
 

 

2 xuño_Sala Mozart, Auditorio de Galicia, 20.30 h  

CARTOGRAFÍA DO PLURAL. Caleidoscopio sonoro. Rosa Fernández, comentarios ao programa, 19.30 a 20.15 h 

Hannah Kendall (1984): Vera (2008) 

Carlos D. Perales (1979): Types of blue (2015) 

Missy Mazzoli (1980): Set that on fire (2013) (Estrea en España) 

Jesús Torres (1965): Cuarteto con clarinete (2009/2021) (Estrea absoluta da versión con clarinete)  

Pierre Jodlowski (1971): Coliseum (2008) 

 

JONDE FOCUS (ANOS 2008/2013) 

CÁMARA 1 (Orde alfabética) 

Violíns: Paula Angulo Ramírez, Clara Garriga Traugut, Arabela de Miguel Robledo 

Violas: Jorge Gallardo Suárez, Inés Moreno Martínez 

Violoncellos: Pelayo Cuéllar Sarmiento, Jorge Gresa Ostos 

Frautas: Carmen Galán Mora, Francisco Rojas Huertas 

Clarinetes: José Luis Estellés*, José Serrano Campos 

Saxofón: Alejandro Fenollosa Beltrán 

Trompetas: Andrea Mirado Guerrero 

Percusión: Miquel Bernat* 

Pianos: José Luis Romero Redondo, Alberto Rosado* 

(*) Músicos integrantes do equipo artístico e académico da JONDE  

Hannah Kendall comezou a estudar violín aos 4 anos pois a súa nai pensou que as clases de música serían de 
axuda para favorecer as súas habilidades numéricas e literarias. O violín fixo que se apaixonara pola música clásica 
e polo canto, que estudou na Universidade de Exeter, onde tamén cursou estudos de composición. Tamén posúe un 
mestrado en composición avanzada no Royal College of Music e outro en xestión artística por el Royal Welsh College 
of Music and Drama. Coñecida pola súa aposta por un mundo inclusivo, traballa pola eliminación de barreiras de 
xénero, raza e pobreza, ademais de fomentar accións que favorecen o traballo das compositoras na industria da 
música clásica polo que, en 2015, recibiu o premio Muller do Futuro para as Artes e a Cultura. Así, a música de 
Kendall vai máis aló dos límites da composición e a súa obra conecta diferentes culturas musicais, realzando e 
cuestionando a tradición contemporánea ao tempo que conta novas historias a través dela. Vera segue, en certo 
sentido, coa tradición pois o material harmónico e melódico foi xerado a través dunha serie dodecafónica. No 
principio, as notas non cromáticas (as das teclas brancas do piano) son eliminadas da serie en orde, e a áxil e vivaz 
sección de abertura basease por completo nesas notas, que tamén forman a base da liña do clarinete na súa primeira 
entrada. Os sons restantes desa primeira serie son introducidos na seguinte sección, modulan a harmonía e crean 
un efecto sonoro máis escuro e pesado. Cada instrumento consigue actúa como solista antes de unirse de novo para 
desenvolver unha repetición da abertura nunha atmosfera máis queda. 

Doctor pola Universidad Politécnica de Valencia, Carlos D. Perales comeza estudando piano e composición no 
Conservatorio de Sevilla con Pilar Bilbao e Antonio J. Flores e composición e dirección de orquestra en Viena con 
M. Jarrell, D. Schermann, W. Suppan, Y. Yuasa e L. Hager, especializándose en composición electroacústica con D. 
Kauffman. A súa principal liña de traballo céntrase na extensión do son acústico mediante as posibilidades de 
expresión dos dispositivos electrónicos e a interacción humano-computador. O seu proceso creativo garda estreita 
relación coa xestualidade e a psicoloxía da percepción. As súas obras, premiadas por numerosas institucións, teñen 
sido interpretadas por numerosos ensembles e solistas en festivais de todo o mundo e ten participado como relator 



 

 

noutros festivais tanro en Europa como en Sudamérica. É catedrático de Tecnoloxía Musical no Conservatorio 
Superior de Valencia onde imparte Sonoloxía e Composición Electroacústica e profesor no mestrado de Composición 
Musical con Novas Tecnoloxías da UNIR. Types of blue xorde por compartir programa, na súa estrea, con A voz da 
balea de Crumb de xeito que Perales decidiu ‘xogar’ co azul, tanto que a partitura indica oito tons diferentes desa 
cor, sinalando en que momento deben suceder. O material temático así como o ornamental están fondamente 
imbricados en toda a peza, especialmente na extensa parte electrónica, pero tamén nos elementos instrumentais e 
ambos dialogan abertamente. A iso se refire o propio autor considerando que existen varias capas de “importancia 
temática” que se desenvolven ao mesmo tempo.  
 
Missy Mazzoli estudou nas Universidades de Boston e Yale (onde foi profesora) e o Conservatorio de La Haya, con 
L. Andriessen, M. Padding, R. Ayres, D. Lang, M. Bresnick, A. J. Kernis, C. Fussell, R. Cornell, M. Amlin e J. Harbison. 
Dirixiu o Festival MATA e foi membro do Mannes College of Music, ambos en Nova York, e compositora e docente 
na Albany Symphony. Ademais foi compositora residente en Gotham Chamber Opera, Music Theater-Group e Opera 
Philadelphia e na Sinfónica de Chicago. Recibiu numerosos premios e encargos do Kronos Quartet, Carnegie Hall, 
MET, Los Angeles Philharmonic, Whitney Museum of Art, Maya Beiser ou Emanuel Axe. Mazzoli escribe sobre a 
peza que hoxe se interpreta: “…Basquiat adoitaba escribir "Constrúe un forte, préndelle lume" nas rúas e paredes 
de Nova York. Encántame esa frase porque describe perfectamente o que intento facer con gran parte da miña 
música; constrúo unha estrutura musical aparentemente sólida que rapidamente explota, desintégrase e arde en 
algo inesperado. Tamén creo que a frase é unha instrución perfecta para todos os compositores e intérpretes; 
debemos seguir os pasos e levantar o forte, pero temos que estar dispostos a deixar de lado o que pensabamos que 
era esencial en favor do lume, as ideas potencialmente perigosas e vibrantes que xorden da nada. […] tiña a vaga 
idea de esta peza debía ser algo desafiante e virtuoso […] un virtuosismo moito máis difícil, un tipo de interpretación 
que require unha concentración total e unha coordinación case telepática entre os músicos, que deben construír o 
forte xuntos, nota a nota, mais deben ter a suficiente confianza para facer arder o conxunto cando chegue o 
momento”. 

 
O Premio Nacional de Música (2012), Jesús Torres formouse no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
onde reside desde os dez años. Paralelamente, estudia Análises Musical con Luis de Pablo e composición con 
Francisco Guerrero. O seu catálogo inclúe pezas orquestrais e de cámara para diferentes formacións instrumentais. 
Unha das súas principais inquedanzas é a musicalización de textos, en especial, de poesía de autores como V. 
Aleixandre, R. Darío, L. Panero ou San Juan de la Cruz, entre outros. Foi compositor residente da JONDE e da 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza ademais recibiu numerosos premios como o Valentino Bucchi, o Reina Sofía 
ou o Millenium Chamber Players. Ten realizado encargos para numeroso intérpretes e institucións públicas e 
privadas, e  as súas obras son programadas en ciclos de concertos e festivais de numerosos países. O Cuarteto con 
oboe (2009) é a precursora da obra que hoxe se estrea, Cuarteto con clarinete, unha peza para vento na que o 
compositor incluíu un gran xogo de dinámicas e efectos de son para os que o clarinete é ideal. Como resultado, unha 
partitura moita esixencia para os intérpretes, moi lírica e de gran fondura, marcada polos xogos tímbricos tan 
característicos do catálogo de Torres. 
 
Pierre Jodlowski defínese a si mesmo como un artista multimedia pois traballa na videocreación, a programación 
interactiva e a electrónica. Diplomouse no IRCAM en 1997 e estudiou composición e musicoloxía en Toulouse, e sen 
descoidar os seus estudos de saxo e percusión, especializouse na electrónica e as súas posibilidades creativas. A 
súa música, marcada por unha gran densidade, sitúase na confluencia do son acústico e electrónico e caracterízase 
polo seu arraigamento dramático e político. O seu traballo compositivo levouno a actuar Francia e noutros lugares 
do mundo dedicados á música contemporánea, así como noutros eidos artísticos, danza, teatro, artes visuais, música 
electrónica. Jodlowski  define a súa música como un "proceso activo" a nivel físico [xestos musicais, enerxía e 
espazo] e a nivel psicolóxico [relación coa memoria e dimensión visual do son]. Desde 1998 é codirector artístico de 
éOle (estudios de investigación e produción con sede en Odyssud - Centro Cultural de Blagnac) e ata 2014, foino do 
festival Novelum de Toulouse. O compositor di sobre Coliseum. “Durante unha visita á Arena de Nimes, chamoume 
a atención a sucesión de astros, corredores, perspectivas, a tensión inherente a eses lugares, como se a arquitectura 
e a luz levaran a conta da violencia antiga. Tiven a visión dun plano longo a diferentes niveis, unha sucesión de 
movementos que converxían de forma inevitable cara ao centro, non sendo posible outro resultado. A tensión visual 
é a fonte de enerxía motriz do proxecto, que vai sempre cara ao movemento de tensión e ruptura. Cando se calma, 
a música fala do po, a respiración e a inspiración que precede á entrada. Non directamente narrativa, a forma segue 
un camiño errante: unha forza dinámica e un conxunto de declaracións opostas divídense ou engádense”. 
 

https://open.spotify.com/playlist/1jDxEXWI9PCjhuzeByd6w2 
 

 

https://open.spotify.com/playlist/1jDxEXWI9PCjhuzeByd6w2

