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HIBRIDACIÓN

Todos os organismos vivos da Terra evolucionaron dun último antepasado común 
universal que existiu hai entre 3800 e 3500 millóns de anos. De feito, esta evolución é 
o proceso característico da materia viva, e as especies actuais (coa súa riqueza relativa 
e niveis de complexidade biolóxica) son un estado puntual nese proceso: o produto 
dunha longa serie de eventos de especiación e de extinción. Foi Darwin quen en 1859 
publicou no seu libro A orixe das especies as evidencias do mecanismo de cambio 
(selección natural) que esclarece a transformación. Os poliquetos, xa presentes hai 
máis de 500 millóns de anos nos primeiros estadios da cadea evolutiva, están entre os 
máis primitivos organismos vivos coñecidos e aínda hoxe habitan os océanos. Julio 
Parapar, profesor titular de Zooloxía da UDC e participante nas expedicións da Antárti-
da (Ventart 2003 e Ventart 2006), explicará a súa a enorme beleza e diversidade.
 Tamén os instrumentos musicais actuais son estados evolucionados dun principio 
vibratorio orixinal. Fabricantes de instrumentos, inventores, compositores, intérpre-
tes traballan conxuntamente apurando os límites físicos, acústicos e tecnolóxicos, 
perfilando achados sonoros, posibilitando novas estéticas musicais... Os instrumentos 
híbridos son estadios finais na sorte de mutacións acústicas que nos acompaña desde 
a orixe dos tempos.
 Coa intervención física de instrumentos acústicos (aos que lles incorporan suplemen-
tos tecnolóxicos que lles permitan relacionarse dun modo máis orgánico en contextos 
electroacústicos), compositores como Juan Arroyo ou Abel Paúl ensanchan as posibili-
dades sonoras dos instrumentos desde a deformación do xesto, do espazo e do 
timbre instrumental (modificando as características sonoras previas de cada instru-
mento e a propia relación entre intérprete e instrumento). Esta variedade de proce-
sos que regulan a intimidade de instrumentos acústicos e procesos electrónicos e 
dixitais coñécese como hibridación.

Acompañando a charla do profesor Parapar o programa musical presenta dúas 
formas de hibridación: Saturnian Songs de Juan Arroyo para conxunto e violoncello 
híbrido (estrea mundial completa), coa participación da solista do Cuarteto Tana 
Jeanne Maisonhaute; e Room & elbow de Abel Paúl, estreada por Vertixe Sonora no 
Auditorio400 do Museo Reina Sofía e gañadora do XXVII Premio Jóvenes Intérpretes 
da Fundación SGAE-CNDM 2016.

PROGRAMA

JUAN ARROYO Saturnian songs para TanaCello e ensemble
ABEL PAÚL Room & Elbow para ensemble

Jeanne Maisonhaute cello

VERTIXE SONORA [intérpretes neste concerto] Clara Saleiro frauta | Pablo Coello saxofón | Roberto 
Alonso violín | Lorena García violín | Thomas Piel cello | Felipe G. Agell clarinete | Diego Ventoso percu-
sión | Ángel Faraldo electrónica | David Durán piano | Ramón Souto director

AS OBRAS   
      
ABEL PAÚL Room & Elbow para ensemble
“Un estudo sobre a coincidencia e o desencontro. Esta obra está baseada na reformu-
lación dun cuarteto de corda tradicional explorando diferentes niveis de interacción 
entre a interpretación en vivo e o universo propio dunha instalación. O violonchelo é 
reinventado a través da aplicación dun altavoz transductor sobre as cordas e a caixa 
acústica, substituindo o arco por este dispositivo. Os materiais emitidos a través deste 
altavoz (grabacións do propio sonido do violonchelo) determinan territorios sonoros 
híbridos no que o instrumento en cuestión se transforma nun espello acústico de sí 
mesmo. A súa vez, o segundo violín (que carece de intérprete) é concebido como 
unha caixa acústica sobre a que se proxecta o seu propio son. Dous espellos acústicos 
adicionais son utilizados na obra: unha lámina de metal (que opera como un espello 
curvo manipulado por un percusionista) e un piano sen intérprete no que a caixa de 
resonancia amplifica os sons pregrabados do chelo e do violín. Estes instrumentos 
funcionan como ecos ou resonancias do cuarteto de corda, sendo tamén activados 
sónicamente por altofalantes transductores.
Borges, parafraseando a Berkeley declarou que ‘o sabor da mazá non está na mazá 
mesma nin na boca de quen a come: require un contacto entre ambas’. Góstame 
pensar que esta obra parte dunha premisa similar: a música non está nin no instru-
mento nin no altofalante senón no territorio de contacto entre ambos”.
Room & Elbow foi estreada por Vertixe Sonora no Auditorio400 do Museo Reina Sofía, 
resultando gañadora do XXVII Premio Jóvenes Intérpretes da Fundación SGAE-CNDM 
2016.

Abel Paúl

JUAN ARROYO Saturnian songs (2017), para TanaCello e ensemble
A construción de novas identidades sonoras ocupa un lugar central no meu traballo 
artístico. Isto levoume a desenvolver novos instrumentos capaces de transgredir as 
cualidades que nos permiten identificalos, creando así unha escritura da causalidade 
do son. Saturnian Songs inscríbese nesta exploración de novas dimensións de escói-
taa causal. Esta obra para TanaCello (Instrumento híbrido) e ensamble esta composta 
de tres poemas concertantes, escritos a través do prisma do flamenco. Para iso, 
asociei a figura do xitano, a súa paixón, e a súa primitivismo catártico a tres poemas, 
escritos por Jorge Eduardo Eielson, Federico García Lorca e Paul Verlaine. O primeiro 
movemento, Sorrío/Salouco, utiliza elementos do baile flamenco e concibe ao Tana-
Cello e o ensamble como un corpo que se divide e que se reconstituye. O segundo 
movemento, Sons Negros, fai alusión ao cantaor e toma elementos da Saeta. Por 
ultimo, o terceiro movemento, Sérénade, consiste nun movemento rápido e virtuoso 
onde o TanaCello integra as cualidades sonoras da guitarra para compor un novo ser.

Juan Arroyo

OS COMPOSITORES

ABEL PAÚL (Valladolid, 1984) 
Estudou composición no Conservatorium van Amsterdam e na Universität der Künste 
de Berlín e paralelamente ten recibido clases maxistrais de compositores como Brian 
Ferneyhough, Pierluigi Billone e Chaya Czernowin, entre outros. Na actualidade, 
finaliza un doctorado na Universidade de Huddersfield (Reino Unido). A súa música foi 
galardonada con premios como o Salvatore Martirano Award (2008), CDMC (2010), 
SUAL Award (2014), Ayudas a Innovadores y Creadores Culturales do BBVA (2014), 
Internationaler Musiktheaterwettbewerb Darmstadt (compositor seleccionado), 
mencións de honra na Gaudeamus Muziekweek (2013) , o Mauricio Kagel Wett-
bewerb (2010) e recentemente co XXVII Premio Jóvenes Intérpretes da Fundación 
SGAE-CNDM 2016. Recibiu encargos de festivais como a Münchener Biennale, Darm-
stadt ou o Holland Festival. As súas obras foron interpretadas por agrupacións coma 
o ASKO-Schoenberg, Nieuw Ensemble, Ensemble Nikel, Slaagwerk den Haag, ETET, 
Klangforum Wien, Tamgram project, Insomnio, Distractfold, Adapter, Ensemble 
Aleph, Plural ensemble, Vertixe Sonora etc...

JUAN ARROYO (Lima, 1981) 
Estudou no Conservatorio Nacional de Rexión de Burdeos e no Conservatorio de París 
(CNSMD), neste último con Stefano Gervasoni, Luis Naón (composición), con Michael 
Levinas (análise musical), e posteriormente con Brian Ferneyhough e nos cursos do 
IRCAM. Recibe encomendas do ensemble Próxima Centauri para o Festival Novart de 
Burdeos. Logo de recibir un encargo do Centro Henri Pousseur e do cuarteto Tana co 
apoio da SACEM, é convidado como compositor en residencia polo IRCAM co fin de 
desenvolver o seu traballo de escritura sobre o seu cuarteto de cordas híbrido 
SMAQRA, en conxunto co cuarteto Tana.
As súas preocupacións estéticas lévanlle a explorar os sons complexos da súa lingua 
materna e a interesarse polas escalas dos instrumentos precolombinos. Atraído pola 
mestizaxe cultural, o seu enfoque artístico tradúcese pola hibridación dos índices de 
percepción dos sons. A súa obra busca revelar a natureza evocadora e irracional da 
súa substancia, nunha exploración constante e profunda. É membro da Academia de 
Belas Artes de Francia designado para unha residencia na Casa de Velázquez en 
Madrid.
Foi galardonado co Segundo premio do concurso “Musique nouvelle pour flûte à bec 
2016” en Lausana, Premio da Academia de Belas Artes de Francia 2015, Premio da 
Fundación Salabert 2013, Premio do Festival d’Auvers-sur-Oise 2007, Premio da Socie-
dade de Autores, Compositores e Editores de Música (SCAEM) 2007, Premio do Sexto 
Encontro Internacional de Composición Musical de Cergy-Pontoise 2007.
As súas obras foron interpretadas por Ensemble Intercontemporain, Linea, Próxima 
Centauri, L’Itinéraire, Vortex, Cuarteto Tana, Red Note ensemble, Prime Recorder 
ensemble, L’Arsenale, Artsound Quartet, LAPS ensemble, e en festivais coma Archi-
pels, Novart, Mixtur, Rhizome, Plug, La Chaise-Dieu, Cervantino, Ars Musica e Transit.

VERTIXE SONORA Desde a súa aparición en 
2010, Vertixe Sonora Ensemble converteuse nun auténtico revulsivo da sociedade galega. A 
súa permanente estrea de obras novas permite que Galicia participe da creación sonora 
internacional cun protagonismo activo e desafiante. Un referente insubstituíble para a última 
xeración internacional de compositores que atopa nas súas producións a oportunidade de 
desenvolver propostas musicais cunha perspectiva global en permanente estado de convul-
sión, na procura da excelencia artística.

Integrada por destacados solistas de música contemporánea de Galicia e de Portugal, Vertixe 
Sonora Ensemble conxuga artistas sonoros, artistas plásticos, músicos de jazz, intérpretes 
clásicos e xente do teatro e da danza. A partir dunha consciencia da multiplicidade no achega-
mento ao sonoro, establece un constante diálogo e interacción co pensamento, coa ciencia, 
coa tecnoloxía e con outras formas artísticas desde unha óptica cosmopolita, integradora e 
transcultural, para favorecer un espazo aberto á reflexión, á discusión e ao intercambio no 
campo da música contemporánea, que non renuncia nin ao rigor, nin á transgresión, nin ao 
espírito de vangarda. Tamén integra o Instituto Galego de Sonoloxía, unha plataforma para 
investigar a experimentación sonora con novos medios.

Vertixe Sonora desenvolve unha programación diversificada e procura dinamizar o ecosistema 
cultural, o intercambio e a cohesión do territorio. O ciclo Música e Arte: Correspondencias 
Sonoras (CGAC) e sonUTopías (campUSCulturae, da Universidade de Santiago de Compostela), 
o Festival Internacional de Creación Musical Contemporánea Vertixe Sonora en Vigo ou o ciclo 
MIHLsons, na cidade de Lugo, son algunhas das achegas que están a renovar os públicos de 
música clásica en Galicia.

O compromiso por divulgar a música do noso tempo e ampliar o seu público lévaos a organizar 
os cursos de divulgación musical Aguzar o Oído (MARCO, Vigo), os Encontros Internacionais de 
Música Contemporánea, Causal, obradoiros de composición e charlas abertas.

O seu labor foi recollido no documental Correspondencias sonoras (2013), do cineasta Manuel 
del Río.

       DO AUDIBLEDo Audible é un ciclo de concertos que procu-
ra achegar puntos de encontro entre a música, a ciencia, a arte e o pensamento contemporá-
neos na conquista dunha percepción musical máis consciente.

Do Audible actualiza as rutinas de escoita coa aspiración de recuperar o concerto de música 
como experiencia privada de auténtica transformación. Unha conmoción reveladora que 
devolva a escoita ao seu lugar, como acontecemento capital do entendemento humano.

Cada concerto organízase arredor dun foco temático e interactúa coa palabra cómplice de 
relevantes personalidades do mundo da cultura, que achegan informacións e perspectivas de 
interpretación do feito musical que resulten enriquecedoras para os ouvintes.

Do Audible descobre a paisaxe sonora da literatura musical dos últimos decenios, rastrexa as 
interaccións ocultas entre diferentes disciplinas ao longo da historia e explica as claves da 
creación musical de todos os tempos. Aviva a nosa imaxinación, esperta a sensibilidade de 
públicos novos, procura acadar, na comuñón da emoción e da intelixencia, unha experiencia 
artística transcendente.


