
 

 

5 xuño_Sala Ángel Brage, Auditorio de Galicia, 20.30 h 

CARTOGRAFÍA DO PLURAL. Fin de festa. Rosa Fernández, comentarios ao programa, 19.30 a 20.15 h 

Inés Badalo (1989): Iridiscencia (2018/19) 

Philip Cashian (1963): Concerto de Cámara (1995) (Estrea en España) 

Alicia Díaz de la Fuente (1967): Los acantilados de Jaizkibel, para frauta solista e orquestra de cámara (Estrea 
absoluta. Encargo da JONDE) 

Péter Eötvös (1944): Stein (2006) 
 

JONDE FOCUS (SÉCULOS XX/XXI) 

ENSEMBLE 2 (Orde alfabética)                           (*) Músicos integrantes do equipo artístico e académico da JONDE 

Violíns: Ema Alexeeva*, Pablo Cuenca Abad, Jorge Génova Roldán, Elena González Ramos, Victoria Martínez 
Díaz, Manuel Merino Almazán 

Violas: Javier Cubillas Olmo, Alberto García Pérez, Mari Pau Navarro Bolinches 

Violoncellos: María José Angulo Bravo, Ángela Edo Biol, Mikolaj Konopelski* 

Contrabaixos: Adrián Rescalvo García, Uxue Sansiñena Blanco 

Frautas: Pablo Alcántara Martínez (solista), Rui Borges*, Carlos Cascales Serrano 

Óboes: Roger Borrás Bofarull, Ignacio Cano Raboso 

Clarinetes: Bernat Buzzi Teixidó, Xabier Gullón Elgarresta, Antonio Lapaz* 

Saxofón: Andrés Gómis* 

Fagot: Esteban García Vidal 

Trompas: Jesús Díez Gallego, Carlos Garre Aniorte, Elies Moncholi* 

Trompetas: Jesús Gómez Tórtola, Alberto Antonio Romero López 

Trombón tenor: Juan Carlos Matamoros 

Trombón baixo: David Beltrán Galindo 

Tuba: Jaume Verdés Martínez 

Percusión: Guifre Balasch Ambrós, César Peris*, Arturo Reina Gómez 

Arpa: Ana Aguilar Pérez 

Pianos: Alfonso González Martínez, Llorenç Prats Boscà 

Inés Badalo, guitarrista e compositora hispanolusa, remata os estudios de guitarra con Antonio Jorge Gonçalves y 
Evaristo Valentí, e os de composición con Luís Tinoco na Escuela Superior de Música de Lisboa. Complementa a 
súa formación asistindo a clases maxistrais de F. Yeznikian, C. Bochmann e José Manuel López López. Realiza 
estudios de Doutorado en Música e Musicoloxía, na especialidade de Composición, con Pedro Amaral na Universidad 
de Évora. Ten recibido encargos do CNDM,  RTV de Portugal, Festival Mixtur, Filarmónica de Badajoz, Arte no 
Tempo, Festival Ensems, DGArtes, Densité 93, INAEM, entre outros. Recibiu premios nacionais e internacionais 
como os da Sociedade Portuguesa de Autores, da Fundación SGAE – CNDM, o FIDAPA do Concurso Città di Udine, 
Concurso Internacional de Composición Manuel de Falla ou o Fernando Lopes-Graça portugués, entre outros moitos. 
En 2019 resultou gañadora do Premio de Composición do Colegio de España en París – INAEM e foi seleccionada 
en 2021 para representar a Antena 2 RTP en Hidden Treasures Mixtape do International Music Council. A súa obra 
Iridiscencia, segue a liña de traballo que leva a cabo Inés nos últimos anos dentro do seu imaxinario sonoro. A obra 
comeza con sonoridades luminosas, iridescentes, formando unha estrutura tímbrica fráxil, sutil pero precisa, que 
aumenta progresivamente de densidade. A peza está focalizada na hibridación de timbres de distinta natureza, 
homoxeneizándoos, xa sexan producidos por instrumentos similares ou dispares. 



 

 

O compositor británico Philip Cashian estudiou na Universidade de Cardiff e na Guildhall School of Music and Drama 
con Oliver Knussen e Simon Bainbridge e tivo unha bolsa Benjamin Britten en Tanglewood, estudiando con Lukas 
Foss, gañando o Britten Prize en 1991. Ten colaborado e traballado con numerosos músicos, conxuntos e orquestras 
de primeira liña, no seu país, Grecia, Suíza, Rusia, España, Canadá participando en programacións e festivais en 
Alemaña, Francia, Austria, Hungría, Holanda, Noruega, España, Dinamarca, Italia, Australia, Nova Zelandia e China. 
Entre os seus encargos máis recentes encóntranse o Cuarteto de Corda núm. 2, o Segundo Concerto para piano ou 
Fanfaronades, así como seis piezas para a serie Spectrum da ABRSM e outras obras de gran escala para 
Contemporary Music for All y el Centre for Young Musicians. Imparte clases maxistrais en todo el mundo, e foi director 
de composición en la Royal Academy of Music desde 2007. A súa música destaca polo seu sentido do ritmo, ese 
estilo rítmico e rápido, metáfora da complexidade e la dinámica vertixinosa destes tempos. O propio Cashian di sobre 
o Concerto de Cámara: “Quería escribir unha peza que explotara o virtuosismo dos intérpretes e dos diferentes 
grupos instrumentais da BCMG. A música está dividida en seccións e cada unha delas utiliza combinacións 
instrumentais diferentes e contrastadas. Hai quince seccións claramente identificables: cun sentido de urxencia; 
atrevida e expresiva; seca e maquinal; danzante e con pulo; cadencia do óboe; transparente e fantasmagórica; máis 
lenta (só de clarinete); cadencia do tom-tom; con paixón; dura e con pulo; turbulenta; jazzística; cadencia do violín; 
escintilante; conxelada”. 

Como a maioría dos compositores, Alicia Díaz de la Fuente, comezou a súa formación musical no eido instrumental 
co órgano, algo inusual, e composición no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Doutora en Filosofía 
pola UNED, asiste a cursos de Composición e Análises Musical con De Pablo, Sciarrino, Ferneyhough, Murail, Grisey 
ou Lachenmann, entre outros e de interpretación organística con Montserrat Torrent, Meister, Savall, Radulescu etc, 
ofrecendo concertos en España e no estranxeiro. Na Universidad de Alcalá de Henares amplía os estudos de 
Composición, traballando catro años baixo a dirección de José Luis de Delás. En París, realiza cursos de composición 
e informática musical no IRCAM con Dalbavie, Harvey ou Reynolds, entre outros. É catedrática de Composición e 
Análises no Superior de Madrid, de Interpretación na Alfonso X el Sabio e de Análises no mestrado de Dirección de 
Orquestra nesa mesma Universidade e esta traxectoria docente levouna por distintas universidades nos derradeiros 
decenios. A música de Alicia Díaz, desde as súas primeiras composicións, mantén rasgos propios como a delicadeza, 
a sutileza tímbrica, a textura en constante evolución ou a procura da claridade formal. As súas obras levan a estados 
de ánimo, ao sentido da existencia, á maneira de pensar, obras construidas sobre a intuición e a emoción. Los 
acantilados de Jaizkibel para Flauta y Orquesta de Cámara é un encargo da JONDE para as Xornadas de Música 
Contemporánea. 

Peter Eötvös é un dos intérpretes máis coñecidos da música do século XX e XXI. Como compositor, director de 
orquestra e profesor, combina as tres funcións nunha carreira moi significativa.  Nado en Transilvania, está 
considerado desde hai tempo unha das personalidades máis significativas e influentes do panorama musical, tanto 
como director de orquestra recoñecido internacionalmente como compositor de óperas, obras orquestrais e concertos 
de gran éxito, escritos para coñecidos artistas de todo o mundo. A súa música figura con frecuencia nos programas 
de orquestras, conxuntos de música contemporánea e festivais en los cinco continentes, e como compositor e 
director ten dirixido proxectos centrados na súa obra en cidades de todas as xeografías. As orquestras e os teatros 
de ópera máis importantes invítano con regularidade como director invitado. Eötvös concede gran importancia á 
transmisión dos seus coñecementos e experiencia e foi docente na Escola Superior de Música de Colonia e Karlsruhe 
e, regularmente, imparte clases maxistrais e seminarios en innumerables centros docentes. Creou o seu Instituto 
Internacional Eötvös en 1991 e a Fundación de Música Contemporánea Peter Eötvös en 2004 en Budapest para 
novos compositores e directores. Vive e traballa en Budapest. Sobre a súa peza Stein, 1990, Eötvös escribiu: “Esta 
peza foi escrita para o sexaxésimo aniversario de Pierre Boulez; de Peter a Pierre, de pedra a pedra. A primeira 
metade da peza está dedicada á educación. Os músicos aprenden a escoitar, a responder, a inventar elementos 
musicais para poder tocar cos demais. Aprenden a ser responsables da súa independencia, algo que non é habitual 
nas orquestras europeas tradicionais. Aquí o ‘director’ non dirixe senón que forma un trío cos dous percusionistas. 
Hai un interludio de improvisación dese director, que da cadansúas indicacións aos músicos que están tocando coas 
pedras. A segunda parte é unha peza orquestral "real" baseada no acorde inicial de Don de Boulez (Pli selon pli). O 
intérprete dos pratos toma gradualmente o mando do director”. 

https://open.spotify.com/playlist/7tVnQ6ff1xfcPHtwcTmDwd 
 

 

 

https://open.spotify.com/playlist/7tVnQ6ff1xfcPHtwcTmDwd

