
20, 21 E 22 
DE OUTUBRO
NA CASA DO SABER

  Xoves 20 - 19:00 h
ARTE SONORA É TRADICIÓN
EFRAÍM DÍAZ, DAVID BELLAS 
E IVÁN ABAL
  Venres 21 - 20:30 h 
MAHA PRAKRITI 
MÓNICA ÁLVAREZ   
E JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ

  Sábado 22 - 20:30 h
RECREACIÓNS 
INMÁCULADA CÁRDENAS  
E JUAN ANTONIO LLEÓ

Dirección: Inmaculada Cárdenas 
Co-dirección: Mónica Álvarez  
e Efraím Díaz
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é trAdición

Efraím Díaz, 
David Bellas 
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PRIMEIRA PARTE
Viaje por Kallaikía 
(audiovisual) Efraím Díaz
Esta obra é para multipercusión e cd, é unha viaxe, 
un paseo por Galicia, por cada unha das catro provin-
cias, representando tamén a viaxe propia interior de 
cada intérprete. O uso de paisaxes sonoras mestu-
radas cos sons tradicionais das percusións galegas 
cunha linguaxe contemporánea, xunto co emprego 
de imaxes e vídeo para acentuar as emocións, tras-
ladan ao oínte no tempo e no espazo espertándolle 
diferentes emocións e sensacións
A composición ten 4 movementos enlazados que re-
presentan as 4 provincias galegas, cunha base de 
paisaxes sonoras con sons de diferentes lugares da 
xeografía galega. A instrumentación das percusións 
é totalmente libre, nesta interpretación podemos es-
coitar diferentes instrumentos tradicionais galegos; 
bombo, tamboril, cunchas, pandeireta, rodos, gaita... 
etc. Esta obra dálle nome ao primeiro disco editado 
de Efraím  Díaz, Viaje por Kallaikía, editado grazas 
a unha bolsa “Primeira Obra 2008” da desaparecida 
Fundación Caixa Galicia. 

espectro branco 
(pito pastoril + electrónica en vivo)  Efraím Díaz
A presente obra é unha suma de sons que o intérpre-
te executa, grava e reproduce en directo valéndose 
dunha pedaleira electrónica. A peza comeza cunha 
primeira e simple nota que se reproduce nun bucle 
(loop). De seguido engádese un segundo son, que 
se suma e se reproduce á vez que o primeiro. Este 
proceso en bucle de engadido de “capa sobre capa”, 
crea unha masa sonora que comeza con intervalos 
considerados harmónicos, pero que pouco a pouco 
se afasta do camiño consoante cara ao disonante. É 
unha viaxe do fenómeno físico harmónico a través 
da suma das notas simples, dos seus harmónicos e 
dos “tons diferenciais” presentes nos sons que nos 
rodean. Coa adición das capas a obra encamíña-
se dende un son culturalmente aceptable ata unha 
saturación do espectro sonoro que se achega ao 
ruído branco. É a primeira composición do xénero 
da música electroacústica para pito pastoril galego, 
composta especialmente por Efraím Díaz para a súa 
estrea no Sons Creativos 2020, un fito no repertorio 
de pito pastoril galego.

clapping Music 
(gaita e pito) Steve Reich (arranxo David Bellas)
Steve Reich, unha das grandes figuras do minima-
lismo, compuxo a presente obra cunha simple idea, 
un ritmo simple interpretado a dúas voces, na que 
unha delas mantén o mesmo patrón e a outra vai 
desprazando ese patrón unha corchea. A presen-
te versión que se presenta neste Sons Creativos 
2022, é un arranxo en escala pentatónica, tomando 
un bordón como base e empregando o pito pastoril 
como instrumento que despraza a melodía.

SEguNDA PARTE
Marcapáxinas 
(gaita de fol soa + proxección) David Bellas
Baseada na obra homónima do artista Caxigueiro. A 
obra de Caxigueiro reflexiona sobre cuestións que 
condicionan o desenvolvemento vital, tanto indivi-
dual coma colectivo. Dende 1990 interésase pola 
instalación, aínda que a miúdo tamén se expresa 
a través doutras disciplinas (escultura, fotografía, 
poesía etc). A mestura de diferentes linguaxes, o 
interese por narrar, a importante presenza da cerá-
mica, xunto a unha actitude crítica e claramente pe-
riférica, serven de punto de partida para achegarse 
a un persoal xeito de entender a arte.

Lamento polas Fragas 
(gaita de fol soa)  David Bellas
Obra baseada na paisaxe sonora do incendio das 
Fragas do Eume do ano 2012.

é rama na maré 
(gaita de fol e zanfona) David Bellas

Viveiro1540 (Miniaturas) 
(gaita de fol e zanfona) David Bellas
A Vila de Viveiro foi arrasada polo lume no 1540. 
As cinco miniaturas son 5 maneiras de percibir un 
mesmo evento, polo cal cada unha delas trata o 
mesmo motivo só que de xeitos diferentes. Drama-
tis personae. Cinzas no vento, tratando de recons-
truír un feito que xa non é dende quen non o viviu. 
A nada, o po…
A música non representa outra cousa que a ela 
mesma (o cal non é pouco), mais a idea estrutu-
ral nace desas cinco formas a modo de natureza 
morta de sorprenderse do acontecido, son cinco 
visións, como cinco son as portas da vila medie-
val, en realidade seis, coa porta principal que é o 
ver dende fora, que é a posición de quen escoita, 
o total das mesmas como eco dun feito acontecido 
e hoxe xa difuminado, di- (diverxencia en múltiples 
direccións), fumus (fume).

et suseia 
(gaita de fol e zanfona) 
David Bellas e Ivan Abal (estrea)
O eco dun tempo pretérito que resoa seccionado no 
aquí e agora...
Diálogo sempiterno de dous instrumentos que tran-
sitaron do erudito ao popular e do popular ao erudi-
to en constante pulsión...
Camiño de ida e volta, circular como a roda, conti-
nuo como os bordóns...
Camiño iniciático, transmutación, máis alá, máis 
arriba...Et Suseia...

EXPLICACIÓN DAS OBRAS



dAVid BeLLAS
(Viveiro, 1985)

Titulado Profesional en Gaita Galega e Titulado 
Superior en Instrumentos da Música Tradicional 
e Popular Galega (con matrícula de honra no seu 
concerto fin de carreira, a primeira que se outorgou 
nestes estudos).
Ten formación en diferentes instrumentos de ven-
to-madeira e diferentes estilos e contextos musi-
cais, dende as músicas históricas, ata as linguaxes 
máis vangardistas, pasando polas músicas de tra-
dición oral.
Foi profesor nas escolas de música de Xove e 
de Foz (Lugo) ou nos cursos de especialización 
da Central Folque (Santiago de Compostela), así 
como nos conservatorios Coppelia de Vigo (Ponte-
vedra) e no municipal de Ribeira (A Coruña).
Gañou numerosos concursos, tanto como solista 
como formando parte de diferentes agrupacións, 
ben como intérprete ou como compositor e arranxa-
dor de diferentes estilos.
Actualmente é profesor no Conservatorio Profesio-
nal de Música de Viveiro. Imparte cursos e clases 
maxistrais con asiduidade en diferentes centros, 
tanto dentro de Galicia como no resto do estado ou 
Portugal, e é reclamado como intérprete para dife-
rentes proxectos. Céntrase na creación de reper-
torio didáctico e artístico para unha nova linguaxe 
para a gaita, sendo moitas das súas obras temario 
obrigado nos principais conservatorios de Galicia, 
Asturias e Portugal.

iVAn ABAL

Cursou estudos de piano; é Titulado Superior en 
Instrumentos da Música Tradicional e Popular, pro-
fesor superior de solfexo, e licenciado en Historia e 
Ciencias da Música pola Universidad de La Rioja. 
Ten tamén un Máster en Artes Escénicas pola Uni-
versidade de Vigo.  
Exerceu a docencia na especialidade de gaita nos 
conservatorios profesionais de Vigo, Vilagarcía, 
Ferrol e Ourense. Actualmente pertence ao Depar-
tamento de Musicoloxía do Conservatorio Superior 
de Música de Vigo.   
Formouse en diferentes campos da música tradi-
cional galega: gaita, percusión, bouzouki, zanfona 
(Etrad), así como na construción de instrumentos 
en Vigo Tamén participou en diversos cursos e se-
minarios de música moderna como o Seminario de 
Jazz de Pontevedra, Estudio Escola (Santiago), etc.
Asistiu a clases de zanfona con Germán Díaz, Gi-
lles Chabenat, Valentin Clastrier, Anxo Pintos, etc., 
e de música barroca con Tobie Miller, participando 
en diferentes seminarios como a Oficina Utricularii 
en Allariz (Ourense) con Paulo Gonçalves. 
Formou parte de diferentes agrupacións coas que 
realizou diversas gravacións como Sondeseu, Nao 
d’Ire, MetalXis, Musgafol, Sanfonices etc.

eFrAÍM dÍAZ
(Castroverde, 1980)

Efraím Díaz comeza os seus estudos de música co 
seu pai Cándido Díaz aos 8 anos. É titulado Profe-
sional (2004) e Superior (2008) de Percusión e titu-
lado Profesional de Gaita (2014). Recibiu cursos de 
percusionistas como Pilar García Ríos, Eric Sam-
mut, Markus Leosson, Philippe Spiesser, Igor Les-
nik, Ludwig Albert, Chin Cheng Lin, N.J. Zivkovick, 
Beverley Jhonston, Jean Geoffroy entre outros.
Exerceu o seu labor docente en diversas escolas 
de música como as de Sarria, Sada, Guitiriz e en 
conservatorios profesionais de Vilalba, Ferrol, A Co-
ruña, Melide, Monforte e Superior da Coruña.
Durante o 2008 editou o seu primeiro disco como 
solista de percusión Viaje por Kallaikía, e no 2015 
o seu segundo disco como solista, nesta ocasión 
de pito pastoril galego Pito Galego. Durante o 2018 
edita os discos O bosque do asubiador, coa Banda 
Sinfónica Municipal de Música da Coruña, baixo a 
dirección de Andrés Valero Castells. O bosque do 
asubiador é unha obra composta especialmente 
para pito pastoril alto de sol, por Juan Durán, pre-
mio Reina Sofía de Composición Musical 2018. Du-
rante o 2019 presenta o seu último proxecto coa 
Banda de Música de Antas de Ulla, editando un dis-
co sufragado pola Deputación Provincial de Lugo, o 
seu 4º traballo.

Dende o 2016 é membro fundador e presiden-
te do Instituto Galego de Estudos do Pito Pastoril 
(IGAESPI). Ademais realizou durante o curso 2017-
2018 o Máster en Servizos Culturais na Faculta-
de de Humanidades de Lugo, onde obtivo no seu 
traballo Fin de Máster a cualificación de Matrícula 
de Honra (10), ademais do Premio Extraordinario 
da súa promoción. Este traballo, O pito pastoril na 
Galicia, condúceo aos estudos de doutoramento 
na USC, no programa Estudos Culturais: Memoria, 
Identidade, Territorio e Linguaxe, mergullándose 
nos procesos de cambio no folclore a través da 
evolución do pito pastoril galego.
É profesor de Percusión na Escola Municipal de 
Lugo dende 2012 e forma parte da Banda Municipal 
de Música de Lugo dende 2002.
É membro permanente do GCSUS, Grupo de Crea-
ción Sonora da Universidade de Santiago de Com-
postela, xunto a Inmaculada Cárdenas e Mónica 
Álvarez, coas que participou en diversas estreas de 
obras musicais nestes Sons creativos, destacando 
entre outras as da súa autoría 11S01, Sonificación 
espacial, Os porcos e Espectro branco.
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MAHA PrAKriti 
Partindo do significado de Maha Prakriti 
como gran materia, enerxía ou natureza, 
convértese no eixo do noso concerto, 
xa que o termo refírese ao principio 
creativo feminino, ao océano de enerxía 
primordial e potencial do que veñen e 
regresan todos os fenómenos físicos e 
mentais que experimenta o ser humano. 
Xunto con Purusha (conciencia) é un dos 
dous principios dos que está formado 
o universo segundo a antiga filosofía 
india Samkhya. Consta de tres obras: 

Fluídos 
Mónica Álvarez, 2022
Estrea absoluta  
Estrea absoluta. Traballo pola imaxe e o 
son inspirado nas profundidades do ser e 
o seu proceso de crecemento. Todo isto 
xira arredor dos sons que transportan e 
acougan, con diálogos e expresións sonoras 
que comunican o que acontece dentro e 
fóra, para convertelo nunha viaxe chea de 
experiencias únicas que flúen por si mesmas. 

Memoria e redención 
José Manuel Vázquez, 1984-2022
Estrea absoluta  
Estrea absoluta. Acción audiovisual concreta/
orgánica/electrónica/experimental, que 
tece rexistros sonoros desde que empecei 
a facer música en Galicia en 1984 ata a 
actualidade. As experiencias codificadas en 
patróns sonoros entrelázanse e configuran 
puntos comúns de resonancia. O pasado 
volve con novos significados. A respiración, o 
corpo e a voz conviven con outros sons. As 
paisaxes sonoras sosteñen o horizonte de 
acontecementos que se desenvolve ante os 
espectadores. Os contidos da memoria son o 
combustible que alimenta a acción creativa. 
Un repaso ao pasado para seguir adiante. 

canto de serea 
Mónica Álvarez e José 
Manuel Vázquez, 2022
Estrea absoluta (dedicado a 
Andrés e Fernando) 
É un diálogo entre a serea e o mar. A voz 
do ser mitolóxico viaxa polas augas da 
creación. Érguese, ondea, escóndese, 
bisba, suca, mergúllase, renace, debuxa 
o futuro de dous seres que agardan o 
momento de nacer. O océano agocha todas 
as vidas pasadas e diríxeas, canalízaas, 
terma delas e entrelázaas. Anuncian a 
chegada de dous nenos azuis, azuis coma 
o mar e o ceo reflectido nas súas augas.

EXPLICACIÓN DAS OBRAS



MónicA ÁLVAreZ PéreZ
(Viveiro, 1985)

Inicia os seus estudos de canto lírico 
no ano 1993 no CMUS de Ourense con 
Ana Isabel Docampo. Realiza cursos de 
canto lírico con Manuel Avendaño e J. 
Antonio Campo, de interpretación con 
Miguel Zanetti, de pedagoxía da creación 
musical con François Delalande, de música 
experimental con Eduardo Polonio, de 
canto contemporáneo con Esperanza Abad 
e Fátima Miranda e de canto difónico con 
Thomas Clements (onde acadou o título de 
perfeccionamento, permitíndolle impartir 
cursos desta técnica en Lugo, Palencia, etc.)

É un dos membros fundadores do 
GCSUS (Grupo de Creación Sonora 
da Universidade de Santiago de 
Compostela) dende a súa creación no 
ano 1996 ata a actualidade, dirixido pola 
catedrática Inmaculada Cárdenas.

Dende o ano 2002 ata o 2010 encargouse 
da formación dos alumnos da Sección Vocal 
do GCSUS, curso ofertado como materia de 
libre configuración no Campus Universitario 
de Lugo. Ademais participa como solista nos 
concertos e espectáculos organizados polo 
grupo, compoñendo algunha das obras.

Participou na gravación de diferentes discos 
como: Serea e o contador de contos (ópera 
electroacústica para voz e cinta), Música & 
arquitectura, Oratorio, El cubo de San Agustín 
(estreada en Nova York), todos eles de 
Inmaculada Cárdenas; e tamén noutros como 
O Grupo de Creación Musical en concerto, 
Música e entorno (ambos do GCSUS) e 
Himnos e marchas procesionais da Real 
Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.

Foi profesora de canto moderno dende o 
ano 2000 ata o 2007 na Escola de Música 
Bieito Blanco de Ourense. No 2003 foi solista 
da Big Band da Deputación de Ourense.

Entre as súas composicións atópanse 
pezas con alumnado de infantil e 
primaria das escolas onde desenvolveu 
o seu labor docente, como Filigranas 
escolares (publicada en podcast La Casa 
del Sonido de Radio Clásica (RNE), 
programa dirixido por José Luis Carles) 
e composicións propias como As voces 
do Mosteiro, Path to freedom e Esencias 
Sonoras, estreas absolutas en concerto.

Actualmente segue pertencendo ao GCSUS, 
é mestra funcionaria e participa nun dúo de 
voz e piano coa pianista María Domínguez.

JoSé MAnueL VÁZqueZ dÍeZ
(Viveiro, 1985)

Nacido en Irún (Guipúscoa), pasou a súa 
infancia en Ajaccio (Córsega) e a súa 
adolescencia en Chantada e Taboada (Lugo), 
de onde son seus avós paternos. Actualmente 
vive en Madrid. En 1987 gañou o 3º premio 
no Concurso Nacional de Demostración Rock 
de Luxe na sección de música electrónica. 
Entre 1984 e 1989 os seus traballos sonoros 
experimentais saíron á luz en recompilatorios 
en España, Francia, Bélxica e Estados 
Unidos. En 1984 fundou con Raúl Almenara 
o primeiro selo de música electrónica de 
Galicia, no que publicou 8 referencias de 
música electrónica experimental. En 1991 
realiza, xunto con Raúl Almenara e Juan 

Rózpide, a performance visual e musical 
Abrea Nae para o Día das Letras Galegas na 
Universidade de Santiago de Compostela. 
En 1990 dirixiu a representación escénica 
e sonora Líquidos, unha reflexión sobre o 
tempo e o eterno retorno (Nietzsche) con 
compañeiros do teatro laboratorio de Susana 
Lebinsky en Digitales Órbita (Madrid). En 
2018 participa na compilación de música 
experimental española 1980-1986 Hit your 
brain (Edición coleccionista, tirada de 440 
exemplares). En 2020 realizou a meditación 
audiovisual Psiconauta (https://www.youtube.
com/watch?v=sTENr5BixHc) e publicouse 
Moon (https://yogaorganico.org/moon/). 
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recreacións
Co título de Recreacións, preséntase o 
concerto que clausurará os Sons Creativos 
2022 con dúas obras para electrónica 
en directo, sintetizador e cinta. Trátase 
dunha realización de Juan Antonio Lleó e 
Inmaculada Cárdenas sobre dúas obras 
desta autora, pertencentes ao inicio da 
súa carreira como artista sonora.

Mosteiro Suite e La Memoria y los Juegos 
son obras experimentais nas que se traballa 
coa electroacústica e a improvisación. A 
primeira, realizada no mosteiro de Sobrado 
dos Monxes na provincia da Coruña, e 
a segunda, un traballo sobre a volta á 
infancia na vellez, realizada en distintos 
lugares de Lugo. Estas obras están 
publicadas en CD pola Fundación ACA 
baixo o nome de Music & Architecture.

Mosteiro Suite explora as acústicas do 
mosteiro desde as improvisacións realizadas 
nos seus distintos espazos polos membros 
do GCSUS (daquela GCMUS) Bruno Pedre 
ao bombardino e Juan Astray e Fernando 
Mourenza nas voces. O violonchelista Víctor 
Gil Serafini achega o seu extraordinario 
facer coas súas improvisacións. Os músicos 
non estiveron xuntos nas intervencións 
e seguiron as indicacións da autora para 
realizar as improvisacións. Esta obra 
realizouse no Laboratorio de Informática 
Musical de Madrid (LIEM) no agora 

desaparecido CDMC. Posteriormente 
sería coreografada para o Espazo de 
Danza Universitaria (EDU) da USC.

A Memoria e os Xogos. Obra encargada 
polo coreógrafo Juan Moredo, foi 
estreada en Rotterdam e posteriormente 
programada en Santiago polo EDU.

Os temas de piano, así como os de 
violonchelo, ademais das improvisacións 
diversas que conforman o desenvolvemento 
da obra, foron realizados pola autora. 
Quero agradecerlle á desaparecida tenda 
de xoguetes e instrumentos El Arco Iris da 
rúa San Pedro que nos permitise improvisar 
con xoguetes mecánicos da tenda.

Os temas de violonchelo están a cargo de 
Víctor Gil Serafini e as improvisacións con 
xoguetes realizadas en El Arco Iris foron 
realizadas coa colaboración de Mónica 
Álvarez, membro fundador do GCMUS.

Recreacións retoma estas dúas obras 
dándolles un xiro na súa relectura 
improvisada, desde a electrónica e o 
sintetizador Yamaha DX7 —agasallo 
dos irmáns Pavón—, creando nelas 
atmosferas novas que as enriquecen 
e as converten noutra proposta

EXPLICACIÓN DAS OBRAS
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inMAcuLAdA cÁrdenAS
(La Línea, 1952)
Música, historiadora, pedagoga, artista sonora e multi-
media, foi profesora da Área de Música da Universida-
de de Santiago de Compostela ata a súa xubilación en 
2013. Viviu en Galicia desde 1983, cando se incorporou 
á Universidade como profesora de música na entón 
Escola de Profesorado de Lugo, hoxe Facultade. Dou-
tora pola Universidade de Sevilla en 1981 cunha tese 
de doutoramento sobre música barroca andaluza. O 
primeiro título superior que obtén é o de Piano no Con-
servatorio de Sevilla aos quince anos. Ao ano seguinte 
obtén o título de mestra na Normal de Maxisterio de Se-
villa. Licenciouse en Historia de América pola Universi-
dade de Sevilla. Dedicada á investigación musicolóxica 
ata a súa chegada a Lugo, dedicouse dende entón á 
investigación en pedagoxía musical. Pertence á Asocia-
ción de Músicos Electroacústicos de España (AMEE).
O máis destacable da súa traxectoria como composito-
ra en palabras de François Delalande é que I. Cárde-
nas chegou á composición a través da práctica peda-
góxica. A súa relación con François Delalande desde 
1987 convenceuna das novas teorías da pedagoxía 
musical desenvolvidas por este autor. Desde entón es-
cribiu e publicou artigos e libros sobre esta pedagoxía, 
que denominará en España pedagoxía da creación 
musical, aínda que nos seus escritos tamén aparecen 
as denominacións francesas como pédagogie de l’éveil 
e pedagoxía das condutas musicais.
Cun grupo de artistas lucenses que pouco despois 
toman o nome de Espacio Permeable, ten a primeira 
oportunidade de poñer en práctica a teoría da peda-
goxía da creación musical. Este traballo foi estudado 
polo artista sonoro Xoán Xil López e foi presentado 
como un proxecto de investigación na Universidade de 
Oviedo.
Desde 1993 traballa en solitario no LIEM do CDMC 
interpretando traballos electroacústicos que se publi-
carán no CD Music & Architecture, reeditado na rede 
Alg-a. Este traballo formou parte da tese de doutora-
mento realizada pola arquitecta Clara G. Ramalho 
Moutinho Gonçalves na Escola Superior de Arquitectu-
ra de Sevilla en xaneiro de 2008. Titulada “Arquitectura. 
Diálogos coa música. Concepção, tradição, criação”, e 

dirixida por Victor Pérez Escolano en codirección coa 
profesora Marieta da Mesquita (Universidade de Lis-
boa), o capítulo 4.6 (pp. 342 a 345) está dedicado a 
I. Cárdenas co título “Inmaculada Cárdenas: Ouvir a 
arquitectura, compôr o som”.
En 1997 funda o Grupo de Creación Musical da USC 
(GCMUS), que dirixe desde aquela, e co que levou a 
cabo diversos proxectos de creación musical, en todos 
os cales a vertente pedagóxica estivo sempre presen-
te, ben na investigación que busca novas formas, ben 
na formación do alumnado nestas técnicas pedagóxi-
cas de creación musical. O primeiro traballo con este 
grupo será a ópera experimental Serea e o contador de 
contos inspirada na historia do escritor galego Torren-
te Ballester El cuento de la sirena. Ópera estruturada 
en 11 escenas, con libreto de Terencia Silva Rojas, foi 
editada integramente en CD pola Fundación ACA (Ma-
llorca) no ano 2002.
O seu interese por outros medios de expresión como 
a danza e o audiovisual permitiu que moitas das súas 
obras fosen coreografadas ou presentadas con sopor-
te audiovisual a partir das súas propias ideas, o que a 
levou a traballar en estreita colaboración con artistas 
doutros ámbitos, como nos traballos electroacústicos 
O Museo, A Memoria e os Xogos e Mosteiro Suite, re-
estreados con danza en colaboración co EDU (Espazo 
de Danza Universitaria da USC); e entre as traballadas 
con apoio visual destacan La Línea-La Habana con 
montaxe de Antón Caeiro e fotos de Santiago Cano 
ou Praia das Catedrais cos mesmos artistas. Outra 
obra con montaxe visual de Arturo Vaquero e imaxes 
de Santiago Cano é O Oratorio do Caldeiro de Santo 
Agostiño, que está dedicada á solidariedade cidadá na 
catástrofe do Prestige e que, canda Praia das Cate-
drais, foi editada en DVD pola USC en 2007 co título de 
O Grupo de Creación Musical en Concerto.
A obra completa de Inmaculada Cárdenas atópase no 
Catálogo de Compositoras Españolas A creación musi-
cal feminina desde a Idade Media ata a actualidade, pp. 
209 a 211, editado polo Ministerio de Cultura en Madrid, 
2008. Dispoñible no sitio web http//cdmyd.mcu.es.
As súas obras inscríbense nas técnicas electroacús-
ticas de composición, aínda que busca sempre unha 
forma propia de expresión, facéndolles chiscadelas a 
outros estilos musicais. Gústalle estar nas fronteiras 
das artes, fascínana as relacións entre música e pin-
tura, música e escultura, música e arquitectura, música 
e palabra, e opina que as técnicas son ferramentas de 
traballo. Séntese moi a gusto traballando con grupos 
de persoas coas que realizou traballos de creación 
que culminaron en intervencións sonoras en espazos 
arquitectónicos con acústicas relevantes e nas cales 
a improvisación e “o conceptual” definen estas pro-
postas como Monte Gaiás na Biblioteca da Cidade da 
Cultura en Santiago de Compostela, ou en Las Seño-
ritas de Carabanchel, realizada na capela do palacio 
de Vista Hermosa de Carabanchel co alumnado do 
CRIF dentro dos cursos que organiza María Ortega, 
ou Tormenta Celeste, que realiza na Universidade de 
Cuenca co alumnado da especialidade de Música do 
profesor desa Universidade, Antonio Alcázar, e que se 
estreou o 20 de maio de 2009 en Lugo no Salón  Re-
xio do Círculo de las Artes, -teatro en que o Grupo de 
Creación Musical estreaba as súas propostas anuais 
ata a construción do espazo Casa do Saber- ou a obra 

Horóscopo Chinés realizada na Universidade de San 
Marcos en Lima (Perú) con alumnos da Universidade 
en febreiro de 2009.
Cando traballa en solitario é o collage electroacústico o 
que pode definir mellor o seu traballo, utiliza en moitos 
casos una mestura entre a paisaxe sonora e a impro-
visación instrumental manipulada. En todas as súas 
obras hai un fondo dramático que define como música 
cinemática e que Denis Dufour chama “cine para os 
oídos”. Tanto cando traballa en solitario como en grupo 
a gravación é a súa ferramenta fundamental, esta sér-
velle para situar o contexto da sesión de traballo nunha 
secuencia que podemos establecer como: explorar o 
son, gravalo, escoitalo, seleccionar e volver gravar. 
Desta maneira vai obtendo os materiais sonoros que 
formarán a obra. Cando se enfronta ao reto dunha obra 
nova sente a sensación de que é a obra a que a atopa 
e non ao revés, por iso considera que “escoitar” é a 
calidade maior dun músico e pensa que quen “escoita” 
a súa contorna escoita as músicas que esta lle ofrece.
Dentro do Grupo de Creación Musical estrea obras 
anualmente, como parte do traballo compositivo que o 
Grupo realiza desde a súa creación en 1998, en talle-
res anuais de canto e electrónica musical con Mónica 
Álvarez e outros membros deste colectivo. 
As súas composicións foron programadas en foros 
nacionais e internacionais de prestixio, como Synthése 
en Bourges (Francia), Hemisferic en Nova York, Uni-
versidade de Bolonia, Fonos en Barcelona, Festival 
de Teatro de Cádiz, Festival Internacional de Música 
da Habana, Festival Lles Nits de Aiello en Valencia e o 
CDMC en Madrid, onde realizou diversas obras, e máis 
recentemente en Miami, Berlín e Bilbao.
As súas obras e os seus escritos foron citados por 
autores como Llorenç Barber, Javier Ariza, Rubén 
López Cano, Gotfried Von Raes, François Delalande 
ou Antonio Martín Moreno, e faise referencia a ela no 
Dicionario de la Música Española e Hispanoamericana, 
editado pola SGAE 
Desde 2015 desenvolve una técnica pianística ba-
seada na procura de xestos novos que lle permitan 
expresar o seu mundo sonoro, partindo de gravacións 
da contorna. Froito dela foron as súas obras Nubes, 
Planetas, Iguazú, Diálogo 1 e Diálogo 2.
As súas obras están reeditadas na netlabel Alg-a e en 
www.sonscreativos. 
Amais do seu labor compositivo desenvolve ata o 
presente outro de tipo investigador, publicando perio-
dicamente en diversas revistas de ámbito nacional e 
internacional como Laocoonte e Consensus. Impartiu 
cursos e conferencias en México DF, Lecco (Italia), 
Lima (Perú), e en diferentes cidades españolas, como 
Palencia, Santander, Santiago, Campo de Criptana (Ci-
dade Real), Olivares (Sevilla) ou Cuenca, entre outras.
Actualmente está xubilada, pero mantén a codirección 
dos Sons Creativos, ciclo de concertos e talleres para o 
desenvolvemento e a difusión da música electroacústi-
ca e a arte sonora.

JuAn Antonio LLeó
(Madrid, 1961)
Artista electroacústico e desenvolvedor informático.
Estudos musicais no Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid e no Gabinete de Música Electroa-
cústica (GME), do Conservatorio Profesional de Cuen-
ca. Pioneiro das aplicacións MIDI en España (director 
dos Cursos da Asociación IDIM, na Facultad de Infor-
mática e Escola Técnica Superior de Ingeniería de Tele-
comunicaciones da Universidad Politécnica de Madrid).
Desde 1983 vén impartindo diferentes conferencias e 
cursos sobre informática, música, arte e multimedia en 
diversas universidades e centros públicos e privados 
(Universidades Politécnica e Complutense de Madrid, 
CSIC, Univ. de Sevilla, Univ. de Castilla-La Mancha, 
Univ. de Valladolid, Univ. de Alcalá de Henares, IME-
FE, Istituto   Europeo di Design, CES, Hypermedia Art 
Center, Darío Estudio, etc).
Actualmente e dentro da súa faceta como desenvol-
vedor informático, colabora activamente con diversas 
comunidades tecnolóxicas, entre as que destacan 
BlockMAD e Crypto Plaza Devs, das que é cofunda-
dor, Hack Madrid %27 e Haskell Mad.
As súas obras musicais presentáronse en concertos, 
festivais, emisións de radio, televisión e internet en di-
versas partes do mundo, editáronse en publicacións 
de discos, vídeos, películas, CDROM multimedia etc. 
e en diferentes proxectos musicais.
É editor e coautor, entre outros, dos libros Audio 3D 
e El Arte en las Redes e coautor do libro Arte, Placer 
y Tecnología, que foron editados dentro da colección 
Ars Futura. colección dedicada á arte electrónica, por 
Anaya Multimedia e a Sociedad General de Autores y 
Editores de España (SGAE). Colaborou, entre outras, 
coas publicacións PC Magazine, Cinevideo, Música 
Global e Revista de Nueva Música.
Participou en diversos proxectos de arte tecnolóxica, 
tanto individuais como formando  equipo con outros 
artistas, en Europa, América, Asia e Australia (Doku-
menta 8, Art Futura, Ars Electrónica, Sónar, Cursos de 
Verano da Universidad Menéndez Pelayo, Expo 2000 
Hannover, Viva Festival etc). Foi compositor do Depar-
tamento de Vídeo do Colegio de Arquitectos de Madrid 
(COAM) entre 1986 e 1989.
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