Pilar Jurado (5 de xaneiro de
1968, Madrid). Con oito anos, comezou
os seus estudos no Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, de
piano, canto, composición, musicoloxía,
pedagoxía musical e dirección de
orquestra. O seu debut en 1992 como
solista da ópera Antigua fe, de Luis de
Pablo, proporcionoulle un grande éxito
que levouna a actuar nos mellores
teatros operísticos de Europa, obtendo
a súa consagración ese mesmo ano coa
súa representación da ópera
barroca Viento es la dicha de amor,
de José de Nebra.
Como compositora, recibiu numerosos encargos de distintas institucións, como
a Fundación Juan March, o Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, e o
Teatro Real, entre outras. El 11 de febreiro de 2011 realizouse a estrea da ópera, encargo
do Teatro Real, La página en blanco, sendo así a primeira muller da historia en ter
representada unha ópera no Teatro Real.
O 3 de xuño de 2011 estreou con grande éxito na Clerecía de Salamanca Vitae
mysterium, Cantata al numen que ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible,
como obra de apertura do 7º Festival Internacional das Artes de Castilla e León. En 2013
estreou a súa segunda ópera Mi diva sin mí, con libreto do humorista Eloy Arenas, en
el Teatro de la Zarzuela, dentro do festival Operdehoy.
En 2019 ten sido escollida presidenta da SGAE converténdose así na segunda muller que
leva o cargo, despois de que Ana Diosdado a presidira de 2001 a 2007. É directora
artística e executiva do proxecto MadWomenFest, conselleira da Comisión Permanente
da Asociación de Intérpretes e Executantes, pertence á directiva da Academia de la
Música, é patroa da Fundación Institucional Española, embaixadora da Organización
Internacional del Trabajo, embaixadora cultural do Foro Iberoamericano de Cidades, e
ten pertencido ao Consello Nacional das Artes Escénicas e da Música e ao Consello
Artístico da Música do Ministerio de Cultura. Ademais dos seus numerosos Premios e
traballos discográficos destacan as súas actividades musicais filantrópicas pola Igualdade
de Xénero e a Erradicación do Traballo Infantil.

Actividade pola Igualdade de Xénero promovida pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia:

En 1997, actuou na primeira
representación que fíxose no Teatro Real
de Madrid, na súa nova inauguración, coa
ópera de Manuel de Falla La vida breve. A
súa relación co teatro madrileño
prolóngase con varias montaxes sucesivas
durante numerosas tempadas, facéndose
oco nos teatros de toda Europa e Asia.

*Elaborado por Carmen Ruiz. Fontes e +info
no Panel Coeducativo de setembro dedicado
a Pilar Jurado na nosa web

