
GALICIA EN XAPÓN. FOGLIO I:
música para clavicémbalo do século XX

A mañá do 8 de xullo de 1992, o compositor galego Enrique X. Macías asistía ao curso “Stage d’Infor-
matique Musicale pour Compositeurs” no Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM, París). Paralelamente, na sala de cámara do Bunka Kaikan Hall de Tokio, a clavecinista nipoa 
Michiyo Honma ás 19 h. (GMT+9) realizaba a primeira interpretación neste país oriental da obra do 
compositor Macías, Foglio I (1981-82).

De estética post-serialista, Enrique Xerardo Macías Alonso (Vigo, 1958-1995) foi o primeiro autor galego 
en compoñer música con medios electrónicos, ampliando novos parámetros á súa linguaxe compositiva 
e converténdose nun investigador sonoro sen precedentes. A elección de non recibir formación mu-
sical académica, lévoulle a realizar unha aprendizaxe guiada pola 
procura de experiencia e coñecemento mediante o estreito contacto 
con compositores, intérpretes e estudos de música electrónica, máis 
que na procura de coñecemento nunha institución. O nivel do seu 
traballo pode apreciarse no feito de que, as súas obras foron gravadas 
para as mais importantes radios europeas (RNE, RAI, Radio France, 
Radio Finlandesa…) e interpretadas por formacións como a London 
Sinfonietta, Ensemble TM+ de París, e Ensemble Antidogma Música 
de Turín. Unha obra marcada pola liberdade, a atemporalidade, e o 
radicalismo, que en apenas dúas décadas de actividade, converteuse 
na figura máis representativa da música contemporánea en España e 
de gran recoñecemento fóra das nosas fronteiras.

Graduada no departamento de cémbalo da Ueno-Gakuen Music 
College, Michiyo Honma (Tokio, 1954), foi galardoada polo departa-
mento de música contemporánea do VII Concurso Internacional de 
Clavecín de París, celebrado en agosto de 1985. Aproveitando a súa 
visita a Europa e grazas á recomendación do profesor Jiro Hamada1 
(1935-2021) visitou  o domicilio en Madrid da clavecinista alacantina 
Genoveva Gálvez (1929-2021), que foi responsable do impulso do 
clave en España na segunda metade do s.XX. Da súa man coñeceu 
o repertorio español para este instrumento, interesándose sobre todo 
polas obras contemporáneas. A Editorial de Música Española Con-
temporánea envioulle composicións do madrileño Gabriel Fernández 
Álvez2 (1943-2008) e do palentino Claudio Prieto3 (1934-2015). Pos-
teriormente recibiría obras inéditas doutros compositores españois, 
entre eles Francisco Otero, que nesa época presidía a Asociación de 
Compositores Sinfónicos de España (ACSE), e Enrique X. Macías.
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Fig. 1. Enrique Xerardo 
Macías Alonso. 

Imaxe: Fondo familiar.
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Foglio I para clavicémbalo

Escrita entre 1981-82 para clavicémbalo moderno, 
—a partitura especifica dous teclados, e contén 
unha serie de combinacións de pés (8’/16’)4—, 
pertence a unha serie de tres obras con mesmo 
título pero de distinta instrumentación. Esta peza 
curta —ca. 3’— do compositor galego, de forma 
tripartita, notación tradicional e de textura hete-
rofónica5, está baseada nun procedemento serial6 
de catro motivos: tres horizontais de 8, 10 e 11 
notas, e un cuarto primeiramente presentado de 
forma reducida —6 notas— nunha agrupación de 
catro trinos7. A medida que transcorre a obra rea-
lízanse unha serie de ampliacións sobre este moti-
vo reducido, que o levan a unha posición vertical 
—acordal8— ata completar unha serie de 11 notas, 
co factor común en todas as súas manifestacións 
da exclusión da nota D. 

Sen pretensión de afondar en aspectos puramente 
analíticos, non podemos omitir ao lector o resul-
tado máis revelador da profunda análise musical, 

que realizamos desta partitura. A súa macro e 
micropivotación9, aplicación que realiza o autor 
durante toda a obra sobre as notas C e C#, en di-
versas manifestacións: material melódico, pedais, 
pedais fragmentados, incisos, polirritmias, trinos 
regulares e trinos controlados. Formulacións que 
conforman esta obra de difícil execución e de ca-
rácter virtuosístico, realizada cun material inicial 
simple como a utilización de dúas notas, conxuga-
das de maneira excepcional.

Foi estreada10 no auditorio municipal de Vigo, o 
20 de xaneiro de 1983 por Jorge Peixinho11 (1940-
1995) xunto coas seguintes obras do compositor: 
Lied für María (1982), peza acusmática12 de catro 
canles, realizada no Estudio da Academia de Mú-
sica de Cracovia, Foglio II (1981) obra para con-
trabaixo e cinta magnética, escrita por encargo do 
contrabaixista madrileño Rafael González de Lara, 
Polifonías I (1978-80), para oboe, transformacións 

Fig. 3. Michiyo Honma. Imaxe: Michiyo Honma.Fig. 2. Primeira páxina da obra Foglio I. 
Imaxe: Roberto Olveira-Ogando.

Fig. 4. Programa da primeira interpretación de 
Foglio I en Tokio. Imaxe: Roberto Oliveira-Ogando.

electroacústicas13 e banda magnética de catro can-
les e La mamma e il coyote pum pum (1982), para 
mezzosoprano e piano sobre un texto de Renzo 
Cresti14, encargo do Festival “Luglio Música 82” de 
Certaldo (Italia) localidade onde se estreou.

Música contemporánea española 
en Xapón

Despois da súa estrea sucedéronlle dúas representa-
cións en 1992, en Madrid e París respectivamente. En-
tremedias a clavecinista Michiyo Honma, cunha clara 
inclinación pola música contemporánea española, 
interpreta o 8 de xullo de 1992 un recital de clavicém-
balo moderno na sala de cámara do auditorio Bunka 
Kaikan de Tokio. Organizado pola International Fe-
deration of Arts e baixo o patrocinio da Embaixada 
de España en Xapón, Michiyo programa unha pri-
meira parte integrada polas obras Conga (1983), do 
compositor francés de orixe sefardí Maurice Ohana 
(1913-1992); Doubles (1961), Rounds (1966) e Tocca-

ta (1975) dos italianos Franco Donatoni (1927-2000), 
Luciano Berio (1925-2003) e Salvatore Sciarrino 
(1947); e a obra Frenzy (1985) do compositor ho-
landés nado en Indonesia Roderik de Man (1941). 
Tras a pausa, unha segunda parte española coas 
obras Constantes (1981), de Gabriel Fernández Álvez 
(1943-2008); a primeira interpretación en continente 
asiático da composición de Macías Foglio I (1981-82); 
para pechar o concerto coa peza Galvez-Galvanismes 
(1982), de Francisco Otero (1940).

O 20 de novembro de 1993 Michiyo Honma, pro-
gramaría baixo a supervisión de Jiro Hamada, un 
recital íntegro de música contemporánea española, 
para clavicémbalo e outros instrumentos. Concerto 
realizado no Casals Hall de Tokyo, baixo o patroci-
nio da Embaixada de España, a Asociación Españo-
la de Xapón e a compañía aérea Iberia, foi titulado 
“España: Los abanderados de la Música Contempo-
ránea I” no cal se interpretáron —por orde de con-
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certo— as obras Cantoral (1993) para clavicémbalo 
e Nóésis (1992) para frauta, fagot e clavicémbalo, 
de Gabriel Fernández Álvez (1943-2008); a Suite 
Italiana (1992) para frauta de pico, violoncello e 
clavicémbalo, e Marias (1992) para frauta de pico 
e clavicémbalo, de Claudio Prieto (1934-2015); a 
obra para guitarra e frauta Confidencial (1992), do 
burgalés Alejandro Yagüe (1947-2017); e a Fantasía 
para guitarra (1989) do cántabro Jose Manuel Fer-
nández (1956-).

A clavecinista xaponesa, xa no 1994, volvería subir 
o escenario cun novo programa de repertorio con-
temporáneo español, esta vez para clavicémbalo 
solo. Baixo o título “Mensajes de España” e den-
tro do “I Foro Internacional de Música Española 
Contemporánea” realízanse dous recitais, o 22 de 
outubro no Hall Atrium de Arbol da capital nipoa 
e o 7 de decembro no Centro Cultural de Urawa, 
cidade próxima a Tokio. Concertos patrocinados 
pola Embaixada de España en Xapón, con Sergio 
Pérez-Espejo como ministro para Asuntos Cultu-
rais e Científicos, no primeiro recital escoitáronse 
as interpretacións de Recordando el pasado (1986), 
do madrileño Carlos Cruz de Castro (1941); So-
nata 2 (1982-83), de Claudio Prieto (1934-2015); 
as pezas Galvez-Galvanismes e Ignition-Galva-
nique (1982), de Francisco Otero (1925-1985); 
Constantes (1981), de Gabriel Fernández Álvez 
(1943-2008); Preludio y Ritornello (1979), do va-
lenciano Joaquín Rodrigo (1901-1999); e a segun-
da interpretación en Xapón de Foglio I de Enrique 
X. Macías. No segundo dos recitais optouse pola 
repetición do anterior programa, coa eliminación 
das obras Recordando el pasado de Cruz de Cas-
tro, tamén a Galvez-Galvanismes de Otero, e co 
alternado de Foglio I pola obra Pâni (1982), do 
xienense Francisco Guerrero (1951-1997).

Fig. 6. Programa dos recitais “Mensajes de 
España”. Imaxe: Roberto Oliveira-Ogando.

Foglio I: últimas interpretacións

O ano 1996 con motivo das varias homenaxes 
realizadas polo falecemento do compositor, a 
clavecinista portuguesa Ana Braga realizou varias 
interpretacións de Foglio I. Organizado por Le 
Colegio de España en colaboración coa Associa-
tion Multifonía, realizaban o 22 de febreiro na Cité 
Internationale Universitaire de París o “Concert 
hommage à Enrique Macías (1958-1995)”, no 
que tamén se interpretaron as súas obras Estro-
fas (1995), Sonata (1986-89) e Iubialeum (1993). 
Poucas semanas despois do primeiro aniversario 
da súa defunción, programábase na Casa das Ar-
tes de Porto a interpretación de Antiestrofas, La 
lyre du desert, Cadências e interludios / Percurso 
I, Iubilaeum, baixo o título “Homenagem Enrique 
Macías” organizado pola Fundación Serralves e 
Miso Studio15, dirixido este último polo compo-
sitor, intérprete, xestor e activista cultural Miguel 
Azguime (1960), outro dos grandes piares, —per-
soais e profesionais— do compositor vigués.

Enrique X. Macías, Asia-Europa
Non sabemos se tiveron lugar outras interpre-
tacións de composicións galegas no país do sol 
nacente ou noutros países do continente asiá-
tico, previas a data dos concertos realizados por 
Michiyo Honma. No caso de Enrique X. Macías 
si podemos, con todo, confirmar unha serie de 
retransmisións radiofónicas en Europa que lle 
levaron a ser escoitado en países asiáticos.

O 26 de febreiro de 1987 na cidade holandesa de 
Utrecht, estreábase a obra para orquestra de Ma-
cías Morgengesang III (1986) na que NOS Radio 
realizou a súa emisión en directo, retransmitida 
simultaneamente nas emisoras JRT Jugoslоvens-
ka Radiotelevizija de Belgrado —actual Serbia e 
Montenegro—, e na Radio Dänemark de Copen-
hague, Dinamarca. Como consecuencia desta ra-
diodifusión internacional, nos meses posteriores 
tiveron lugar unha serie de emisións nas cadeas 

Hessinchen Rundfunk de Köln en Alemaña, BRT 
de Brussel de Bélxica, RTE de Dublín, e nas emi-
soras TRT-Ankara en Turquía e Israelian Radio 
en Israel, programando de forma radiofónica a 
música contemporánea galega de Macías en di-
versos países europeos e, por primeira vez para o 
compositor, en Asia. 

Queda pendente por realizar un traballo de pro-
cura de datos que poidan revelar novas interpreta-
cións, humanas ou mecánicas, de composicións de 
autoría galega en territorio asiático.

Fig. 5. Programa “España: Los abanderados de 
la Música Contemporánea I”. 

Imaxe: Roberto Oliveira-Ogando.
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Notas
1  Prof. Jiro Hamada (1935-2021), catedrático da Universida-
de de Artes de Tokio, hispanista, musicólogo, crítico musical, 
gran entendido en música hispana en xeral e impulsor do 
flamenco en Xapón.
2  Profesor numerario de Armonía e Melodía acompañada 
no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
3  Membro fundador da Asociación de Compositores Sinfó-
nicos Españoles (ACSE) e conselleiro da Sociedad General de 
Autores de España (SGAE). Entre 1993 e 1995 formou parte 
do Consejo de la Música do entón Ministerio de Cultura.
4  Xogos de cordas tamén chamados rexistros. Seguindo a 
terminoloxía dos rexistros do órgano, de oito pés (8’) e/ou 
de catro pés (4’). As cordas dun rexistro de (8’) producen a 
nota na mesma oitava que a tecla pulsada, mentres que as cor-
das dun rexistro de (4’) producen a nota na oitava superior. 
Tamén podemos atopar clavicémbalos con rexistros de (16’) 
que produce o son á oitava inferior, ou de (2’) pés, que soa 
dúas oitavas máis agudo.
5  Heterofónica: textura que consiste na coexistencia si-
multánea de varias voces que elaboran un mesmo material 
melódico de distintas maneiras.
6  Evolución do dodecafonismo (técnica de composición 
baseada na utilización sistemática dos doce sons da escala 
cromática), o serialismo establece unha orde non só para a 
progresión das diferentes alturas, senón para a progresión 
das diferentes duracións (figuras: negra, corchea…) e a 
progresión das dinámicas (intensidade sonora), repetíndose 
durante o transcurso dunha obra. Esta técnica chamouse 
serialismo integral para distinguila do serialismo limitado do 
dodecafonismo.
7  Trino: adorno musical que consiste na alternancia rápida 
de dúas notas de igual duración pero de distinto ton.
8  Acordal: acorde, conxunto de tres ou máis notas superpos-
tas formando unha unidade.
9  Macro e Micropivotación: estudo de macro e micro secuen-
cias de acción das notas que funcionan como centro tonal ou 
eixo, e que neste caso tamén son comúns motívicamente.
10  No marco do «Ciclo de ‘Conciertos Monográficos’ de 
Enrique X. Macías» organizados pola Deputación Provincial 
de Pontevedra.
11  Jorge Manuel Marques Peixinho Rosado (Montijo, 
1940-Lisboa, 1995) foi un compositor, pianista e director de 
orquestra portugués, amigo e persoa crucial en toda a carreira 
de Macías.
12  Acusmática: tipo de música electroacústica composta 
para ser reproducida mediante altofalantes.
13  Manipulacións sonoras en tempo real con dispositivos 
electrónicos baixo o rol de interacción con intérprete.
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