
 

 

4 xuño_Sala Mozart, Auditorio de Galicia, 20.30 h  

CARTOGRAFÍA DO PLURAL. Dende o presente escóitase o futuro.  
Rosa Fernández, comentarios ao programa, 19.30 a 20.15 h 
 

Abel Paúl (1984): Tierra y centro de la tierra (2018) 

Nuria Núñez (1980): Migraciones (2019) 

Hara Alonso (1990): Möbius (2022) (Estrea absoluta. Encargo da JONDE) 

José Manuel López López (1956): La casa de las cigüeñas (2018) 

 

JONDE FOCUS (ANOS 2018/2022) 

CÁMARA 3 (Orde alfabética)

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

Violas: Jorge Gallardo Suárez, Inés Moreno Martínez 

Violoncellos: Pelayo Cuéllar Sarmiento, Estrella Guerrero Caumel, Jorge Gresa Ostos 

Frautas: Francisco Rojas Huertas 

Clarinetes: José Luis Estellés*, José Serrano Campos 

Saxofóns: Alejandro Fenollosa Beltrán, Héctor Sobrino Bazaga 

Trompeta: Andrea Mirado Guerrero 

Percusión: Miquel Bernat*, Ferran Menchó Pérez, Xacobe Roca Cruz 

Pianos: Hara Alonso*, José Luis Romero Redondo 

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

Abel Paúl estudiou composición no Conservatorio de Amsterdam e na Universität der Künste de Berlín, onde 
completou o seu mestrado. Gañou o Premio de Composición Salvatore Martirano da Universidade de Illinois, foi 
compositor residente no Foro de Novos Compositores do Ensemble Aleph así como no proxecto Ligeti Academy 
co ASKO-Schönberg Ensemble. Recibiu unha mención de honra no Concurso Mauricio Kagel de Viena. ademais 
de ser galardoado co Premio Nacional polo INJUVE. Numerosos conxuntos de renome presentaron as súas 
obras en innumerables festivais nacionais e internacionais. A súa música tense escoitado na Radio Holandesa 
AVRO4, RNE e Radio France. Abel foi bolseiro na Real Academia de España en Roma no curso 2017/18 onde 
desenvolveu o seu proxecto final: La escucha itinerante. Cada unha das partes do conxunto está intimamente 
relacionada coa acústica e a identidade arquitectónica de espazos concretos da Academia. Aparte dun proceso 
complexo de escoita (construído en base ás relacións entre música e espazo así como a unha serie de 
referencias e ecos estruturais entre as propias obras), o todo implica un itinerario concreto a través do edificio e 
as partes son encontradas polo ouvinte ao longo do seu camiño. Funcionan como hiatos sonoros no espazo, 
reformulando a nosa percepción momentánea do lugar e armando progresivamente un mapa sonoro no que a 
memoria vai construíndo nexos e vínculos particulares durante o percorrido. Tierra y centro de la tierra é a última 
das pezas e foi estreada no claustro inferior do edificio. 

A xerezana Nuria Núñez Hierro comeza a súa formación no Conservatorio de Córdoba e mais tarde na 
Universität der Künste de Berlín tutelada por Elena Mendoza e Iris ter Schiphorst rematando un mestrado en 
Composición. Completa a súa aprendizaxe en cursos e festivais como o IRCAM-ManiFeste, o Meisterkurs 
Orchesterkomposition da RSO Stuttgart ou a Cátedra Manuel de Falla e asistindo a clases maxistrais e 
obradoiros con recoñecidos compositores. Obtivo bolsas da Fundación la Caixa e do Servizo de Intercambio 
Académico alemán (DAAD), da consellería de Cultura da Junta de Andalucía e da Fundación Autor. O seu 
catálogo inclúe obras para diversas formacións interpretadas por todo o mundo por salientables agrupacións. 
Ten no seu haber premios e recoñecementos tan importantes como el Premio Roma outorgado pola Academia 
das Artes alemá, o Primeiro Premio e Premio do Público (Bärenreiter Preis) do concurso de composición do 
Festival de Primavera de Weimar ou o Primeiro Premio Jóvenes Compositores Fundación Autor-CDMC, por citar 



 

 

algúns. Ademais Nuria desenvolve actividade pedagóxica universitario no CalArts en Los Ángeles, 
Musikhochschule de Weimar, Universität der Künste, Complutense de Madrid ou Conservatorio de Granada. A 
súa experiencia esténdese a proxectos que implican a novos públicos como o proxecto Querklang de 
composición musical experimental en escolas de Berlín, a proposta escénica Bestiarium e unha ópera de cámara 
para rapaces encargo da Deutsche Oper de Berlín. A obra de Núñez susténtase na exploración da dualidade 
intérprete/instrumento e no afondamento das múltiples relacións que ambos establecen entre eles, co espazo 
escénico e co público. Nas súas pezas, non só tenta explorar as posibilidades instrumentais mediante 
preparacións ou técnicas estendidas senón que tamén ten en conta a presencia falible e física dunha persoa 
detrás do son: a tensión dun clarinetista á hora de producir un sobreagudo pianísimo, o peso do arco sobre un 
tam tam… Todo iso forma parte indisoluble do proceso de composición das súas pezas. Migraciones, como a 
súa ópera infantil La isla da que toma algúns materiais, fala do exilio e os movementos de persoas, da itinerancia 
e da procura de cadanseu camiño. 

Hara Alonso é unha pianista e compositora afincada en Estocolmo. A súa música mestura elementos 
electrónicos e instrumentais xerando complexos e imaxinativos universos sonoros. A súa práctica creativa 
cuestiona as narrativas hexemónicas arredor da música e das tecnoloxías resignificando as súas ferramentas e 
coñecementos. Mediante a improvisación, a somática, a fisicalidade, as interfaces DIY e a codificación, Hara 
compón novos sistemas e linguaxes sonoras. Hara traballa como deseñadora de son en varios proxectos de 
investigación artística na Universidade das Artes de Estocolmo e é artista residente en Elektronmusikstudion en 
Estocolmo. En 2014 iniciou o proxecto de composición participativa The City Composing. Ademais da súa 
práctica artística, Hara ensina programación musical no Royal College of Music de Estocolmo. Traballa desde a 
interdisciplinariedade co vídeo arte, a performance ou a danza. Na súa destaca a importancia da improvisación 
e explora as posibilidades da tecnoloxía para xerar novos campos de sons, de forma, que parámetros como 
altura, harmonía ou ritmo están suspensión ou en diálogo. Mobius é un encargo da JONDE para as Xornadas 
de Música Contemporánea. Unha peza escrita para clarinete, saxo, trompeta, piano, percusión, violín, viola, 
violonchelo, electrónica e vídeo na que a improvisación e a densidade son dous dos elementos que definen a 
súa construción.  

José Manuel López López é unha das principais figuras da composición española da súa xeración. Ten 
estudiado con Bernaola, De Pablo, Boulez, Nono, Donatoni, ou Messiaen así como no IRCAM e Musicoloxía na 
Universidade de París VIII, onde na actualidade é profesor-investigador e director do Atelier de composition. En 
1996, é designado pola Association française d'action artistique para realizar unha longa estancia de 
composición en Xapón -experiencia que transforma  a súa concepción do son e do tempo musical- e en 1997, 
premiado por la Academia Española de Bellas Artes de Roma e invitado por la Fundación Civitella Ranieri en 
Umbría en 2011. Representou a España na Tribuna Internacional de Compositores da UNESCO en varias 
ocasións, foi Director Artístico do Auditorio Nacional de Madrid, no ano 2000, recibiu o Premio Nacional de 
Música e tamén gañou os premios Francis e Mica Salabert, e o René Dumesnil da Academia Francesa de Bellas 
Artes. Compositor e pedagogo, colaborou con artistas como o pintor José Manuel Broto, os videoartistas Pascal 
Auger e Francis Naranjo, ou o poeta Dionisio Cañas. Foi compositor residente en Bourgogne, na Cátedra Manuel 
de Falla e profesor invitado no Mozarteum de Salzburgo.Para compoñer La casa de las cigüeñas o autor 
inspírase na beleza do canto das cegoñas para recibir á súa parella. Os sons resultantes producen densas 
texturas sonoras, moi articuladas e fragmentadas. A beleza e complexidade deste canto emerxe da 
sincronización e desincronización entre os cantos de dúas ou máis cegoñas. Cantas máis aves, a textura 
desprende unha enorme forza e expresividade natural que fascina ao autor quen toma ese modelo como idea 
compositiva. Así, López pídelle a cada músico microvariacións rítmicas simples, é dicir, pequenos accelerando 
e ritardando dun material simple, que xera desincronizacions e sincronizacións de gran complexidade e halos 
harmónicos que expanden harmonía e timbre de xeito inhabitual, creando acuarelas sonoras san perfil. A 
electrónica permítelle ofrecer unha imaxe sonora real no principio e no fin (sons gravados da natureza), imaxe 
que se convirte nun desenvolvemento instrumental e musical da idea máis que en representacións de imaxes 
sonoras, que deixa en segundo plano. Na peza existen moitos contrastes formais: bloques e texturas sonoras 
moi distintas que crean saltos de carácter, que finalmente encontran coherencia grazas ás microtexturas 
presentes que as unen. 

 

https://open.spotify.com/playlist/2ygAnKwnMnZl8K0O95bpEx  
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