Austríac de Cultura i Afers exteriors 
com a representants del NASOM (New Austrian Sound of Music), un programa 
dedicat a promoure destacats joves artistes austríacs a l’estranger. Des del 2015, Scha-
llfeld és ensemble en residència de la xarxa europea Ulysses.

Schallfeld ha estat ensemble en residència en els cursos de Darmstadt (2016), 
Impuls (2015, 2017, 2019, 2021), la Universitat de Califòrnia Sant Diego (2020), Uni-
versitat d’Harvard (2020) i col·labora establement des de 2015 amb el IEM, institut 
de música electrònica de Graz.
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Així mateix, Schallfeld està compromés en activitats pedagògiques i projectes 
teatrals per a nens i adults. El col·lectiu ha rebut fons de la UE (Youth in Action), 
Music Àustria (MICA) i KulturKontakt Àustria. Actualment, l’ensemble rep suport 
de la ciutat de Graz, l’estat d’Estiria i el Govern d’Àustria, així com de la Universitat 
de Música i Arts Escèniques de Graz.
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support of the:



www.mostrasonorasueca.com


