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Editorial
Este segundo número de En Solfado
veuse forxando ao longo de todo
o curso con variadas achegas
do alumnado e profesorado do
Conservatorio de Música Profesional
de Ourense. A súa principal
finalidade é a de arrimar certos
aspectos do coñecemento musical
aos usuarios do centro, así como
dinamizar o intercambio de ideas
e opinións, ademais de constituír
unha ferramenta de difusión
creativa. Nesta ocasión a revista está
conformada por un variado abanico

tempos e procedencias leva a que case

se converta nun monográfico sobre
organoloxía,
complementándose Maquetación: Iván Abal Pulleiro
con interesantes artigos sobre outros Colabora: Equipo de Normalización
aspectos da música e da súa historia. Lingüística

En definitiva, o obxectivo deste
segundo volume era o de darlle
continuidade a esta iniciativa
editorial que veu a luz o pasado
ano e que constitúe un órgano de
libre expresión á disposición de toda
a comunidade educativa. Queda
configurado así un heteroxéneo
segundo número da revista, creada
de artigos, reseñas, entrevistas, “por e para” todos, que non sería
debuxos,
partituras,
poemas, posible sen os esforzos e traballos de
opinións e mesmo recomendacións todos aqueles que nos brindaron o
bibliográficas e audiovisuais. Mais a seu tempo e apoio. Moitas grazas a
elevada presencia de artigos referentes todas e todos.
a instrumentos musicais de tódolos
Lorena López Cobas
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Equipo de coordinación: Rosa Mª
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Agradecemos a colaboración de
toda a c o m u n i d a d e educativa
do conservatorio de música por
faceren posible a creación desta
revista. O equipo de coordinación
non se r e s p o n s a b i l i z a das opinións presentes neste número.
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En &ol ?a Bo
(En solfado)

Continuamos adiante...
...que non é pouco dicir nos tempos que corren.
Despois do éxito acadado coa publicación do
primeiro número da revista En solfado o equipo
que capitanean Lorena e Iván, propúxose a elaborar
un segundo número que, cando menos, igualara a
calidade do primeiro e abofé que o conseguiron.
Neste novo volume poderemos gozar coa lectura de
artigos que versan sobre un amplo abano de temas
nos que a música é o común denominador, que
agardo sexan do voso interese e agrado e sirvan para
enriquecervos tanto no profesional coma no persoal.

Por outra banda quero resaltar o especial carácter
que ten o lanzamento deste segundo número: se a
publicación do primeiro supuxo a realización dun
soño este é o que consolida un proxecto que aprecio
e ao que desexo longa vida.
Non podo rematar sen recoñecer publicamente o
esforzo e dedicación de todos os que fixestes posible
a publicación deste novo volume: moitas grazas,
parabéns e... ¡a polo terceiro!
Xoán M. Iglesias Losada
Director do Conservatorio Profesional de Música de Ourense

Fotografía: Xoel López Barata (6º G.P.)
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Motivación

Socorro!!!,
teño un instrumento

musical na man
Que facer cando os meus pais me regalan, con
todo cariño, un instrumento?

Manual de instrucións para un
axeitado uso e desfrute do agasallo

Por Delfín Álvarez Martínez
Profesor de Fundamentos de Composición
TOCAR UN INSTRUMENTO
Aprender a aprender

A

prender a tocar un instrumento é unha
actividade que nos permite ir asimilando
unha serie de coñecementos técnicos
e expresivos que son precisos para ir
descubrindo a arte da interpretación musical.

Hai que ter en conta que, en xeral, cando o alumno
comeza a estudar un instrumento faino por afección
allea, normalmente dos pais, por esta razón o labor de
motivación por parte do/a profesor/a é enormemente
importante, debe pouco a pouco, favorecer que no/a
alumno/a esperte a súa vocación musical.
O rendemento musical dun alumno non vén dado
unicamente polas súas aptitudes ou talento musical,
que son imprescindibles, senón, e moi especialmente,
pola súa actitude persoal cara todo o relacionado co
instrumento e a súa aprendizaxe. É moi importante
que a actitude persoal do alumno sexa positiva. Un
estudante motivado é un estudante capaz.
Hai estudantes que dispoñendo de boas condicións
naturais para a práctica instrumental, non se relacionan
axeitadamente co proceso de aprendizaxe ou con
algún elemento do sistema educativo, circunstancias
estas que afectan negativamente ao resultado
musical. Outros que dispoñendo de recursos técnicos
e musicais a priori limitados, superan esa dificultade
inicial mediante unha boa predisposición e amosando
unha actitude aberta e entusiasta cara a aprendizaxe
que lles acaba dando un excelente resultado. Tamén
existe unha pequena porcentaxe de estudantes que
adoitan ser grandes intérpretes en potencia, porque
dende moi cedo manifestan gran talento e unha moi
boa disposición cara a aprendizaxe instrumental.

Coñecer e anular a dificultade natural que toda
aprendizaxe de calquera disciplina ofrece ao estudante
é o obxectivo da ensinanza e por medio da cal se
consigue a asimilación do coñecemento, en cuxo éxito
intervén tanto o talento como o esforzo persoal do
alumno, coordinados por unha axeitada orientación
pedagóxica. A ese proceso de asimilación, por ser
a verdadeira esencia da aprendizaxe, deberemos
prestarlle unha especial atención xa que do seu eficaz
desenvolvemento depende o resultado final.

Artigo

Aprender a tocar un instrumento
é unha actividade que nos
permite ir asimilando unha
serie de coñecementos técnicos
e expresivos precisos para a
interpretación musical
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A motivación ou desmotivación do alumno tamén
se pode recoñecer na relación que xurde entre este,
os compañeiros, o/a profesor/a e o sistema educativo.
Está claramente demostrado o positivo efecto sobre o
rendemento que se desprende dunha cordial relación
docente e humana entre o/a profesor/a e o alumno.
Así como un axeitado sistema pedagóxico no que un
dos seus principais obxectivos debe ser o de estimular
o entusiasmo polo instrumento e a súa aprendizaxe.

É moi importante que a actitude
persoal do alumno sexa positiva.
Un estudante motivado é un
estudante capaz
Factores de rendemento
Cando se fala de rendemento, en xeral pénsase no
número de horas diarias adicadas ao traballo persoal,
e aínda que este é un elemento
decisivo, non é nin o único, nin o
máis importante dos factores que
determinan o grao de eficacia no
estudo.
A idea de que a máis tempo de
estudo, mellor resultado, adoita ser
unha verdade a medias. En moitas
ocasións as horas de estudo non
se corresponden cos resultados
obtidos. Temos que ter en conta que
o tempo global adicado diariamente
ao instrumento e o tempo real ou útil de estudo
non coinciden, esta circunstancia está directamente
relacionada coa falta de atención e concentración na
práctica instrumental. Non é exactamente o mesmo
tocar que estudar.
Na disciplina instrumental, un amplo coñecemento
do procedemento a seguir polo estudante durante as
horas de práctica, é fundamental para o éxito da súa
aprendizaxe, posto que a maior parte do tempo que
este adica a súa preparación faino fóra da aula, e aínda
que a orientación pedagóxica sexa a máis axeitada, se o
traballo persoal non está ben planificado, comprendido
e executado, o resultado musical non será o agardado.
A frecuente impaciencia dalgúns estudantes en
conseguir resultados inmediatos, é un costume que
nos conduce cara hábitos prexudiciais e deficiencias
de todo tipo, ao sacrificar a perfecta execución
instrumental polo espellismo dunha confusa e
imprecisa interpretación a tempo da obra. Este mal
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hábito sempre nos leva a erros de lectura, defectos de
son, imprecisións, desigualdades e todo un conxunto
de imperfeccións que se suceden cando a principal
e máis cercana meta a conseguir polo estudante no
mínimo tempo posible, é executar a obra a unha
velocidade que está por enriba das súas posibilidades.
Os defectos así xerados e non corrixidos convértense
en zonas de risco, cuxa correcta execución faise máis
improbable por arraigar malos hábitos (ou vicios, co
que isto supón para erradicalos).
Un dos sistemas de traballo máis habituais entre os
estudantes consiste, case exclusivamente, na repetición
sistemática da obra, ou, no mellor dos casos, dunha
pasaxe, unha e outra vez ata conseguir un certo grao
de dominio.
É necesario o traballo repetitivo no estudo e aprendizaxe
dun instrumento, con todo, cando a súa aplicación
se fai de xeito indiscriminado, tanto en pasaxes que
así o requiran como noutros que non, esta práctica
vólvese pouco axeitada e ineficaz.
Polo tanto a fórmula repetitiva é
axeitada cando unicamente se aplica
a fragmentos que así o precisen
despois recoñecelos de delimitalos
como zonas de risco unha vez que
se fixo unha análise exhaustiva das
posibles causas que provocan ditas
dificultades de execución.

Non é exactamente
o mesmo tocar que
estudar
A resolución dun problema non estriba necesaria
e exclusivamente na repetición do fragmento onde
temos algunha dificultade, hai veces nas que a
natureza do problema está asociada a outros factores
como, por exemplo: contexto musical, revisión rítmica,
harmónica, fraseo, etc.
A conclusión que sacamos é que, cando a un sistema
axeitado de traballo lle engadimos concentración,
lóxica e sentido común, ademais de moita paciencia,
comezan a desaparecer a monotonía, o automatismo
e ata o aburrimento (lóxicas consecuencias xeradas
polo uso dun método de estudo non planificado),
dando paso á satisfacción que proporciona o feito de
darse conta de que o tempo e o esforzo adicados á
práctica do instrumento, transfórmanse en eficacia e
un alto nivel de rendemento, favorecendo dese xeito o
resultado musical final.

Fases do estudo
O estudo de calquera obra comeza necesariamente
pola lectura da partitura, cuxo alcance é tan amplo
como o nivel de cultura musical que o estudante
posúa.

Dous apartados de lectura: teórica e
aplicada
A lectura teórica está dirixida a analizar e estudar os
elementos musicais e instrumentais da obra, sen a
participación do instrumento.
A estreita relación que existe entre a análise e a
comprensión dunha obra, converte o coñecemento
e estudo das Formas Musicais, a Harmonía,
o Contrapunto e a
Historia
da
Música
nunha riqueza musical
que o estudante debe
valorar polo fundamental
papel que desempeñan
na
interpretación
instrumental. Considerar,
polo tanto, estas disciplinas
como
asignaturas
complementarias
e
abordalas como tal é
un erro que conduce
en ocasións á falta de
interese no seu estudo e,
por conseguinte, a unha
deficiente e incompleta
formación musical. A análise formal, harmónica e
de estilo achéganos á comprensión musical da obra.
Canto maior sexan os coñecementos do alumno,
mellor será o resultado musical final.

A lectura aplicada é a que se refire á realización da
obra no instrumento.
O desenvolvemento da percepción auditiva é necesario
para que “funcione” como detector de anomalías e

Unha meta á que todo estudante debe aspirar a
conseguir é o desenvolvemento da autocrítica,
aprendendo a escoitar as súas propias interpretacións
e a valorar os resultados musicais obtidos. Isto é
algo que cando se ten pouca experiencia resulta
pouco doado debido á dificultade que entraña estar
mergullado na obra para a súa correcta execución e, á
vez, valorar o que se está interpretando. Con todo, o
alumno debe aproximarse, na medida do posible, ao
dominio desta práctica.

É fundamental facer un estudo
concentrado, minucioso e
concienciudo
Tamén se deberá memorizar a partitura, o beneficio
máis evidente que se desprende da memorización
dunha obra consiste no feito de non depender “do
papel” para a súa interpretación, podendo dese xeito
centrar a atención sobre o problema que se está a
traballar e, sobre todo, a concentración pode e debe
ir toda ao oído para beneficio do resultado musical
final. Está claro que a vista distrae ao oído, unha
vez que nos desprendemos da partitura xa podemos
escoitarnos mellor e pensar só no resultado sonoro.
A derradeira fase do estudo debe caracterizarse pola
busca da máxima perfección na interpretación da
obra.

O método no estudo. Unha clave para un
óptimo resultado musical
Para conseguir unha impecable lectura da obra é
imprescindible practicar moi lentamente, ao obrigar
ao alumno a manter a atención en cada un dos
detalles que figuran na partitura, o resultado musical
final será fantástico.

Artigo

A análise formal, harmónica e de
estilo achéganos á comprensión
musical da obra. Canto maior
sexan os coñecementos do alumno,
mellor será o resultado musical
final

acertos que se vaian producindo durante o estudo/
execución da obra (ou fragmento desta). Deste
xeito, o alumno pode ir poñendo os medios precisos
para resolver ditas anomalías, por unha banda, e ir
tomando conciencia do seu propio progreso musical.

Precisión, é fundamental facer un estudo concentrado, minucioso e concienciudo de cada un dos
movementos que fan posible a interpretación musical,
para que os dedos e os demais elementos físicos que
intervén na execución saiban exactamente, en todo
momento, onde teñen que dirixirse, de que xeito, en
que momento, e con que intencionalidade expresiva
deben actuar.
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Dende o primeiro momento do estudo dunha
partitura, non se debe practicar nunca fallando (xa sei
que non é doado, pero é posible), débese interpretar
a obra con total corrección en todos os sensos. Isto
só será posible practicando con un tempo lentísimo
(o suficientemente lento para que o cerebro dirixa
e controle todos os movementos) e con máxima
concentración, para que así os dedos lle dean tempo
ao cerebro para pensar. Todo movemento de cada un
dos dedos debe ser controlado/ filtrado polo cerebro,
non hai que esquecerse de que os dedos sempre son
máis rápidos que este, e polo tanto actuaremos en
consecuencia, dito doutro xeito, os dedos nunca
fallan, sempre é un fallo do cerebro. Non deberemos
agardar que os dedos pensen, non é posible, debemos,
sobre todo, levar a cabo un estudo
cerebral.

Non deberemos agardar
que os dedos pensen,
non é posible, debemos,
sobre todo, levar a cabo
un estudo cerebral

4. Cando sexa posible, é recomendable dividir a
xornada de traballo en dúas sesións, mañá e tarde.
5. Ser persistente no traballo diario ininterrompido,
vén a ser como a humilde pingada de auga que pouco
a pouco acaba por tradear as máis duras rochas, as
dificultades acabarán por desaparecer.
6. Ter sempre confianza no
traballo que se está realizando e
ser paciente en obter resultados,
estes, tarde ou cedo, chegarán.

Estudar sen
concentración é
dar pasos atrás no
noso proceso de
aprendizaxe

Unha vez que a partitura se
pode interpretar sen erros (moi
lentamente, por suposto), despois, pouco a pouco
e progresivamente iremos tocando máis rápido ata
chegar ao tempo real.

Influencia da actitude persoal no proceso
educativo. Actitudes non recomendables

Con todo o dito con anterioridade poderemos
practicar cortando de raíz os malos hábitos e
ganaremos moito tempo no estudo de calquera
obra. Traballando de vagar progresaremos
rápido.

Actitude autosuficiente. Esta é unha vía morta, que
conduce ao illamento. Adoita darse en alumnos
que, dalgún xeito, lles chegou a información do seu
enorme talento para tocar un instrumento e non a
asimilaron de forma construtiva.

Traballando de vagar
progresaremos rápido

Actitude pouco comunicativa. Un dos factores que
fan da aprendizaxe unha actividade recíproca entre
profesor e alumno é a comunicación. En xeral, a falta
dela responde a factores como a timidez, introversión,
receos, etc.

Recomendacións xerais
1. Antes de comezar a xornada de estudo é
moi útil elaborar un plan de traballo, no que se
especifique a distribución do tempo de acordo
coas necesidades máis evidentes.
2. Cada media hora (aproximadamente) de
traballo concentrado debe ir seguida dun pequeno
descanso, que axudará a unha recuperación física
e mental, mantendo dese xeito, sempre frescas as
facultades mentais, auditivas e motrices.
8

3. Se se observaran síntomas de falta de concentración, desinterese ou, simplemente, cansancio é
conveniente parar e tomarse un descanso extra no
que se pode incluír unha relaxación física e mental, e
se dita actitude persiste é preferible deixar de estudar.
Estudar sen concentración é dar pasos atrás no noso
proceso de aprendizaxe.

Actitude perfeccionista. A exacerbada tendencia
perfeccionista dalgúns alumnos, impropia do seu
nivel de aprendizaxe, condúceos a adoptar unha
actitude de intransixencia cara eles mesmos, xunto
a un permanente e sistemático inconformismo insán
con respecto ao seu rendemento e resultados musicais.
Actitude de autodescualificación. Por se foran
poucas as dificultades propias da interpretación
musical, a algúns estudantes non se lles ocorre
outra cousa que engadir unha máis á lista: alimentar

comportamentos subconscientes co uso gratuíto e
irreflexivo de pensamentos e palabras cargadas de
pesimismo e autolimitación, que non teñen razón
de ser e que prexudican enormemente a evolución
do alumno. Temos que aprender a valorar o noso
traballo e cambiar radicalmente os pensamentos que
prexudican o noso progreso.

Para rematar quixera mencionar uns
consellos de Busoni:
Unha pasaxe difícil será felizmente realizada,
elixindo noutros anacos, pasaxes semellantes
e estudándoos lentamente.

•

Non estudes só mecanicamente. A miúdo a
dificultade non está nas notas, pero si, na cor
do son ou no dinamismo.

•

Non te deixes levar polo teu temperamento
a estudar con tempo rápido. Este sistema de
estudo determina infaliblemente innumerables imperfeccións que ningún posterior
estudo poderá cancelar.

•

Non teimes en querer perfeccionar un
fragmento mal estudado. Se máis tarde acadas
un progreso xeral, poderás retomar de novo os
anacos mal estudados como se nunca os leras
e verás entón cales progresos realizarás.

•

Traballa os estudos fáciles como se foran
difíciles.

Perseverancia. Se aplicamos esta cualidade ao proceso
natural da aprendizaxe, comprenderemos que non
hai motivo de desesperación sabendo que todo
traballo ben dirixido e realizado, necesariamente
debe dar os seus froitos, aínda que ás veces estes
tarden en chegar.

•

Non toques nunca imperfectamente, aínda
que ninguén te escoite. Toca sempre con
intención musical

•

Non deixes pasar unha pasaxe defectuosa sen
practicala ata corrixila.

A relación cos demais. A aprendizaxe entendida
como actitude, achega á persoa aos demais, a través
dunha relación aberta e receptiva que nos permite
absorber coñecementos que proveñen de fontes
exteriores. Os profesores dende a súa condición
docente e humana, os compañeiros de estudos e
outros informadores potenciais como poden ser,
por exemplo, profesionais do noso instrumento aos
que teñamos acceso de algún xeito, son fontes de
coñecemento e experiencia que nos aportan unha
riqueza ao achegarnos a comprender o alcance e a
transcendencia da Música como fenómeno cultural,
social, humano e universal.

•

Todo é posible no noso instrumento, ata o
que a primeira vista parecera imposible. Basta
traballar con intelixencia.

•

Non deixes nunca pasar un día sen estudar
(na medida do posible).

•

Traballa sen descanso na técnica, deste estudo
depende o teu éxito final.

Actitudes favorables
Saber escoitar. É moi importante saber escoitarse
a si mesmo nos momentos de estudo e durante a
interpretación dunha obra.
Forza de vontade.
O éxito de calquera
empresa que nos
propoñamos está
en función de
saber o obxectivo
que perseguimos,
coñecer os medios
para
conseguilo,
establecer
un
método para a súa
aplicación, cinguirse a unha disciplina de traballo e
ter unha firme vontade para cumprila.

Ambiente musical. Concertos, recitais, óperas,
audicións, conferencias, tertulias, etc. poden ser
momentos de encontros musicais, onde o estudante
con ansia de aprender vai atopar a peculiar atmosfera
que se suscita antes e despois de todo acontecemento
musical.

Fontes das imaxes:

http://www.todowp.org/cosas-que-hacer-antes-de-publicar/
http://danielolguin.com.ar/?p=436
http://parachiquitines.com/2011/04/aprender-a-tocar-uninstrumento-musical-por-que/
http://www.quierodibujos.com/sobre/Dibujos+de+Musica
http://noseq.com/noticias/11034055/tocando-musica-con-tucerebro/
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Darío Mariño

Entrevista a
Darío Mariño
Varela
Por Nenela Pérez Sal (4º G.P.) e
Fátima Rodríguez Bernárdez (5º G.P.)

D

espois de asistir nos últimos
dous anos ao curso de clarinete
organizado polo conservatorio
a cargo de Darío Mariño, pensamos que sería unha idea estupenda facerlle
unha breve entrevista sobre a súa vida
musical adicada ao clarinete.
P. Todos sabemos que tomar a decisión de optar por
unha carreira musical non é doada, especialmente
nos tempos que corren. Cando empezaches a
perfilar a túa decisión de te adicar á música?
R. Cando cursaba 5º de Grao Profesional xa tiña
a sorte de poder tocar nalgunha orquestra, así
que dende ese momento e durante todo o Grao
Superior xa tiña decidido que a miña opción era
a música. Dende entón non houbo cambios na
miña decisión.
P. Ante a elevada cantidade de instrumentos
musicais, por que escolliches o clarinete e non
outro instrumento?
R. En primaria tiñamos un profesor que traía o
clarinete nos recreos, propoñéndonos se queriamos
aprender. Daquela comezamos na música preto
de trinta rapaces, dos cales quince aínda hoxe
seguimos.

“É crucial moito esforzo,
dedicación e loita”
P. Dende a nosa perspectiva de estudantes, parece
moi difícil compaxinar o ocio co traballo, cres que
é posible ter unha vida persoal simultaneamente
cunha vida profesional activa?
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R. Si. Sempre estaría ben ter máis tempo de ocio,
pero se te organizas correctamente podes ter
tempo para todo.
P. Cales cres que son as claves para conseguir as
túas metas na música?
R. Ademais doutros compoñentes externos é
crucial moito esforzo, dedicación e loita.
P. A miúdo se incita aos músicos a que lle boten
moitas horas de estudo para conseguir as súas
metas. Cantas horas dedicabas ti ó clarinete?
R. Por épocas. Quizais a primeira etapa de estudo
dura foi entre os dezasete e os vinte anos: moitas
horas, dedicacións e traballo. Outro momento
de grande dureza foi cando rematei os estudos
con vintetrés ou vintecatro anos. En horas serían
sobre sete ou oito, sobre todo entre setembro e
xaneiro, ao rematar os estudos, que foi cando
máis me cundiu.

“A tensión sempre está aí, pero
hai que saber aproveitala en
beneficio da interpretación”
P. De seguro que cando eras estudante tiveches
que te esforzar ao máximo para conseguir os
mellores resultados, pero sufrías medo escénico
ou algún tipo de nerviosismo?
R. Pois cando tiña dezaseis anos descubrín nun
concurso que tiña unha pequena arritmia que
tiven que tratar. No concurso de Xátiva ía moi
confiado, de feito na primeira rolda foime moi
ben, polo que moitos me dicían que o premio
estaba aí. Pero na última volta voteime a tremer e
descubrín o que era o medo escénico e esa pequena
arritmia. O que está claro é que a tensión sempre
está aí, pero o bo é saber aproveitar e usar esa
tensión.
P. Poderías darnos algún consello para mellorar a
nosa reacción ante o medo escénico?
R. O básico é pensar sempre que hai que facer o
máximo posible tanto na preparación previa coma
no concerto ou recital. Tamén hai que pensar que
un concerto non é algo definitivo, así que se non
se obteñen os mellores resultados non pasa nada.
O importante é o camiño de preparación. Se ese
traballo está ben feito, tranquilo e coa cadea de
concerto en concerto, sen dúbida, mellorarás.

P. Que expectativas de futuro cres que hai para
os clarinetistas que están agora a rematar os seus
estudos ou para aqueles que se plantexan adicarse
ao mundo da música?
R. Eu creo que en Galicia, coma no resto de
España, non hai traballo; por iso o feito de saír
ao estranxeiro amplía posibilidades. Ademais
considero que calquera músico debe saír fóra,
coñecer outros lugares, outros profesores, outras
escolas, outras culturas para decidir o que quere e
ter liberdade de pensamento.
P. Ante esta situación laboral e o esforzo que
supón adicarse á música, pensaches en deixar a
música algunha vez?
R. Si, algunha vez si, especialmente cando
rematei todo o Grao Superior en 2007. Daquela
tamén estaba de solista na Mahler, onde estaba
a piques de rematar, e colaboraba coa Sinfónica
de Galicia, aínda que daquela xa se adxudicara
a praza. En definitiva, foron tres circunstancias
musicais que tocaban ao seu fin. Por aquel entón
eu só tiña un obxectivo que era Berlín, aínda que
só había unha praza. Eu rematara en xuño e había
un posto en xaneiro, entón decidín que ía loitar e
facer esa aposta e que se non funcionaba deixaría
a música, porque non tería ningunha motivación
para seguir estudando. Supoño que cando queres
algo con tódalas túas forzas é imposible que non
funcione.

“Cando queres algo con tódalas
túas forzas é imposible que non
funcione”
P. Que sentiches cando tocaches por primeira vez
coa Filharmónica de Berlín?

P. Cal foi o auditorio que máis che impresionou?
R. Pois impresionoume moito o Royal Albert
Hall de Londres e, por suposto, o auditorio
da Filharmónica de Berlín, que en directo é
impresionante. Impresionoume o de Londres pola
capacidade de público xa que collen 6000 persoas
ou máis e aínda así sentes ao público moi preto.

“Cada instante de creación,
comunicación e de contacto coa
xente é especial”
P. Cantos concertos e ensaios realizas coa orquestra
ao mes?
R. Nun mes tranquilo temos como mínimo doce
concertos, polo que nos quedan sobre uns dezaseis
días de ensaios de cinco horas de duración.
P. Con esta fulgurante carreira musical que levas,
supoñemos que tiveches grandes momentos, pero
cal sería o mellor para ti?
R. Creo que calquera concerto ou cada vez que se
crea motivación ou ilusión para min é o mellor.
Non podo dicir un concerto, un momento en
concreto, calquera instante especial de creación,
de comunicación e de contacto coa xente.
P. Que sentiches cando gañaches o primeiro
premio e medalla de ouro no Palau?
R. Sentinme moi ben, gustoume tocar de solista
e aínda por riba obter o primeiro premio. Mais o
que máis me atraeu foi o feito de que me saíran
dous anos máis de concertos.
P. Agora mesmo es a referencia para moitos
estudantes de música galegos, que consello lle
darías?

Entrevista

R. A primeira vez estaba un pouco amedrentado,
a verdade. Fora coma un regalo e sentinme un
privilexiado. Dende cativo andaba sempre a buscar
con Santi (alusión ao profesor de clarinete do
Conservatorio Profesional de Música de Ourense)
toda a música que existía. Xa dende entón faciamos
acopio da música en DVD, sentindo unha grande
admiración pola Filharmónica de Berlín. Entre
os dezaseis e dezaoito anos andei sempre a ver
gravacións da Filharmónica de Berlín, así que
xa se foi perfilando o meu obxectivo. Así que
cando conseguín chegar a Berlín pensei que fora
un premio, aínda que tiña loitado moito por

conseguilo. Agora penso que continuar nesta
orquestra é un reto, para o que é crucial seguir
aprendendo e recollendo información para
poñerse as pilas e absorber todo o que ofrece este
novo mundo.

R. O básico animalos. Creo que a música é unha
disciplina moi bonita, creo que é algo que permite
viaxar, coñecer xente, aprender, nunca existe un
fin na música é algo que estás absorbendo sempre.
Pero o meu consello é animar a saír fóra para ver
outros ambientes.
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Darío Mariño

“Darío Mariño nun intre”
P. Que é para ti a música?
R. É un modo de vida, unha linguaxe, incluso unha
maneira de pensar.
P. Se tiveras que quedarte con un compositor, cal
sería?
R. Probablemente Gustav Mahler.
P. Dos directores que tiveches, con cal te
quedarías?
R. Uf, é unha pregunta de moi difícil resposta, pero
probablemente con Simon Rattle.
P. Que estilo de música che gusta máis, ademais do
clásico?
R. A música electrónica -gústame moito Dj Tiësto-,
e tamén a música popular de todo o mundo,
estou enganchado ao slam, a música árabe,
armenia, grega, africana...todo tipo de música.
Creo que todo tipo de música pode enriquecer ao
profesional da música.

DARÍO MARIÑO VARELA
Darío Mariño Varela estuda no Conservatorio Superior de
Música da Coruña con José María Belló e Carlos Casadó
e na Hocheschule für Musik “Hanns Eisler” de Berlín
con Kart-Heinz Steffens, Wenzel Fuchs e Ralf Forster.
Completa a súa formación na Escola de Altos Estudos
Musicais de Galicia con Manuel Juan, na Orquestra Escola
da Sinfónica de Galicia e na Academia Progreso Musical
de Madrid con Vicent Alberola, na Gustav Mahler
Akademir de Bolzano (Italia) con Gerhald Pachinger, no
Festival Internacional de Música de Santander con KartHeinz Steffens, no Zermatt Festival (Suíza) co Scharoum
Ensemble e no Pacific Music Festival (PMF, Xapón) con
Meter Schmidl, Manfred Preis e Ricardo Morales.
Colabora coma clarinete solista coa Orquestra
Filarmónica de Berlín, coa Deutches Symphonie
Orchester Berlín (DSO), a Orquestra da Radio de
Stuttgart da SWR, a Orquestra de Cámara de Munich, o
Ensemble Spira Mirabilis en Italia, o Pacific Music Festival
(PMF) en Xapón e en España coa Orquesrta Sinfónica
de Castilla e León e a Orquestra Sinfónica e Galicia.
Asimesmo, foi membro da Xoven Orquestra Nacional
de España (JONDE) e durante cinco anos clarinete
solista da Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO).
Traballa música de cámara con Melvyn Tan, Christiane
Karaveja, Maurice Bourgue, Radovan Vlatkovic, Klaus
Thunemann, Scharroun Ensemble de Filarmónica de
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Berlín, Opera Braga Festival en Italia, Trio Hanns Eisler
con Andreas Willwohl (viola) e Daniel Heide (piano),
Cuarteto Quiroga, Quintentto Ensemble Papageno,
Stephan Picard, etc. Asemesmo colabora co compositor
John Corigliano na interpretación do seu “Coloquio
para clarinete e cordas”.
Gañador do Concurso de Solistas do Primeiro Palau
2008 en Barcelona, aparece como solista en España e
Italia interpretando e gravando os concertos de Mozart,
Copland, Weber e Shaw coa Orquestra Nacional
de Cambra d´Andorra (ONCA), Banda Municipal
de Barcelona, Orquestra Sinfónica de Vallés (OSV),
Orquestra do Conservatorio Superior das Illas Baleares
no Festival Musica Mallorca, Orchester der Gustav
Mahler Akademie e JONC Filarmonía.
No ano 2008 ensina clarinete e música de cámara
na Fundación Al-Kamandjati en Ramallah e Jenin
(Cisxordania), utilizando a arte e, en particular, a música
como medio de desenvolvemento cultural e humano.
Dende 2010 é membro-academista da Orquestra
Filarmónica de Berlín e colabora regularmente como
clarinete solista coa Deutsches Symphonie Orchester de
Berlín (DSO).

O Clarinete
Baixo
Por Santiago Comesaña
Profesor de Clarinete
Neste artigo abórdase o clarinete baixo dende un
punto de vista histórico e técnico, coa finalidade de
dar a coñecer un exemplar ás veces non demasiado
coñecido. Para iso explícase brevemente o seu
desenvolvemento histórico, a súa estrutura técnica
e os sistemas de notación existentes.
Desenvolvemento histórico

O

primeiro clarinete baixo foi construído
segundo Sachs no ano 1772 en París por G.
Lot co nome de “basse-tube”. Parece ser que
tiña varias chaves e un ámbito de tres oitavas
e media. Pero como verdadeiro inventor do clarinete baixo
se considera xeralmente o construtor de instrumentos
Heinrich Grenser de Dresden, que no ano 1793 construíu
un “BassKlarinette” cun ámbito de Si1 ao Fa5 (segundo
Gonterhausen, Magazín Moderner Tonwerkzeuge,
Frankfurt 1855, p.142. O ámbito indicado por el refírese
probablemente á notación; o son real correspondería a
unha novena máis baixa).

Grazas á utilización nos “Hugonotes” de Meyerbeer o
clarinete baixo fíxose axiña popular e sobre todo Wagner
e Liszt introducírono frecuentemente nas súas obras.

O clarinete baixo usouse por primeira
vez en 1836 nos “Hugonotes” de
Meyerbeer
Usouse en todo o século XIX nas afinacións de Sib e La;
Wagner e Rymsky-Korsakof indican expresamente ambas
as dúas afinacións. Tamén existía o clarinete baixo en Do,
que está indicado, por exemplo en “Mazeppa” de Liszt.
Hoxe constrúese e úsase principalmente o clarinete baixo
en Sib. Con todo, ao lado deste tamén temos o clarinete
baixo en La, que, non obstante, se usa só ocasionalmente
para executar máis comodamente as antigas partes que
estaban escritas en La.

Estrutura técnica

A estrutura técnica do clarinete baixo é a mesma que
a do clarinete normal (soprano en Sib). Dado que a
escala do clarinete baixo está situada unha oitava por
debaixo do clarinete soprano, a relación de dimensión
entre un e outro é aproximadamente 2:1; en realidade
o tubo do clarinete baixo moderno é un pouco máis
do dobre de longo que o tubo do clarinete normal,
porque a escala natural do clarinete baixo se alongou
cara a abaixo ata o Do1 (notación), mentres a escala
do clarinete normal só alcanza ata o Mi2 (notación),
soando ambos os dous unha segunda maior por
enriba, por ser estes instrumentos transpositores.
O ámbito do clarinete baixo moderno vai dende o Do1
(soando un Sib en do) ata o Do5 (soando un Sib en
do). Este ámbito correspóndese aproximadamente coa
tesitura do fagot.

A notación do clarinete baixo

Artigo

O clarinete baixo experimenta unha
mellora substancial en 1828 ás mans
do construtor de instrumentos G.
Streitwolf de Göttingen (17791837). Este construíu o instrumento
coa forma do fagot e con 19 chaves,
e un ámbito real de La1 a Fa4
(segundo Sachs, p.38). Segundo
Altenburg (p.33) Streitwolf construía
o clarinete baixo en Do e en Sib,
alcanzando ata o Sib1. Altenburg
dinos do devandito instrumento: “En
pureza e plenitude de son apenas deixa nada que desexar,
como en xeral todo o que sae das mans de Streitwolf ”.
A forma alongada alcánzaa o clarinete baixo por primeira
vez grazas a unha nova construción realizada por Adolphe
Sax (1814-1894)- seguramente na fábrica do seu pai
Charles Josef Sax (1791-1865) en Bruxelas-. O clarinete
baixo usouse por primeira vez en 1836 nos “Hugonetes”

de Meyerbeer na Grande Ópera de París. Berlioz, que
facía moita propaganda de todos os instrumentos de
Sax, di que o clarinete baixo de Sax tiña 22 chaves e
un reflector cóncavo de metal debaixo do pavillón, que
tiña por obxectivo dirixir o son do chan ao ambiente (o
instrumento, a causa da súa forma totalmente recta, era
tan longo que ao tocar case rozaba o chan). Hoxe en
día este problema está resolto mediante a curvatura da
boquilla e do pavillón.

A notación do clarinete baixo- hoxe unicamente en
Sib- non é feita polos compositores de forma unitaria.
Constátanse e distínguense tres tipos de notación na
literatura orquestal.
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I - A chamada notación francesa

É a escritura propia da “dixitación” do clarinete, ou sexa,
tanto do clarinete soprano como do resto dos clarinetes,
e baséase en que todos os tipos de clarinete, cada un - coa
sua particular dimensión e, polo tanto, a sua particular
afinación-, teñen fundamentalmente a mesma escritura
acústica e, por conseguinte, tamén a mesma mecánica,
isto é, o mesmo sistema de dixitación e de chaves.
Tendo en conta a escala do clarinete baixo, alongada cara
ao grave e acurtada cara ao agudo, a notación faise, pois,
usando a clave de violín dende Do1 ata Sol4. O son real
sería Do2 ata Sol3, como consecuencia da relación de 16
pés do clarinete baixo respecto do clarinete normal.

No legato a axilidade
técnica do clarinete
baixo moderno é
sorprendente
Este modo de notación é, dende o
punto de vista acústico e técnicoinstrumental, o único correcto. El fai
posible que o instrumentista poida
usar sempre a mesma dixitación para as mesmas notas
escritas, prescindindo da dimensión, isto é, da afinación
do clarinete que toca en cada caso. Isto supón para o
instrumentista, que ten que usar continuamente unha
dixitación particular para cada nota da maioría das
notas da longa escala do clarinete, unha considerable
facilitación da técnica de dixitación extraordinariamente
complicada do clarinete. Esta notación encontrámola,
por exemplo, nas obras de Meyerbeer, Tchaikovsky e
Rymsky-Korsakof.

II - A chamada notación alemá

Persegue a representación do son partindo da impresión
óptica das notas que recibe o lector da partitura, e os
seus defensores argumentan que é un contrasentido
escribir en clave de violín un instrumento cuxa escala
se desenvolve predominantemente na tesitura de baixo.
Con este sistema o clarinete baixo escríbese (en caso de
tratarse do afinado en Sib) só unha segunda máis alta que
o son real. Os compositores que utilizan o clarinete baixo
na súa tesitura máis aguda, non teñen outro remedio que
utilizar a clave de violín cando escriben nestas alturas, xa
que senón se utiliza esta notación, veríanse obrigados a
usar un número inusual de liñas adicionais, como no caso
da Oitava sinfonía de Shostakovich. Igualmente Wagner
usaba a notación alemá. É verdade que os instrumentistas
se acostumaron tamén a ler esta notación -teñen que ler a
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parte unha oitava máis aguda-, pero isto supón para eles,
especialmente na lectura á primeira vista de obras difíciles,
unha complicación innecesaria tendo presente a técnica
de dixitación, tan complicada de por si do clarinete baixo
e as notables esixencias técnicas que llela poñen hoxe en
día ao clarinete baixo, xa que se lle pide practicamente a
mesma axilidade que ao clarinete soprano.

III - A chamada notación franco – alemá

A falta de unidade na notación do clarinete baixo levou os
compositores a usar unha combinación das dúas notacións
anteriores. Así, por exemplo, nas partituras de RymskyKorsakof encontramos a notación francesa cando usa a clave
de violín e a notación alemá cando usa a
clave de baixo.

Posibilidades técnicas
A técnica do clarinete baixo
correspóndese exactamente coa
técnica do clarinete soprano, con
determinadas limitacións debidas
ao maior tamaño e ao maior
volume da columna de aire vibrante
do instrumento. Estas consisten
principalmente
en que repeticións de notas
ou pasaxes en staccato non son
executables no mesmo tempo
rápido, sobre todo en tesituras
graves. O mesmo sucede nos
trémolos amplos en tesitura grave,
mentres, por exemplo, os trilos
resultan ben mesmo no límite do
grave-certamente só causando o
efecto dun retumbo moi escuro.
Tampouco os saltos amplos en
staccato, se ben tecnicamente
executables, se corresponden ben
co carácter do son do clarinete
baixo, para o que, en xeral, é
recomendable un modo de escribir
en legato fluído. No legato a
axilidade técnica do clarinete baixo
moderno, e ademais ao longo de
toda a súa escala, é sorprendente.
Fontes das imaxes:

Imaxe 1 (páx 13.). Clarinete baixo Papalini, 1810. http://
farm4.static.flickr.com/3060/2982645973 _4d2d1d6508.
jpg. Imaxe 2 (Clarinete baixo) e 3 (Clarinete Baixo ata Do
grave) (en páx 14 arriba e abaixo), http://anticwindbooks.
chez-alice.fr/clarinet/clarinet.html

“PROFE,
QUE PIANO
COMPRO?”
Por Edorta López Suárez
Profesor de piano

Unha vez contextualizado o tema, e en función
da casuística observada na enquisa, exporei
no seguinte apartado as distintas opcións que
temos á hora da nosa compra:
a) Teclados de 5 oitavas.
b) Teclados de 88 teclas (o típico piano dixital).
c) Pianos verticais (de parede).
d) Pianos de cola.

O seguinte artigo só pretende ser unha pequena
guía para a xente, xeralmente os pais, que
nun momento dado plantexa a compra dun
instrumento para o seu fillo ou filla. Non serei
eu quen diga que, como e onde mercar, mais
espero que coas seguintes ideas, teñamos claro,
polo menos as opcións que nos ofrece o mercado.

P

ara ir entrando en materia, a continuación presento as conclusións
dunha enquisa que se lle presentou ó
Departamento de piano, co gallo de
acadar a colaboración de profesorado e alumnado
do noso centro, e así poder obter algúns datos acerca
da comunidade pianística do Conservatorio.
O primeiro a destacar, é que todo o mundo
ten na súa casa algún tipo de teclado-piano,
aínda que este difire moito, tendo desde
teclados pequenos, a pianos dixitais, pianos
verticais, e algún piano de cola.
Outro dato destacable é que moitos de nós
tivemos/temos, máis de un instrumento (polo
xeral empezamos con un mais modesto, e
despois mercamos algo superior).

A práctica totalidade dos enquisados
mercaron o seu instrumento novo, e nunha
tenda de música, o cal nos pode indicar unha
falta de información acerca de outras opcións
á hora de plantexarnos a compra.

1. Tipos diferentes de piano-teclado
a) Teclados de 5 oitavas:
O primeiro a comentar, é que este tipo de teclados
de “xoguete”, non deberían de ser utilizados por
alumnado dun Conservatorio, senón mais ben
como instrumento introdutor para desenvolver
actividades lúdico-musicais. Non obstante,
dentro deste apartado, dicir que as cinco
oitavas deben ser a medida mínima para poder
desenvolver algún tipo de traballo dentro do que
marcan as nosas programacións didácticas, xa
que cun tamaño inferior a maioría das obras do
noso repertorio se nos escaparían do teclado.

Os teclados de “xoguete”, non
deberían de ser utilizados por
alumnado dun Conservatorio

Artigo

Case todos os enquisados mercaron o seu
primeiro piano-teclado ó comezo dos seus
estudos, e incluso en algún caso, antes de
empezar a tocar xa tiñan algún piano na
casa.

Imaxe 1. Piano colín

A vantaxe evidente é o prezo, mais como xa dixen,
non debería de ser unha opción a ter en conta
nin temporalmente pois a experiencia nos di que
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ó pouco tempo temos que cambiar de teclado, e
ademais temos outras opcións “pasaxeiras” que
comentarei máis adiante, como poden ser alugar
un piano, ou ben estudar no propio Conservatorio.

Imaxe 2: Piano dixital Yamaha

b) Teclados dixitais:
Este é un “instrumento” moi común dentro do
universo pianístico que ademais ten as seguintes
vantaxes:
- O prezo con respecto a un piano é moi inferior,
tendo teclados no mercado de segunda man d e s d e
500 euros.
O seu tamaño e peso fan que sexa facilmente
transportable; o peso ronda os 70 kg., e ó poderlle
sacar as patas, podemos incluso levalo nun coche.
A afinación é estable, e non precisan de
mantemento ningún.

c) Pianos verticais:
Aquí xa estamos a falar realmente do noso
instrumento, con todo o que iso implica: resposta
dinámica, pulsación, son. Pero pola contra, no prezo
pasamos de centos de euros a miles, tendo pianos
de parede de 2.000 a 12.000 € aproximadamente.
Como se pode observar, o abano de prezos é o
suficientemente amplo como para imaxinar as
diferenzas cualitativas que estes nos ofrecen, tendo
dende pianos de marcas chinas, feitos con materiais
e técnicos chinos, a marcas occidentais que fabrican
en China (podendo achegar materiais ou técnicos
occidentais), e pasando polas tradicionais marcas
que, incluso algunhas, hoxe en dia, traballan de
xeito totalmente artesanal.

O abano de prezos é o
suficientemente amplo como
para imaxinar as diferenzas
cualitativas dos pianos
d) Pianos de cola:
Evidentemente, este tamén é o noso instrumento.
Aquí onde ganamos é en elegancia, sonoridade,
pulsación (teclas máis longas e mellor equilibradas),
prestación e características técnicas. O abano de
prezos e aínda maior que nos pianos verticais, xa
que estes varían do metro e medio que pode ter
un colín aproximadamente, ós máis de tres metros
(308 cm. e 690 K. o Fazioli F308) dun piano de
concerto, polo que os prezos poden oscilar entre
os 12.000 e os 125.000 €. Non obstante, ningún
de nós precisamos ter un piano de gama superior
que en principio está destinado a auditorios, salas
de concertos, e grandes concertistas, polo que se
podería marcar como prezo orientativo, un piano
de media cola de entre doce e vintecinco mil euros.

2. Como e onde mercalos
O igual que ocorre con moitos outros obxectos da
nosa vida cotiá, hoxe en día temos moitas opcións
á hora de mercar o noso piano-teclado.
Imaxe 3: Piano vertical

Ó ser dixital, podemos controlar o volume, e
incluso escoitarnos mediante auriculares, ademais
de que nos podemos gravar e escoitar o que
tocamos.
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A primeira e máis obvia, a típica tenda especializada
en música, das que temos varios exemplos en
todas as grandes vilas galegas. Aquí, atoparemos
asesoramento, información e as distintas opcións
que temos de mercar: piano novo, oulet, segunda
man, aluguer e aluguer con opción de compra.
Como comentarei máis adiante, é importante

comparar prezos, pois as tendas sempre nos van
ofrecer descontos sobre un 10 ou 15 % sobre o
p.v.p. recomendado polo fabricante, e dependendo
da marca e outras circunstancias, este desconto
pode ser aínda maior.

por circunstancias de financiación, ofertas, etc,
nos poden interesar.

Imaxe 5: Piano de cola tocado por un neno

2.1. Instrumentos “usados”
Este é un apartado o suficientemente
importante, como para darlle un tratamento
diferenciado, para o cal propoño as seguintes
ideas:

Imaxe 4: Piano de cola

A segunda opción pode ser unha tenda virtual, ou ven
mercalo noutra cidade, pero “sen tocar” o piano. Con
esta opción é posible que consigamos un prezo mellor,
pero a cambio non veremos o noso instrumento ata
telo na casa. Isto non ten por que ser un problema, xa
que moitos destes vendedores, levan incluso décadas no
mercado, e o seu material está garantido case sempre
entre cinco e dez anos, tendo ademais o respaldo da
marca en cuestión do piano que merquemos.

Como norma xeral, non aventurarse a
mercar pianos de máis de 100 anos, agás
que esteamos asesorados por un experto
de confianza.

•

O ideal dentro deste apartado serían pianos
de menos de 30-40 anos, que si estiveron
ben coidados, poden saírnos moi ben de
prezo e ser virnos durante moito tempo.
Evidentemente, canto máis novo mellor,
pero o prezo tamén será maior, polo que
un piano con, digamos, 15 anos, de gama
media-alta, e de boa marca, podería ser a
compra ideal dentro dos pianos usados.

•

Como curiosidade, anotar que co número
de serie do piano (que suele estar impreso
no cadro metálico), podemos saber a
antigüidade exacta do piano. Para iso
podémonos valer da seguinte páxina de
internet
www.bluebookofpianos.com/
pianoage.html

•

Dentro dos pianos “usados”, temos no
mercado a opción que nos dan certas
marcas, que é a de mercar pianos de ocasión
certificados, é dicir, reacondicionados,
garantidos e certificados pola fábrica. O u
sexa, usados, pero totalmente revisados
na fábrica, e cun prezo moitísimo mais
baixo que novos. Algunhas destas marcas,
nas súas páxinas web, infórmannos disto e

É importante comparar prezos,
pois as tendas sempre nos van
ofrecer descontos
Outra opción pode ser mercar un piano a un particular,
para o que máis adiante falarei dos pianos de segunda
man.
Gran superficie comercial. Nelas temos a
opción de mercar un teclado (dos que xa falei
con anterioridade), sendo posible acollernos a
algunha oferta, e mercar desde 100 €. Algunha
delas, de sobra coñecida, incluso ofrece no seu
departamento de musica, marcas de pianos que

Artigo
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das tendas coas que traballan este tipo de
pianos.

3. Últimas consideracións e conclusión
final
3.1. Dentro deste apartado propoño algunha
información a maiores a valorar á hora da nosa
compra:
•

Está demostrada a relación entre mellor piano e
maior éxito do alumnado.

•

Un piano ben mantido e coidado pode durar
moitas décadas, podendo pasar dunhas xeracións
a outras.

Está demostrada a relación entre
mellor piano e maior éxito do
alumnado
Unha recente tese doutoral, realizada por Mª
Carmen Reyes, doutora en Arte, Filosofía e
Creatividade, ademais de Psicopedagoga e
Violinista, sostén que o 99% do alumnado que
cursa estudos artístico-musicais na Comunidade
Valenciana, aproba os seus estudos de Primaria,

Imaxe 6: Piano Kuhn-Bössendorfer

en concreto o 37% obtén sobresaínte de nota
media, o 42 % notable, o 11 % ben, e o 9 %
suficiente. Isto debería de animarnos aínda máis
a poñer todos os medios ó noso alcance para que
o noso alumnado, fillos, etc. acceda e continúe
cos seus estudos pianísticos polo maior tempo
posible.
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Moitas tendas de música ofrécennos a opción de
re-compra polo mesmo importe que aboamos
sempre que merquemos un piano mellor. De feito,
un piano (sobre todo se é de gama media ou alta)
non perde valor ó longo do tempo, é dicir, se merco
un piano no ano 2012 por 6000 €, dentro de 5 ou
10 anos, seguro que o podo vender por esa mesma
cantidade.
Se queremos conseguir un bo prezo, debemos de
comparar prezos en distintas tendas, e incluso en
distintas cidades, xa que en moitos casos poderemos
encontrar algún piano que leve algo de tempo na tenda,
ou ben algún seminovo, ou ben algunha oferta especial
polo motivo que sexa. Dentro deste mesmo argumento,
tampouco debemos de esquecer a posibilidade que nos
ofertan algunhas grandes superficies, xa que a cambio
de que, en principio, nos dean unha información
menos especializada, podemos encontrar un mellor
prezo ou ben unhas mellores condicións de pagamento
(incluso os empregados acostuman a ter rebaixas
dunha determinada porcentaxe, polo que poderiamos
buscar entre as nosas amizades ou parentes se temos
algún caso destes).
Unha opción moi interesante é o aluguer (que pode
ser con opción de compra) que nos ofertan algunhas
marcas e tendas especializadas. Por exemplo, a marca
Yamaha ten o “plan de aluguer”,
con distribuidores adscritos a este
programa nas catro provincias
galegas, nas que nos ofrecen
pianos coa opción ó final do
período de aluguer de quedarnos
este ou outro piano, deducindo do
prezo as mensualidades aboadas.
Para os que vivan en pisos e pensen
que o noso instrumento pode ser
un martirio para a veciñanza e
persoas coas que compartimos
vivenda, temos a opción dos
pianos “Silent”. Este é un sistema
que se teñen algúns pianos, ou
ben que podemos poñer a case
todos os pianos, que consiste nun
aparello que dixitaliza o son do noso piano acústico,
podendo desta maneira escoitalo mediante auriculares.
Dentro deste “tipo” de pianos, temos por exemplo,
modelos como o Moutrie 122 Silent, por algo menos
de 5000 €.
Un “complemento” indispensable á hora de mercar
o piano é o taburete. Este case sempre nolo regalan

pola nosa compra, mais de non ser así é moi convinte
investir nun bo taburete, que sexa regulable en altura,
e que temos por un p.v.p. de entre 120 e 270 € (os de
cadeira dobre poden chegar a case 300 €).
O penúltimo detalle é a importancia de que o transporte
da nosa compra sexa feito dun xeito profesional (hai
empresas de transporte que se dedican exclusivamente
ó transporte de pianos). Ademais, é moi importante
que teñamos sempre de man un bo técnico para poder
levar un correcto e periódico mantemento do noso
instrumento (afinación, axuste do calado das teclas,
funcionamento dos pedais, etc).
Por último (aínda que non sexa unha compra), cómpre
recordar que no noso centro temos á disposición do
alumnado tres cabinas de estudo con piano vertical.
Ademais, as aulas que teñen piano vertical (cando
non están ocupadas para impartir docencia) poden
ser utilizadas tamén polo alumnado en xeral e no caso
das aulas con piano de cola poderán ser utilizadas polo
alumnado de piano, preferentemente se son de grao
profesional.
3.2. A derradeira e definitiva conclusión é que á hora
de mercar un piano-teclado, non precisamos un KuhnBösendorfer (entre 1,2 e 3,5 millóns de euros), nin o
Steinway máis caro (construído para un chino por 1,2
millóns), pero si que optemos polo mellor que as nosas
posibilidades permitan.
3.3. Anexo:
A continuación achego unha recompilación dunhas
270 marcas de pianos (evidentemente non están
todas as que son), para que nos fagamos unha idea do
amplísimo mundo que temos á hora de plantexarnos
a compra do noso instrumento. Dentro de todas estas
marcas, o maior fabricante mundial de pianos (co
permiso de Yamaha) é Pearl River e, como non, o país
que máis pianos produce actualmente é China.
Fontes das imaxes:

Acoustigrande – Aeolian – Alexander – Amerling – Ampico – Anderson
Brothers – Angelus – Apollo – Aria Divinia – Armstrong - Astin Weight
– Arkerjena – August Foster

Bailey - Baldwin – Barrat & Robinson – Bauschmann - Bechstein

– Becker Brothers - Bedfor – Behr Brothers - Belarus - Bentley Bergmann – Bettling – Bjur Brothers - Blondel - Blüthner – Bohemia
– Bond - Borgato - Bösendorfer – Boston & Henry F. Miller – Bradbury
– Brambach – Brinkerhoff – Brodmann – Bush & Gerts – Bush & Lane

Cabaret – Cable - Cable Hobart M. - Cable & Nelson – Carl Ebel Casilia - Carl Ebel – Chaikovsky – Challen - Chapell – Chase & Baker
– Chase A. B. - Cherny – Chickering – Christman - Clarendon - Collard
& Collard – Conover – Conover & Cable - Cramer – Crown Currier

Davenport - David Hallet – Dongbei – Duo-Art
Eavestaff – Ellington - Elysian – Emerson - Erard - Essex – Estey Estonia - Euterpe - Everett

Falcone - Fandrich & Songs – Fazer - Fazioli – Feinton - Fenner Feurich – Fibich – Francis Bacon - Fischer

Gary Pons - Gaveau – Geo. P. Bent - George Steck – Godin Anvantoo –

Gordon Laughead - Gotrian – Grand-Kinkaid - Gulbrasen – Gustav
Lutz

Haddorff - Haesler – Haileer – Haines Brothers – Haines W. P. - Hallet
& Davis - Hamilton – Hardman – Harrington - Hastings – Hazleton
Brothers - H.C. Bay - Heintzman – Henry F. Miller – Hinze Hoffman - Hohner – Holling & Spangenberg – Horgel - Hosseschrueders
– Howard - Hyundai – Hupfeld

Ibach – Irmler – Irwin & Sons – Ivers & Pond
Jacob Doll – Jesse French - John Brinsmead – J. F. Vogelsang´s
Kawai – Kemble – Kimball – Kingsbury - Klavins - Klima – Knabe

- Knight - Kohler & Campbell – Klug Spert – Krakuuer Brothers –
Kranich & Bach – Kroger – Kurtzmann

Lancaster - Legnika – Le Sage – Lessing – Lester - Linden - Lirika –
Lowery

MaecklenbBurg – Malcom Love - Marschall & Rose – Marshall &

Wendell - Mason & Hamlin – Mason & Rich – Mathushek - May
Berlin – Mehin & Sons – Meldorf – Melodigrand – Melville Clark –
Mendelsohn – Mini-Piano – Monarch - Moutrie – Musette

Nakamura – Nakamichi – Nelson N. W. - Neufeld
Offberg - Ortiz & Cusso – Otto Bach – Otto Meister – Overs
Palatino – Palmetto - Peck Hardman – Pearl River - Perzina – Petrof

– Pfeiffer – Pianola – Piazza - Playtone - Pleyel – Poole - Prince &
Teeple – Purcell

Rachals & Co. - Rameau – Reid Sohne - Rieger-Kloss - Riga - Ritmüller
& Kaiserburg – Rogers-Hopkinson - Ronnisch – Rösler - Royale

Sailer - Sanglerd Sohne - Samick – Sauter – Schaeffer – Schafer &

Sons – Schiller - Schimmel – Schumann - Schubert - Seidi & Sohn Seiler – Settergrin - Shiedmayer – Sholze - Shoninger - Shultz M. Sohmer – Sojin – Soward – Starck P.A. - Steck Geo – Steger - Steinbach
- Steinberg Gerh – Steinbert - Steiner - Steinhoven – Steingraeber &
Söhne – Steinway & Sons – Sterling - Steton – Sting - Story & Clarck
– Strauss - Stuars Sons - Symphony

Taylor - Thürmer
Ukrania
Van Urk - Vencer - Vose & Sons – Vough
Walstein – Walters – Washburn - Weber – Wedl & Lung – Wegman
- Weinbach – Wellington - Welmar – Whitney - Wieler – Wifhefm Wilhem Schaube – Willis & Sons - Wiltton & Wiltton – Winter Woodchester – Wurlitzer - Wyman

Xinghai
Yamaha – Young Chang
Zeitter & Winkelmann – Zimmerman

Artigo

Imaxe 1: www.kawai.de/rx2_en.htm
Imaxe 2: http://es.yamaha.com/products/musicalinstruments/keyboards/digitalpianos/arius_series/ydp-s31/
Imaxe 3: www.pianos-international.com/piano-pop.ph
p?brand=Zimmermann&model=Z2&picture=Piano_
Zimmermann_Z2_cpzpb.jpg&PATH=NewPianos
Imaxe 4: http://es.Wikipedia.org/wiki/Archivo:Bechstein_
D280_top_view.jpg
Imaxe 5: http://hectorweg.wordpress.com/2010/01/21/elpiano-mas-caro-del-mundo/
Imaxe 6: www.hispasonic.com/noticias/piano-nuevo-mascaro-mundo/5186

Albrecht - August Foster – Ackerman & Lowe - Acoord – Acrosonic -
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Os instrumentos
mecánicos de
finais do XIX e
principios do XX
Por Miguel Guillermo Sáez Sotelo (5º G.P.)
Durante toda a historia, a necesidade de
escoitar música sen precisar dun intérprete
tocando un instrumento, levou a que o ser
humano crease enxeñosos artellos cos que poder
amenizar os seus tempos ociosos.

Panarmónico, precursor do Orquestrión, como
primeiro intento de emular o son dunha orquestra
ou banda.
A mediados do século XIX xorde o citado
Orquestrión. Este consistía nun moble de grandes
dimensións que no seu interior albergaba unha
ampla variedade de instrumentos; desde tubos
de órgano a instrumentos de percusión, pasando
por sistemas de cordas frotadas mecanicamente, e
nalgunhas ocasións piano e acordeón. Estes eran
accionados, ben por uns cilindros metálicos fixos,
nun rolo de papel continuo, ou tamén, en contadas
ocasións, cun libro de música.

O Orquestrión era un moble
de grandes dimensións que
albergaba unha ampla variedade
de instrumentos

X

a na Idade Media, a invención dos
carillóns supuxo un importante adianto nesta materia, e a partires do Renacemento, coa evolución do órgano
de tubos, ata principios do século XIX, xorde o

Imaxe 2: Orquestrion

Este instrumento acada o seu maior auxe na
década de 1920 da man de fabricantes alemáns
como Hupfeld, Popper, Pilipps o Webber.
Este último fabricará os Orquestrións máis
populares, cos modelos Webber Maestro, Erato
ou Grandezza.
A era do Jazz fixo que os fabricantes ampliaran o
seu repertorio ante a gran demanda de cancións
populares, e modernizaron o seu aspecto cara un
estilo Bauhaus.
Imaxe 1: Pianola drivenorchestrion

20

Os Orquestrións son os antecesores das rocolas
ou gramolas, populares durante a década de 1950.

Durante este período non só existiron os Orquestrións; pianolas e caixas de música, cun
funcionamento moi similar a este continuaban a
soar en casas, bares ou restaurantes.

sensación de naturalidade á música, efectos de forte
a pianíssimo, e controis para avanzar ou rebobinar.
Este conxunto de controis se atópanse na fronte do
piano, xusto debaixo da bobina.

A pianola é un curioso
instrumento moi semellante
ao piano, pero coa peculiar
característica de que funciona
por si mesmo

A pianola ten tamén a característica de poder
ser interpretada manualmente por un pianista,
ou tamén combinando interpretación real con
gravacións mecánicas, conseguindo un efecto
parecido a unha interpretación a catro mans.

As caixas de música proceden da evolución directa
do carillón, e acadaron o seu cénit durante o
século XIX. Inicialmente estaban constituídas
por un disco xiratorio metálico con pequenos
remaches, que producía o son ao ser tocado por
un cepillo, pero tras as guerras napoleónicas o
disco foi substituído por un cilindro movido por
resortes. Nalgunhas ocasións estas incorporaban
tamén pequenos tambores e campás, aumentando
así o tamaño da caixa. Habitualmente as caixas
de música eran accionadas por unhas manivelas
que puñan en tensión os muelles, facendo que ao
soltala se producise o son. Cantos máis muelles
tivese, máis duraría o son, podendo chegar a soar
durante horas.
Nalgúns lugares de Suíza instálaronse caixas de
música accionadas por moedas, pero estas non
tiveron moito éxito.

Todos estes instrumentos
mecánicos conviviron durante un
tempo, finalmente, sucumbiron
ante a aparición das gravacións
sonoras

Este instrumento foi moi popular a principios
do século XX, e moitos dos compositores
máis importantes deste período crearon pezas
específicas para pianola. Algúns exemplos son
George Gershwin, Scott Joplin, Richard Strauss,
Isaac Albeniz.
Todos estes instrumentos mecánicos conviviron
durante un tempo, finalmente, sucumbiron ante
a aparición das gravacións sonoras, pero son
testemuña imborrable do poder que exerce a
música sobre o ser humano, e das artimañas que
este é capaz de levar a cabo para lograr reproducila.

Fontes das imaxes:
Imaxe 1: http://www.flickr.com/photos/elsie/ 780771628/
Imaxe 2: http://www.volumen11.com/forums.
html?func=view&id=2332&catid=45
Imaxe 3: http://ourbackyardmuseum.com/main.
asp?section=Music&ID=184

Artigo

A pianola é un curioso instrumento moi semellante
ao piano, pero coa peculiar característica de que
funciona por si mesmo. Basicamente, consiste nun
piano ao que se lle incorporaron un conxunto de
elementos mecánicos para reproducir unha obra
musical que, neste caso, se atopa nun rolo de
papel perforado que acciona uns resortes. Nesta
“partitura”, tamén hai indicacións de pedal, sendo
este accionado por métodos pneumáticos. Para
maior expresividade da obra, a pianola posúe
un conxunto de pancas que permiten axustar a
velocidade de xiro do rolo dando unha maior

Imaxe 3: Orchestrion de 1910
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O descubrimento
do catro
venezolano
Por Iván Barro
Profesor de Saxofón

Moitos galegos a principios do século XX
tiveron que emigrar cara a outros países en
busca dun porvir. Un dos lugares escollidos foi
Venezuela pola riqueza do país e a facilidade co
idioma, regresando anos máis tarde a Galicia
cando se produciu a recuperación económica.
A pesares dos anos que alí estiveran, son
poucas as tradicións da cultura venezolana que
coñecemos na nosa terra hoxe en día. Non foi
así nas Illas Canarias, onde esas tradicións son
consideradas como propias da súa cultura. Esa
é unha das razóns pola cal o catro venezolano
está moito máis presente nas illas Canarias
que na nosa Comunidade Autónoma.

O catro presenta en Venezuela
unha gran riqueza tipolóxica

Gustaríame presentarvos o instrumento
nacional por excelencia en Venezuela: o
catro. Tendo en conta a relación musical
existente entre a península e os países
hispanoamericanos, quero presentarvos
un instrumento cordófono de catro ordes
simples ou dobres descendente directo da
guitarra renacentista.

T

ras anos vivindo no mundo da música,
coñecendo diferentes agrupacións e
instrumentos musicais, resultoume
interesante coñecer un instrumento
moi pouco relacionado coa miña especialidade
instrumental polas características e tradicións
musicais.
No século XVI coas primeiras colonizacións
europeas no territorio venezolano, os indíxenas
achéganse á guitarra renacentista española de
22

catro ordenes. Ao longo dos anos sufriu algúns
cambios e transformacións propias do tempo,
pero sorprendentemente o seu alto grao de
ancoraxe no pasado permítenos coñecer máis
sobre o noso antepasado da guitarra, xa que
non foron moitas as testemuñas escritas que
quedaron na Península.

O catro presenta en Venezuela unha gran
riqueza tipolóxica, segundo as rexións, tamaño,
calidade sonora ou de construción e cantidade
de cordas. O quedar ancorado no tempo dálle
ao catro un gran valor histórico, pois a través
del poden encontrarse pistas para saber como
foi e como se executou a antiga a guitarra
renacentista.
Coñécese como o catro tradicional o de uns 75
cm de lonxitude, pode aparecer un pouco máis
pequeno e coñécese como requinto, tiple ou
discante, ou dun tamaño máis grande, a cuatra.

precisa. Algúns dos nomes dos métodos
que me chamaron a atención son por
exemplo: Guía del cuatro para aprender
a tocarlo con no sin maestro; Metodo
técnico moderno de cuatro. Aprendizaje
sin maestro (autodidacta).

Na práctica musical o labrador venezolano
adapta a afinación do instrumento ás
necesidades do momento, o seu estilo ou o
costume da zona. O catro non ten unha tesitura
fixa senón unha relación interválica: cuarta
xusta- terceira maior- cuarta xusta, o mesmo
que a guitarra renacentista (La- Re- Fa#- Si).
Soamente que por problemas de resistencia
da corda prima a segunda cuarta ascendente
cámbiase por unha quinta descendente. A este
tipo de afinación coñéceselle popularmente
como cam- bur- pin- tón. Esta afinación
favorece as funcións harmónicas do catro
como instrumento acompañante, pero limita
a súas posibilidades melódicas, de aquí que o
intérprete Fredy Reyna adoite unha afinación
coa prima aguda: Sol- Do- Mi- La, de maneira
que poida desempeñar un papel de solista
nunha interpretación.
Por ser o catro un instrumento tradicional a
súa aprendizaxe correspondeu ás maneiras
comúns de paso de bens culturais folclóricos
dunha xeración a outra a través da tradición
oral. É dicir, aprenderon vendo e escoitando
aos seus maiores. Gracias ás investigacións
folclóricas e á implantación da ensinanza do
catro en niveis educativos da man de Francisco
Carreño, a difusión do catro chega a todos os
niveis sociais do país.

Podemos escoitar o catro como
instrumento
acompañante
dentro
do folclore venezolano, nos Joropos,
Tamunangues, Aguinaldos, Tonos de Velorio,
Gaitas, Corridos, etc.
Gracias ás novas tecnoloxías podemos estar
en contacto co folclore doutros países e
gozar da música dalgúns dos intérpretes e
compositores máis representativos, como
Reinaldo Armas, Simón Díaz ou Luis Silva.
Ademais de interpretacións musicais podemos
atopar na rede os pasos a seguir para fabricar
un auténtico catro venezolano.

A súa aprendizaxe realizouse
sobre todo por tradición oral
Con este breve artigo gustaríame despertar
noutros músicos as ganas de descubrir outros
instrumentos actuais ou máis tradicionais
doutros países e o interesante que é para todos
nós non só coñecer a fondo todo o relacionado
co noso instrumento senón tamén coñecer
outros instrumentos que poden chegar a estar
moi relacionados ou influír no noso propio.

O labrador venezolano adapta
a afinación do instrumento ás
necesidades do momento

Fontes das imaxes:
Foto 1. www.música-colombiana.blogspot.com
Foto 2 .www.educaciónmusicalvenezuela.blogspot.com

Artigo

Así como as músicas non se escribían
así tampouco a maneira de tocalas; sen
embargo, debido a un maior interese polo
instrumento na década de 1940 empezaron
a editarse métodos para este instrumento.
Estes métodos non pretendían que o alumno
aprendera necesariamente a ler música, se non
simplemente a acompañar co catro os textos
de cancións tradicionais indicando a harmonía
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O CMUS en acción

A música do
Barroco e o seu
tempo
Por Erea Blanco Balvís (4º G.P.)

C

on motivo da conmemoración da festividade
de Santa Icía 2011, levouse a cabo unha
exposición sobre o Barroco na biblioteca
deste Conservatorio, xunto cun concerto
dos alumnos da especialidade de Clave o día 24 de
novembro. A principal finalidade destas actividades era a
dinamización do espazo de lectura da biblioteca, ademais
de achegar á comunidade educativa un estilo musical de
grande relevancia histórica.

o desenvolvemento da harmonía tonal), e o gusto polos
fortes contrastes sonoros (entre coros, entre familias
instrumentais ou tamén entre solista e orquestra). Á
contra das etapas anteriores, a música sacra e a música
profana conviven harmoniosamente, formando parte da
profesión musical. A maior permisividade estética leva a
que a interpretación musical tenda a enriquecer as partes
cunha profusión de ornamentos e recursos expresivos.
Por outra banda, cabe destacar que o Barroco se divide á
súa vez en tres períodos: temperán, medio e tardío, e que
tamén este estilo musical tivo peculiaridades segundo
o país: Alemaña, Italia, Inglaterra e España. Aínda así,
entre a variedade de compositores como Scarlatti, Vivaldi,
Pachelbel, Purcell, Haendel, Couperin ou Soler; destaca
por enriba de todos o xa citado Johann Sebastián Bach,
que coa súa perfección técnica e beleza artística alcanzou
o cumio do Barroco e foi considerado como o último dos
grandes mestres do contrapunto.
Para comprender mellor e complementar esta exposición,
realizouse un concerto da man dos alumnos de Grao
Profesional de Clave da profesora Alicia Alcayna.
Neste concerto tocaron Erea Blanco Balvís (4º), Jana
Sevilla Martín (6º) e Pablo Vázquez Fernández (6º).
Os clavecinistas protagonizaron unha amena sesión
onde presentaban a algúns autores do Barroco francés,
coma François Couperin (Preludio nº 3, L’art de toucher
le clavecin), e Claude Balbastre (La boullonge) e Nicolas
Lebègue (Allemande, Sarabande e Courante, da Suite en
re menor) respectivamente. Podemos escoitar parte deste
concerto na páxina: http://www.youtube.com/watch?v=
DykqUl0R0no&noredirect=1

A exposición sobre o Barroco consistiu na selección de
materiais bibliográficos e discográficos sobre o período
do Barroco e na preparación de varios paneis explicativos
do estilo, que foron realizados manualmente polos
alumnos de quinto curso de Grao Profesional na materia
de Historia da Música, titorizada por Lorena López
Cobas. O tres paneis explicativos utilizados presentaban
unha aproximación xeral ao período do Barroco, os seus
xéneros musicais e as aportacións dun dos seus máis
senlleiros compositores: Johann Sebastian Bach.
O Barroco foi un estilo que deixou unha fonda pegada na
historia da música occidental, potenciándose a creación
de composicións que aínda hoxe seguen a soar nos máis
inesperados recunchos. A miúdo o repertorio barroco é
traballado na ensinanza dentro deste conservatorio, sobre
todo nas especialidades de Clave e de Órgano. O Barroco
é unha das épocas musicais máis longas e fecundas
da música occidental. As súas características máis
definitorias son o uso do baixo continuo (que facilitou
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Así mesmo, para rematar o concerto, os profesores
Salvador Vicente (violín), Isabel Font (viola da gamba)
e Alicia Alcayna (clave) interpretaron un Rondó de F.
Francoeur. Estas actividades foron un bo método para
somerxer aos novos músicos do Conservatorio, aínda
máis, se cabe, no interesante e fructífero período Barroco.

Clave e
Clavicordio:
similitudes e
diferenzas
Por Pablo Vázquez Fernández (6ºG.P.)

S

e vos pregunto que é o clave, saberiádesme
responder? Seguro que moitos de vos
non. Pois ben, para aqueles que non sexan
músicos unha explicación sinxela podería
ser a seguinte. O clave é semellante a un piano,
máis ben o piano coas diferenzas de que non ten
pedais, en tamaño é mais pequeno, pode ter un ou
dos teclados e o mecanismo que o fai soar e moi
distinto, pero niso entraremos máis adiante.
E agora se vos fago outra pregunta, e saberiades
que é o clavicordio? Cento por cento seguro que a
maioría de vos non. É certo que é un instrumento
pouco común e que moitas veces só se atopa en
museos, aínda así, grazas á Fundación Fernando
el Católico, temos o privilexio de contar cun no
noso centro! Así que, para todos aqueles que non
saiban como son estes dous instrumentos, ímolos
describir a continuación pero antes, un pouco de
historia.

derivación do salterio grego ou psalterion, ao que se
lle engadiu un teclado e un mecanismo con púas.
Despois deste, quíxose innovar, darlle novo son ao
clave e así tivo lugar o clavicordio. Pero vaiamos
paso a paso.
O clave ou clavecín, clavicémbalo ou cémbalo ou
harpsichord en inglés é un instrumento da familia
de corda. Está composto dun ou dous teclados
de ao redor de 64 teclas cada un coas súas
respectivas cordas que discorren encima dunha
caixa de resonancia en forma de triángulo. Se o
instrumento pode constar dun ou dous teclados.
Se é dun só, ten dous grupos, ou xogos, de cordas
denominados 8’ e 4’ pés, mentres que se é de dous,
tería un xogo a maiores para ese teclado. A forma
que ten o intérprete de cambiar duns xogos a
outros é mediante uns tiradores. O seu tamaño
varía duns instrumentos a outros, podendo ter
unha lonxitude entre dous a cinco metros e un
ancho de ao redor do metro.

Ben, chegados a este punto é imprescindible que
nos adentremos no mecanismo que o fai soar.
Cando se pulsa unha das teclas, esta levanta unha
peza de madeira, chamada martinete, que está
formada por un plectro ou púa, antigamente de
pluma de ave, e un feltro. A función é moi sinxela,
o plectro fai soar a corda mentres que o feltro
apaga o son cando se solta a tecla correspondente.
Unha grande diferenza con outros instrumentos
de tecla é que non se poden facer fortes ou pianos
exercendo maior ou menos forza nas teclas. O seu
son sempre ten a mesma intensidade e a algúns

Se damos agora unhas pequenas pinceladas sobre
as orixes. Temos que dicir que practicamente
xurdiron á vez, aínda considerando que o clave
probablemente fora o primeiro, a partir dunha
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O período de esplendor de ámbolos dous
instrumentos está nos séculos XVII a XVIII, época
alcumada o Barroco. Aínda que dende a Idade
Media houbo interese polos instrumentos de tecla
ata o punto de que compositores, coma o español
Antonio Cabezón (1510-1566), compuxeron para
eles. Porén, non será ata o 1600 e vindeiros anos
cando se desenvolvan as mellores obras da man de
compositores de renome coma Johann Sebastian
Bach, G. Frescobaldi, D. Scarlatti, Lui e François
Couperin, d’Anglebert, N. Lebègue ou Jean-Philippe
Rameau entre outros.

Imaxe 1: Fotografía do clave do CMUS de Ourense
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parécelle que ten un certo carácter metálico. Polo
tanto, á hora de interpretar unha peza, hai que
xogar moito co fraseo, a duración das notas ou con
certos matices para conseguir esas dinámicas das
que carece nun principio.

Imaxe 2: Detalle do mecanismo dun clave

Explicado máis ou menos o clave, agora toca o
clavicordio. Tamén é un instrumento de corda
pero só consta dun teclado de menor tamaño
que o seu veciño, con ao redor de catro oitavas.
As súas cordas discorren encima dunha caixa
de resonancia con forma cuadrangular. O seu
tamaño pode oscilar duns a outros pero pode
ter entre o metro ou metro e medio de ancho e
o medio metro de longo. Debido a este reducido
tamaño e ao mecanismo do que está composto,
o seu son é moitísimo máis débil que o do clave.

Esta peza, ademais, encárgase de producir a
afinación ao dividir a lonxitude da corda entre
a ponte e a propia tanxente. Para que o son non
se estenda ten tamén uns feltros, pero neste
caso, enrolados entre as cordas. Debido a este
mecanismo, no clavicordio é posible
facer dinámicas, fortes e pianos, e
incluso vibratos, pequenas variacións na
afinación, técnica que en calquera outro
instrumento de tecla sería imposible
conseguir.
Para finalizar, destacar que o clave foi un
instrumento tanto para a interpretación
solista como de música de cámara,
mentres que o clavicordio era máis
para o estudo da técnica de obras que
logo se tocarían noutro instrumento. A
compositores coma o famoso J.S. Bach
gustáballe máis empregar un clavicordio
para as súas composicións.
Finalizarei este artigo ofrecéndovos unha
cita dun dos fillos de Bach, el foi Carl Philipp
Emanuel Bach, que dixo “Un clavicordista
pode chegar a ser un grande clavecinista pero un
clavecinista nunca poderá ser un bo clavicordista”.

Imaxe 4: Detalle do mecanismo dun clavicordio

Imaxe 3: Fotografía de clavicordio existente no CMUS

Ese mecanismo que produce o son é moi distinto
que o do seu compañeiro. Ao pulsar unha
tecla, esta move unha especie de pancas que
na punta ten unha peza de metal, denominada
tanxente, é a encargada de producir o son.
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Ademais, anímovos a que coñezades estes
instrumentos, as portas da aula B9 están abertas
para aqueles que se queiran achegar a coñecer o
Clave, e as do Departamento de Instrumentos
Antigos para os que desexen saber máis do
Clavicordio, ambos neste centro.

“Un Convenio,
un recordo”

A

Por Soledad Mendive
Profesora de Órgano

Deputación de Ourense e o Bispado de Ourense. Estas
tres entidades coincidían en considerar que as ensinanzas
de órgano posúen un valor histórico na cultura musical
europea e requiren un tratamento acorde cun grao de
ensinanza de máxima calidade. Por iso, no convenio
ofrecíase a posibilidade de aproveitar os magníficos
exemplares de órganos que hai na Diócese, para satisfacer
as necesidades de interpretación do repertorio organístico
dende o barroco ata a música actual.

proveitando que neste curso académico
se cumpren sete anos de clases de Órgano
impartidas no noso conservatorio, queremos
recordar que circunstancias favoreceron que
hoxe sexa precisamente o Conservatorio Profesional de
Música de Ourense o único centro galego de ensinanza
regrado que ofreza estudos deste instrumento.
Era novembro de 2004 e de aqueles primeiros alumnos
matriculados, pioneiros nesta especialidade, algúns xa
remataron e son organistas en diversas igrexas da cidade.
Dende entón moitos alumnos matriculáronse e grazas
a ese interese, púidose conseguir algo que ao comezo
parecía inaccesible: un magnífico instrumento a través do
que poder impartir as clases. Un exemplar que ademais
de facilitar o traballo pedagóxico da interpretación
musical, permite a organización de conferencias e
outras actividades relacionadas con el, sendo un perfecto
complemento para a formación musical dos alumnos.

Botando a vista un pouco cara atrás, recordo como
comezaran as clases na aula de Titoría 4, na primeira
planta, cun órgano electrónico. Como non había un
de tubos no que interpretar as obras, as institucións
responsables nese momento, pensaron na figura dun
Convenio de colaboración entre a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, a Excelentísima

A firma do Convenio realizouse o 3 de decembro de
2004 estando presentes D. Celso Currás Fernández,
conselleiro de educación; o Bispo D. Luís Quinteiro
Fiuza; e un representante de D. José Luis Baltar Pumar,
presidente da Deputación de Ourense. Para conmemorar
o comezo dunha etapa de colaboración, ofreceuse un
concerto de órgano e gaita, a cargo de Rosario Guerrero
e Soledad Mendive. Ao acto acudiron ademais da
directiva do conservatorio, diversas personalidades
da cidade. Grazas a este convenio de colaboración, os
alumnos de órgano poden estudar, recibir clases e dar
concertos en diversos órganos tanto na propia cidade–
Santa Eufemia, Catedral- como en Xunqueira de Ambía
e Celanova e experimentan o repertorio de cada época
nun instrumento propio dese tempo.

O noso centro

Imaxe 1: Vista actual do órgano

Imaxe 2: Fotografía do concerto

O convenio non quedou aí, e máis aló do que o
patrimonio organeiro ourensán ofrecía aos
alumnos, a Consellería de Educación, consciente
da necesidade de potenciar as ensinanzas de
música a través dunha especialización, quixo
abrir novos vieiros, non só creando os estudos de
órgano dentro dunha ensinanza regrada, senón
tamén dotando dun instrumento ao centro.
Hoxe somos un conservatorio privilexiado, no
que podemos contar cun magnífico instrumento,
adaptado aos requirimentos pedagóxicos, que a
ensinanza media do instrumento require.
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Mozart

Mozart e a
música masónica

atrevemento de exhibir ao seu fillo nunha trepidante e
longa tournée. Con todo, para uns este feito non foi máis
que un querer compartir co mundo o milagroso talento
do seu fillo, mentres que para outros, en realidade foi
unha forma sutil e disfrazada de obter substanciosos
beneficios económicos do precoz talento dun Mozart
aínda neno.

Por Iván M. Casas Domínguez (4º G.P.)
Cando Mozart nace na cidade de Salzburgo,
o curso da humanidade segue a súa traxectoria paseniño, como se esta terra e o vello
continente europeo non se decataran da
existencia dun dos seus mellores talentos e un
inigualable xenio precoz.

E

sta cidade en torno a 1750 contaba cuns
16.000 habitantes, e na zona antiga, no
terceiro piso da casa da Getreidegasse, no
número nove verá a luz Johann Chrysostomus
Wolfgang Gottlieb Mozart un 27 de Xaneiro de 1756.
É o último dos sete fillos dos esposos Leopold Mozart
e Anna Maria Pertl que, co tempo, demostrará aos
seus proxenitores e, por suposto, ao mundo enteiro,
que aquel neno é sen dúbida un milagre musical. Esta
demostración non se fará esperar porque Mozart
con razón, sempre suscita impresións encontradas e
desbordadas fantasías.

O seu talento non se afasta da sociedade vienesa nin
do ambiente cortesán no que Mozart vai desenvolverse
por vontade allea, xa que, o seu pai, músico ao servizo
do arcebispo de Salzburgo, iníciao sendo moi novo
nos segredos do clave e do violín. Con tan só seis anos
Amadeus improvisaba con auténtica naturalidade
fermosas frases musicais ao mesmo tempo que
memorizaba partituras que reproduciría máis tarde sen
equivocación algunha. Dadas estas condicións, o seu
proxenitor non tivo nin a menor dúbida, tendo o grande
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Sexa dun xeito ou doutro, para ben ou para mal, todo
isto marcou o novo xenio procurándolle un brillante
futuro e fama, pero ao elevado prezo de enormes
sacrificios propios, coma se dun escravo se tratase máis
ca dun destacado neno que desexaría gastar as súas
horas en xogos infantís. E se as orixes de Mozart non
parecen estar exentas de dificultade, o seu ascenso social
e musical lévao a saborear o éxito rotundo e, á par, como
non, o fracaso. A contradición entre o impulso natural
e a liberdade creativa á hora de compoñer a súa música
e as estreitas regras e costumes do mundo cortesán para
o cal crea as súas melodías, fan que Mozart sufra os
efectos de auténticas paradoxas difíciles de solucionar;
un drama persoal e artístico sen posible solución polo
menos que renuncie á súa fama social ou coarte a súa
liberdade creativa, que facer?

As orixes de Mozart non parecen estar
exentas de dificultade, o seu ascenso
social e musical lévao a saborear o éxito
rotundo e, á par, como non, o fracaso
Sábese que Amadeus foi xenial e extraordinario, e que
tiña un bo xuízo sobre si mesmo, e humillábase ante
os que unicamente eran superiores en mediocridade e
poder, algo cruel de aceptar sen quedar marcado para
sempre. Se o destino polo menos lle tivese regalado a
tardanza de vinte anos, este tería gozado dunha realidade

máis favorable e graciosa ao seu espírito libre e creativo,
pero nin foi nin puido ser. A amargura e o desalento
conducírono precipitadamente a esa enfermidade
mortal que é a tristura. Quixo librar con coraxe
sorprendente unha dura batalla pola súa liberdade, pola
súa dignidade persoal e pola música, pero perdeu e,
como todos sabemos... Vae Victi (Ai, dos vencidos).

marabillas únicas de ritmo e harmonía. Este entusiasmo
persoal que está a experimentar lévao a incorporar ao seu
propio pai e ao seu amigo Haydn para quen compón e
dedica os seus xeniais e fastosos Seis cuartetos de corda.
Pero onde abundan secretamente moitos artigos do
credo masónico é na Frauta Máxica, ideada por Mozart
e o seu libretista Enmanuel Schikaneder. Nela aparecen
no argumento e nos personaxes ademais da reiteración
do número tres, número perfecto para os masóns, a
tonalidade, o mi bemol maior, tonalidade masónica por
excelencia (tres bemois).

Mozart saberá converter os rituais
da masonería en marabillas únicas
de ritmo e harmonía
Ser masón era signo de distinción
e os sentimentos de progreso en
convivencia fraterna que pregoa a
masonería
E non só isto, músico famoso coma el, agasallado dende
neno, foi perdendo apoios e amizades ata o punto de
buscar con desespero comprensión e fraternidade
nunha loxia masónica onde non coñecía a ninguén? Son
preguntas desconcertantes que non teñen unha rápida
resposta, pero precisamente en Austria, a masonería
fundou a súa primeira loxia en 1742 e na Viena de
mediados do século XVIII, ser masón era signo de
distinción e os sentimentos de progreso en convivencia
fraterna que pregoa a masonería, namoraron o espírito
crédulo e honrado de Mozart como o acreditan as letras
das súas cancións: textos cheos de candor e altruísmo
fraternal. Por iso, o espazo desta sociedade foi o lugar
onde o compositor se sentiu ao abeiro de conspiracións
e apuñalamentos traizoeiros, onde el achou alivio á súa
tristura e desencanto.

Velaquí unha parte do legado musical e persoal dun
home e dun xenio maiúsculo que deixou gravado
nunhas marabillosas melodías o seu amor por uns
ideais.

Fontes das imaxes:

1.2.http://sobreaustria.com/2009/03/12/tras-las-huellasde-mozart-en-salzburgo/
3.http://masones.blogia.com/2006/032701-la-musicamasonica-de-wolfgang-amadeous-mozart.php
4.http://www.logiamoria143.com/musica.html
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A música é para a masonería unha das sete artes
liberais. É linguaxe universal e simboliza a harmonía do
mundo. É vehículo e ferramenta de construción para os
iniciados. As melodías configuradas en notas ordenadas
representan e logran unha arquitectura harmónica.
Ata tal punto cobrou importancia a música no ritos
iniciáticos, banquetes rituais e cerimonias fúnebres
da masonería que nas loxias se disputaban os músicos
notables, e por iso, Amadeus era o home máis indicado.
El saberá converter os rituais da súa sociedade en

Aínda que parece ser que a primeira música que
Mozart creou para a masonería foi a cantata A ti Alma
do Universo, oh Sol, interpretada con motivo da súa
iniciación na loxia masónica á que pertenceu. É unha
aria de tenor que invoca ao sol e á luz celebrando
a chegada luminosa do verán. Citar tamén o canto
para a loxia de San Juan para voz e piano Oh, lazo da
amizade, irmáns fieis!, o canto masónico Rematemos,
irmáns, o traballo ou a peza para voz solista e coro Vós,
os nosos novos guías. Algunhas cantatas máis como son
Zerfliesset Heut, Geliebte Brüder K 483, Ihr Unsren
Neuen Leiter K484, Gesellenreise K468, a pequena
cantata alemá K 619 e Die Maurerfreude K471.
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Musicoterapia

A Musicoterapia
e os Nenos
Por Rosa Mª Feijóo Rebollo (6º G.P.)
Son varias as def inicións de musicoterapia
pero todas elas teñen en común que se trata
da aplicación científ ica da música para a
consecución de obxectivos terapéuticos para
previr, restaurar e mellorar a saúde tanto
física como mental e psíquica das persoas
a través do tempo, sempre dirixido por
un terapeuta cun paciente ou un grupo de
pacientes.

A

índa que cando falamos de musicoterapia vennos a mente algo
moderno ou recente en realidade non é
así xa que dende a prehistoria a música
foi utilizada como terapia presente nos ritos de
curación. Hai escritos do 1500 antes de Cristo
que fan referencia á influencia da música sobre o
corpo. Os exipcios atribuían a esta a capacidade
de curar o corpo, calmar a mente e fertilizar a
muller. Os hebreos tamén utilizaron a música en
casos de problemas físicos e mentais.
Foron os gregos os que plantexaron os primeiros
fundamentos
científicos
da musicoterapia a través
de Pitágoras, Platón ou
Aristóteles. A musicoterapia
está en relación coa teoría do
Ethos. Esta considera que
elementos da música como a
melodía, a harmonía e o ritmo
exercen efectos sobre a parte
emocional, espiritual e sobre a
forza de vontade do home.
A partir deste momento a
musicoterapia foi forxándose
coma unha ciencia que se
foi perfeccionando pouco a
pouco ata chegar o día de hoxe
no que hai que ser precisos
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á hora de distinguir ente educación musical e
musicoterapia.
Na educación musical a música é o fin en si mesmo
para mellorar a calidade de execución; mentres
que na musicoterapia a música é empregada coma
un medio para conseguir cambios e sempre cun
fin terapéutico.
Varios estudos recentes afirman que a musicoterapia
pode aportar importantes beneficios nos nenos. A
música é positiva para estes sempre que se teña en
conta a súa idade, capacidade de escoita… polo
que canto antes entren en contacto coa música
dunha forma axeitada maiores serán os beneficios
A musicoterapia pode axudalos a mellorar a
aprendizaxe, a coordinación. Tamén a controlar
a súa ansiedade e mellorar o estado de ánimo,
ademais de axudarlle a controlarse a nivel interno.
As melloras desta ciencia tamén se poden apreciar
en nenos con patoloxías:
•

A musicoterapia é empregada con nenos con
atraso mental coa finalidade de mellorara
as habilidades emocionais, sociais, motoras
así como para mellorar a comunicación.
Ademais para estes nenos a música pode
ser un medio para ensinarlles habilidades
académicas. Para levar a cabo estes obxectivos
empréganse actividades nas que incorporen
o movemento para traballar a motricidade
grosa. Manipulan distintos instrumentos
para a motricidade fina. Traballan con
cancións para aprender a cantar, distinguir
as letras, coñecer as cores…

•

Nos nenos con autismo a musicoterapia
ten como obxectivo mellorar as habilidades
sociais, a creatividade e as estratexias
de comunicación, así como diminuír os
comportamentos repetitivos e, sobre todo, os
que poden afectar á integridade física do neno.
Para iso empréganse pezas nas que se relaten
historias sociais. Desta forma trabállase a
interacción social cos demais ao mesmo
tempo que se intenta facer unha comprensión
da mensaxe verbal. Ademais coa música
vaise tentar distraer ao neno para así evitar
os comportamentos repetitivos e potenciar
estratexias de comunicación verbal.

A musicoterapia pode aportar a estes nenos
autorregulación e axudalos a aumentar a conciencia
dos seus actos para poder aumentar a súa autoestima.
Para iso empréganse métodos de improvisación
para regular a enerxía dos nenos, para desenvolver a
autorregulación para aprender a esperar o seu turno,
a facer silencio no turnos doutros…
Durante estes xogos ao neno esíxeselle atención
ademais de que aprendan a traballar en grupo,
creando un clima emocional axeitado para expresarse
e relacionarse con sinceridade e liberdade. Ao neno
ao expresar os seus sentimentos e emocións mediante
a música permítelle reducir os niveis de ansiedade.

A musicoterapia pode aportar
a estes nenos autorregulación e
axudalos a aumentar a conciencia
dos seus actos para poder
aumentar a súa autoestima
A musicoterapia pode beneficiar aos nenos
con trastorno da fala e da linguaxe tentando
motivalos e promover un ambiente agradable
para realizar exercicios para mellorar a
articulación a respiración. Por medio da
música poden explorar a súa voz e tentar
mellorar a súa autoestima ao ir acadando
progresos.

•

O trastorno con déficit de atención con ou
sen hiperactividade é un trastorno no que
existe unha alteración a nivel do sistema
nervioso central e maniféstase mediante un
aumento da actividade, da falta de atención
ou da impulsividade, podendo ser asociada
a outras alteracións. Estes trastornos son
algunhas das causas máis frecuentes do
fracaso escolar e de problemas asociados á
idade infantil, predominando sobre todo
en nenos, cunha proporción dunha nena
afectada por este trastorno por cada catro
nenos. Estamos a falar dun trastorno que
cada vez e máis coñecido e que a día de
hoxe hai moitos nenos diagnosticados con
trastorno con déficit de atención con ou sen
hiperactividade polo que urxía buscar novas
alternativas para o tratamento terapéutico
destes nenos. Houbo varios estudios nos que
se relacionou este trastorno coa musicoterapia
dos que se quitaron importantes conclusións:

Por esta breve exposición podo concluír dicindo que
a musicoterapia é unha disciplina nova, pero que
pode aportar importantes beneficios nos nenos con
algún tipo de problemática polo que debemos darlle
a oportunidade de entrar en contacto coa música e
de recibir unha terapia acorde cos tempos actuais con
resultados probados.
Trátase dunha forma de terapia que se pode plantexar
como un xogo resultando ser distinta as demais,
sendo máis amena e polo tanto máis proveitosa.

Fontes das imaxes:

Imaxe 1. http://www.sinapsisbcn.es/musicoterapia.htm
Imaxe 2: http://www.unomasenlafamilia.com/
musicoterapia-potencia-capacidades-ninos.html
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Música e algo máis

Máis aló da
Música
Por Gleb Kadashnikov (6º G.P.)
Dende a Antigüidade a música gozou dun
estatus que lle confería certo poder sobre o ser
humano. Este misterio segue a ser hoxe unha
incógnita, que os científicos procuran explicar
para descubrir como e porque a música sendo
un corpo abstracto e inmaterial ten un efecto
físico sobre a materia e o corpo.

H

ai 2.500 anos, Pitágoras aconsellaba cantar
e tocar un instrumento musical a diario
para eliminar do organismo o medo, as
preocupacións ou a ira. Hipócrates, o pai
da medicina, utilizaba determinadas melodías para
devolver a cordura aos enfermos mentais. O médico
alexandrino Herófilo, no ano 300 a. C., acostumaba
regular as pulsacións arteriais mediante as escalas
musicais. E Aristóteles, en A política, asociaba estados
anímicos como a dor, a preguiza ou a paz a diferentes
ritmos, sons e escalas. Malia iso, a musicoterapia non
adquiriu rango científico ata 1950, cando chegou a
universidades de Alemaña, Dinamarca e Austria. Na
actualidade, trátase dunha licenciatura en Estados
Unidos, Francia, Alemaña e Arxentina, mentres que
en España se imparte como un curso de postgrao en
Valladolid, Valencia, Madrid ou Barcelona.
O verdadeiro misterio para os científicos de hoxe
é descubrir como e porque a música sendo un corpo
abstracto e inmaterial ten un efecto físico sobre a materia
e o corpo. O científico, psicólogo e físico estadounidense
Kampeon Kurt Teutsch, fundador da academia IDEAL,
durante máis de trinta anos de práctica no ámbito
da psicoterapia, levou a cabo e con éxito, máis de cen
mil casos de enfermidades. Hai que dicir que a gran
parte de enfermos curados por este científico foron
determinados como “imposibles de curar” polos
médicos e psicoterapeutas tradicionais. Entre os
curados con éxito están enfermos de cancro, alzhéimer,
esquizofrenia, depresións e minusvalías corporais como
atrofias e parálises sufridas tras accidentes ou guerras.
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O seu método esta baseado na intersección de física,
xenética e psicoloxía, e como a ferramenta base para
curar todas as enfermidades posibles emprega a mente
humana. Afirma que o noso pensamento é enerxía
cun gran poder que realmente ten efecto físico sobre
nós e todo o que nos rodea. Incribles resultados
e efectos físicos poden ser causados polos nosos
pensamentos, preocupacións, medos ou sentimentos.
Así, por exemplo, pódese conseguir que unha persoa
en estado de hipnose, empece a suar e quite o abrigo
nun sitio completamente frío; ou que ante os ollos dos
observadores, sen utilizar unha fonte de calor, aparezan
no corpo do paciente ampolas de queimaduras,
que logo desaparecen sen o uso de medicamentos,
influíndo intensivamente na conciencia.
Dende logo pódense describir moitos máis
casos que falan sobre o poder do pensamento,
así como as incribles habilidades dos monxes
budistas, os máis grandes descubrimentos da
humanidade ou o estudo médico do cerebro
dun dos máis grandes músicos do século XX (Joe
Satriani), falan do poder da conciencia e a mente.
O científico xaponés Masaru Emoto, no seu estudo
sobre as moléculas da auga, demostrou o efecto
físico que produce o pensamento e a música sobre
elas pero en estado de conxelación. Ás mostras de
auga asignáballe unha palabra que provocaba certo
pensamento, sentimento ou emoción e o mesmo fixo
poñendo as mostras unha música diferente.
Na primeira imaxe, por exemplo, podemos observar
dúas mostras diferentes dos
cristais de auga conxelada.
Na foto da esquerda aparece
o cristal de auga coa palabra
Anxo, e na foto da dereita
unha mostra coa palabra
Demo. Como podemos
observar
a
estrutura
molecular da auga nos dous
casos é totalmente diferente. No primeiro dos casos,
vense claras as estruturas cristalinas mentres que
no segundo, é totalmente escura e sen aparición de
ningunha estrutura cristalina.
Esta é a mostra
da auga exposta á
palabra “Thank You”
- “ Grazas” en galego.
Curiosamente
as
mostras responderon
de forma diferente

formando estruturas diferentes dependendo do
idioma.
A auga destilada
exposta a música
clásica
tomou
formas delicadas e
simétricas.
Cando se puxo a
canción de Elvis Presley O Hotel da Tristura, o resultado
foi que os cristais xeados se partiron en anacos. Cando
as mostras de auga foron bombardeadas con música
heavy metal ou expostas a palabras negativas, ou
cando se enfocaron sobre elas intencionadamente,
pensamentos ou emocións negativos, a auga non
formou cristais e no seu lugar creáronse estruturas
caóticas e fragmentadas.

1. Fisicamente esta comprobado que todo
o que hai no universo esta formado de
diminutas partículas ou enerxía que está
en constante movemento e vibración. Os
nosos pensamentos son impulsos eléctricos
ou noutras palabras ondas que teñen a
súa propia vibración e á súa vez entran en
interacción con todo o que nos rodea.
2. E, que é a música senón os nosos sentimentos,
pensamentos e preocupacións plasmadas nas
ondas do son.
Todo isto cáusame unha certa inquedanza: se o corpo
humano está composto dun setenta por cento de auga
e a Terra tamén, como nos afectan os nosos propios
pensamentos? E aos demais? E ao noso planeta?
Reflexionade sobre elo.

Se o corpo humano
está composto dun

Só queda unha pregunta: “Porque a música é capaz
de afectar ao medio?”
Na miña opinión, a resposta é a seguinte:

auga e a Terra tamén,
como nos afectan
os nosos propios
pensamentos?
E aos demais?
E ao noso planeta?
Fontes das imaxes:

http://www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA/Mensajes_
del_Agua.htm
http://www.muscaria.com/agua.htm
http://www.creandotuvida.com/Hunter_transformar_
mundo.html

Reseña

De grande interese para a curación e para o
benestar diario son os efectos extremos que
sobre os cristais de auga teñen as palabras
e ideas negativas. Esta é a mostra de auga
destilada exposta as palabras “Dásme noxo”.
Curiosamente, o modelo
obtido ao aplicar estas
palabras foi case idéntico
ao de aplicar música
heavy metal. Masaru
Emoto no seu libro
comenta o paralelismo e
a posibilidade de que este
tipo de música aparve ás
persoas (converténdoos
en parvos). Tendo en
conta todos estes estudos realizados en tan
diferentes esferas da nosa actividade, xa non
nos quedan dúbidas que o pensamento, as
emocións e os sentimentos son capaces de
afectar fisicamente o que nos rodea.

setenta por cento de
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O CMUS en acción

“LAS LEANDRAS”
MONTAXE MUSICAL
E ESCÉNICA

I

Por Ana Docampo
Profesora de Canto
nvitámosvos a acompañarnos na montaxe
dunha zarzuela, neste caso "Las Leandras"
que o seu compositor, o Mestre Alonso,
denominou pasatempo cómico lírico.

É un xénero que nace no século XVII nos bosques
do Prado onde se constrúe un pavillón de caza
rodeado de silveiras (zarzas en castelán,de
aí o nome de zarzuela) no que se dan festas
destinadas a recreos principescos.

A montaxe dunha zarzuela ten unha serie de
esixencias similares a calquera outro espectáculo
musical: orquestra (neste caso pianista),
vestiario, decoración, iluminación, directores e
por suposto cantantes.
Cada punto arriba sinalado
dificultades, vexamos cales son:
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A nivel vocal, o primeiro problema con que se
encontra un cantante é compaxinar voz falada
e voz cantada. Non require o mesmo esforzo, e
mesmo é máis difícil proxectar a voz falada que
a voz cantada porque necesita unha articulación
maior. Isto supón un traballo de aula importante
para alcanzar calidade vocal nos dous aspectos.
Para iso contamos coa inestimable axuda de
Dª. Ánxeles Cuña, directora do grupo de teatro
"Sarabela".

ten

as

súas

En canto a vestiario, decoración, iluminación...
hai outro inconveniente importante que é O
DIÑEIRO. Por moi imaxinativos que sexamos
algo de "parné" necesítase. Para iso formamos
un grupo de traballo supervisado polo
CEFORE que incluía un pouquiño de diñeiro e
un moitiño de arrimar o lombo. Todo o material
escénico se fixo no grupo e podedes velo na
secuencia de fotos. Para os paneis utilizáronse
lousas, listóns, cartóns e teas coas que se
tapizaron para poder darlles tensión e pintalos.
Como na zarzuela anterior, tamén tivemos
que coller agulla e dedal, pero "como as
ciencias adiantan que é unha barbaridade"
(“La verbena de la Paloma”) esta vez contamos
con máquina de coser coa que cosemos as teas
que logo utilizamos para tapizar os paneis.
O vestiario temos que agradecerllelo a “Disfraces
e arranxos Amorín” que contribuíu de forma
especial na confección destes.
Empezamos con este traballo en Setembro. O día
da elección de horarios todos os alumnos tiñan
xa os seus papeis asignados cos seus respectivos
números musicais. Aínda que todo un curso pareza
moito tempo, dada a densidade de traballo, boa
falta fixo e pasouse nun abrir e pechar de ollos.
Estamos seguros de que o traballo realizado
pagou a pena.

O noso centro
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Música e actualidade

MÚSICA E
PROPIEDADE
INTELECTUAL

Durante moito tempo foi necesaria a existencia dun
formato físico no cal se almacenase a arte, xa ben esta
fose unha película, unha canción, unha fotografía, un
libro... e na comercialización dese formato físico estaba
o negocio. Pero coa irrupción do mundo dixital esta

Por Xoel López Barata (6º G.P.)

A

medida que avanzaron os anos o acceso á
cultura foise facendo máis fácil e barato.
No caso da música, a súa difusión ocorreu
de distintas formas ó longo da historia, por
exemplo, mediante a realización de viaxes por parte
dos compositores, que coñecían así o que se estaba
facer noutros países. Un punto importante na difusión
da música foi a expansión da industria editorial no
romanticismo, que xunto ó crecemento económico
da burguesía nese período, levou a música ós salóns
de moitas casas. Se seguimos avanzando no tempo
chegaremos á invención do fonógrafo, fará uns cen
anos. Logo viñeron os vinilos, a radio, os casetes, Cd
e máis recentemente, os MP3, Internet e as descargas.
A medida que a música foi chegando a máis xente,
creouse máis música, xurdiron máis músicos e estes
gañaron máis diñeiro.

Un punto importante na difusión
da música foi a expansión da
industria editorial no romanticismo,
que xunto ó crecemento económico
da burguesía nese período, levou a
música ós salón de moitas casas.
Sen embargo, ultimamente óense algunhas voces que
parecen facernos pensar que este proceso non ocorre
realmente así, que a chamada piratería en Internet
se debe combater xa que quen descarga música
ao seu ordenador está acabando coa música. Estas
afirmacións, alarmistas en exceso, levan implícita outra
idea: que se a xente non pode descargar máis música,
vaina comprar na mesma cantidade na que a descarga,
e independentemente do seu prezo, o que reportaría
grandes cantidades de diñeiro ós músicos. Pero isto é,
tamén, falso. E é que ó longo do tempo hai un feito
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que sempre se cumpriu: se a música, as pinturas, os
libros... son bos e lle gustan á xente, os artistas terán
traballo, éxito e, probablemente, cartos. E se son malos,
nin fama, nin cartos, nin traballo.

situación cambiou completamente, desaparecendo
esa necesidade de que a arte vaia ligada a algo físico e
podendo adquirila “gratis”. Quere dicir isto que hoxe
en día se quere todo gratis? Non, e proba disto é a
gran cantidade de xente que pagaba por ter unha conta
premium na desaparecida Megaupload, xente que
pagaba porque recibía un servizo de calidade a cambio.
Pero ese é outro tema...
A historia da música e da arte en xeral non é máis
que unha reinvención, unha reinterpretación do que
fixeron os grandes que viviron antes que nós. Como
dixo Newton unha vez, el puido ver tan lonxe porque
se encaramou a ombros de xigantes. Iso mesmo fixeron
todos os compositores ó longo da historia, todos os
escritores, todos os pintores... E iso facemos nós cando
imos a YouTube a ver como tocaron os grandes de antes

que nós a peza que estamos tocando agora. Copialos,
ou intentalo... E iso mesmo fixeron eles antes. E desa
forma chegaron tan alto como chegaron: copiando,
imitando, repetindo, mellorando e finalmente, creando.
Pois a música non naceu dun día para outro. Foi un
proceso de evolución constante, como sucedeu co resto
das artes. E esa evolución dependeu directamente da
expansión e difusión da música.

A historia da música e da arte
en xeral non é máis que unha
reinvención, unha reinterpretación
do que fixeron os grandes que
viviron antes que nós.
Internet é o maior -e o mellor- medio de difusión
da música, a través do cal poderá chegar a máis

Por Mara Vecoña Vieira (6º G.P.)
Dende o mes de novembro de 2012 está en
funcionamento o blog dixital en rede da biblioteca
do noso conservatorio, que ademais de servir de
taboleiro de anuncios referentes á biblioteca, os seus
materiais e as súas actividades, constitúe un foro
aberto de debate ao que estades todos convidados. En
continua actualización, intentámosvos facilitar toda a
información sobre o libro do mes, os novos materiais
que van chegando e as actividades que organizamos,
así como reenlazar con outros recursos web de
interese, como a páxina oficial do conservatorio ou o
catálogo en rede da biblioteca. Se estades interesados
podédesvos subscribir para recibir as novas
directamente no voso correo electrónico, así como
contactar directamente co persoal da biblioteca para
plantexar calquera dúbida que vos asalte, referente ao
seu funcionamento ou aos materiais que vos poidan
interesar. A finalidade deste blog é a de ofrecer
dinamismo e achegarvos un recurso do que dispón
o noso conservatorio, que vos pode ser de grande
utilidade: a biblioteca. Achégate e sorprenderaste!!

Escoitemos, repitamos, copiemos, imitemos,
reinventemos e creemos! Pois pode que así, dentro
de 50 anos, sexamos nós os que sexamos admirados,
escoitados e imitados. E non será malo para nós nin
para ninguén; ó contrario. Será a maior das honras e
dos recoñecementos aos que un artista pode aspirar.
Fontes das imaxes:

1.http://www.tomrodgers-music.net/
2.http://www.tuexperto.com/2011/08/20/internetdownload-manager-6-07-gestiona-tus-descargas/
3.http://javierastasio.blogspot.es/1259658900/

Visítanos en:

O noso centro

xente. Se seguimos apoiando leis que restrinxan esa
capacidade, destinadas a nada máis que a manter
un modelo de negocio obsoleto baseado na venda
de discos e a preservar o status quo dunhas empresas
máis preocupadas de obter beneficios económicos
que de escribir novas páxinas na historia da música,
non estaremos facendo máis que poñernos trabas
a nós mesmos, poñendo trabas ós músicos e ó
desenvolvemento da música.

O blog da
biblioteca

bibliotecaconservatoriourense.blogspot.com.es.
Subscríbete e recibirás a nosas novas no teu enderezo
electrónico.
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Opinión

P. Que che ofrecía o estranxeiro para marchar?

Encrucilla da de
camiños
Por Raquel Rúa Vila (6º G.P.)

N

este momento no que me encontro,
a miña cabeza está feita un lío.
Estou en segundo de Bacharelato e
dentro de un par de meses teño que
decidir o meu futuro. Levo dez anos estudando
música pero aínda non sei se quero que ese
sexa o meu modo de vida. Apostar unicamente
pola música pode ser moi arriscado e aínda
máis se queres que a túa
forma de vida sexa dar
concertos en solitario
ou
en
orquestras.
Isto presenta moita
inestabilidade e podes
atoparte un día no cume
e outro sen traballo e con
problemas económicos.
Tamén podería ser unha opción adicarme á
ensinanza pero do mesmo xeito isto é algo que me
pecha moitas portas, pois se por exemplo decido
facer musicoloxía, a principal saída que atopo é
a ensinanza. A pesar de que teño outras como
traballar en revistas musicais ou realizar traballos
de investigación, a ensinanza sería a vía que máis
estabilidade presenta.
A última opción que teño é abandonar por
completo a música e cambiar radicalmente de
ámbito elixindo unha carreira totalmente diferente
pero despois de tantos anos estudando non me
gustaría ter que optar por este camiño.
Como a miña cabeza é un cúmulo de dúbidas
decidín falar con alguén que nalgún momento tivese
que decidir e ver como é a súa vida actualmente
para ver se me pode axudar. Deste xeito contactei
con David Vila, un mozo de 26 anos que estudou
Filoloxía hispánica no País Vasco e marchou a
estudar música contemporánea na universidade
de East London. Decidín facerlle unha serie de
preguntas que me xurdiron e este foi o resultado:
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R. Cando fun a Inglaterra foi para poder entrar nunha
universidade de música moderna ou contemporánea, con
profesores da escena europea. Tiven mestres que tocaban
con todos os artistas máis exitosos do momento, e quería
ter unha formación nese mundo e non no eido da música
clásica, que é o que máis se imparte en España. A cousa
está cambiando, xa hai graos de música moderna, pero as
cousas aínda están un tanto verdes e non hai unha escena
para poder tocar tanto. En Londres ía a tocar a “jam
sessions”, onde ti vas coa guitarra, subes a un escenario
con catro músicos máis que non coñeces e improvisas. Hai
moitas máis oportunidades de facer ese tipo de cousas.
P. E que te levou a marchar a EE.UU?
R. Principalmente marchei para me seguir formando
na música, pero a idea de facer un máster de literatura
española e poder traballar alí facilitou a miña decisión,
aínda que a verdade é que dende novo non parei de viaxar.
Gústame coñecer outros lugares e novas culturas, pois
penso que iso de “como en España en ningún sitio” dino
todos aqueles que soamente viviron nun lugar; e eu creo
que hai cousas moi boas en todos.
P. Como te levas ganando a vida dende o remate dos teus
estudos?
R. A pesar de que todos os profesores no instituto
pensaban que facer filoloxía era unha decisión que me
levaría directamente ao paro. Isto a min tampouco me
preocupaba moito, xa que prefería estar parado que
estudar outra cousa que non me gustara, pero a verdade
é que dende que rematei a carreira levo traballando
practicamente todos os anos. Adiqueime a dar clases de
guitarra e a tocar; formei parte de varias bandas e con
algunha delas fun tocar por sitios como Eslovaquia, onde
saímos na radio e televisión nacional, xa que o noso disco
estaba nominado ó disco do ano. Agora sigo dedicándome
tamén á música e traballo entre outras cousas para unha
revista de música online, www.cutawayguitarmagazine.
com. Aquí en EE.UU. traballo para á universidade como
lector de español.
P. Cales son as túas expectativas de futuro? Gustaríache
volver a España? Estráñala?
R. A verdade é que non me preocupa demasiado, por
agora teño uns anos para estar por aquí, e todo o que
estou facendo encántame. Penso que iso é o principal.
Non teño ningunha intención de ter ningún posto fixo.
Ter que traballar no mesmo sitio para sempre e facendo
o mesmo a cotío, máis que unha alegría, paréceme unha
desgraza. Sempre podes ir de ano en ano atando cabos,
sen a necesidade de estar na mesma cousa para sempre.
Diríamos que o futuro que me preocupa vai sendo o que
ven despois de que se acabe no que estou metido agora
e así sucesivamente. A verdade é que non teño pensado
volver a España, nin teño pensado non volver. Penso que
as cousas van saíndo. Mentres ti vaias facendo o que che
gusta e ti mesmo te entregues totalmente, sempre hai
xente que encontrará útiles os teus servizos.

P. Dirías que vives unha vida perfecta?
R. Non sei se perfecta pero o que eu fago agora mesmo é
ler, escribir e tocar a guitarra, que son as cousas que máis
me gustan no mundo, e con iso vou vivindo, así que non
me queixo de nada. Vou facendo o que me vai apetecendo
segundo vou atopando cousas. Cando me quede un ano
para acabar aquí, pois xa mirarei outras cousas, seguro que
necesitan profesores de español en Brasil ou en China.
Estudo todo o día. Pero é que non o vexo como estudar.
Leo un libro, escribo algo sobre o libro, comentando,
analizando un poema, estudo unha partitura nova, escribo
algo, etc. E que o que eu fago sería o que me gustaría
facer no meu tempo libre. Esa é outra cosa que creo que é
clave, facer dos teus hobbies o teu modo de subsistencia.
Ao final eu fago cousas coas que me divirto un montón
e por riba grazas a iso vivo. Creo que non hai nada máis
grande ca iso.

Despois de falar con David pensei que non me servira
de nada e que todas as miñas dúbidas seguían aí, na
miña cabeza, sen encontrar ningún camiño. Pero
cando pasaron uns días e volvín a ler a entrevista,
dinme conta de que este rapaz era feliz, e é así
porque fai o que lle gusta e o que lle enche. El non se
preocupou de buscar as saídas aos seus estudos, fíxoos
porque lle gustaba iso e quería saber máis sobre iso.
Penso que foi moi intelixente, non se cerrou portas,
estudou toda a súa vida música pero compaxinouna
na universidade cunha filoloxía que lle permitira
gañarse a vida mentres se seguía formando. A música
é un camiño moi duro, onde nunca se pode parar de
estudar e quizais non estea de todo mal compaxinala
cuns estudos alternativos que permitan vivir de algo
mentres non es suficientemente competente para
gañarte a vida con ela.

Cando afrontei este traballo non sabía moi ben como
enfocalo para que tivera cabida nesta revista e para
que fose útil para os que o leran. Pero agora que o
rematei saco en limpo unha cousa: na vida temos que
buscar aquilo que nos fai felices e agarrarnos a elo e
non deixar que escape. Dunha forma ou doutra xa
estamos agarrados á música. Non podemos deixala
escapar.

O

Por Rubén Freire
Profesor de Trompeta

pasado sábado 25-2-2012 deixábanos
este gran artista. O mundo dos metais
está de loito ante a perda deste home
e digo metais en xeral pois destacou
na trompeta pero gracias a el os instrumentos de
metal pasaron a ter un prestixio como instrumento
solista ó nivel de instrumentos como o violín , o
óboe, etc… Este prestixio que se gañou con creces
gracias ás súas fantásticas interpretacións dos
concertos clásicos e barrocos.

Somos moitos os que lle debemos a el ser o que somos
hoxe en día, pois se non fomos nós, foron os nosos mestres
os que estiveron na súa clase e por defecto Maurice pasou
a formar parte da escola mundial do noso instrumento.

Musicalízate!

Pero tamén creo que David, ante todo fixo o que lle
gustaba, e apostou por iso. É de supoñer que todas
as persoas que estudamos música ben sexa nun
conservatorio ou de calquera outra forma, facémolo
porque nos enche e porque nos aporta algo máis que
un esforzo. Por iso tamén creo que se estás seguro
de que naciches para ela e de que a túa vida sen
música non sería o mesmo, debes apostar forte e
non abandonala. Todo o esforzo que realices será
recompensado. Estou segura.

O legado de
Maurice André

A partires deste sábado a historia dos metais terá unha data
marcada en maiúsculas e é a data da súa perda. Dentro duns
anos o mundo da trompeta terá dúas partes sinaladas: a. d.
M. e d. d. M. (antes de Maurice e despois de Maurice). Só
podemos dar gracias de poder vivir no Século de Maurice
André, poder velo, escoitalo e aprender deste home que
será para sempre patrimonio universal.
Maurice André *21-5-1933 †25-2-2012
D.E.P.
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Bizet: L’Arlésienne-Suites
Nos. 1 & 2; Carmen-Suite CD
Georges Bizet / Berliner
Philharmoniker, Herbert von
Karajan - Carmen-Suite 1 
L’Arlésienne
Berliner Philharmonisches
Orchester (BPO)
Compositor Georges Bizet (1838 - 1875)
Director Herbert von Karajan
Solista Daniel Deffayet (Saxofone)
Se alguén quere escoitar o mellor son e interpretación nun
saxofón clásico recomendo o mellor saxofonista de todos
os tempos que segue vivo pero non con todos nós. Daniel
Deffayet interpretando os solos de saxofón de Carmen de
Bizet.
Imaxe extraída de: http://www.cduniverse.com/search/
xx/music/pid/2458677/a/Bizet%3A+L’Arl%E9sienneSuites+Nos.+1+%26+2%3B+Carmen-Suite.htm
Recomendado por Iván Barro

RINK, John. La interpretación
musical.
Madrid: Alianza Música, 2009.
Traducción por Barbara Zitman.
Ano da primeira edición: 2002.
O libro trata dende varios puntos de
vista a interpretación musical: búscase
a resposta adoitando un enfoque
histórico, pedagóxico, técnico, expresivo,
escénico…
Unha das preguntas chave desta publicación é: Debemos dirixir a
nosa interpretación dende a contextualización histórica ou dende
a apropiación persoal, ou mesturar ambas as dúas prácticas?
Fala de técnicas de lectura a primeira vista, de analizar unha
obra antes de tocala ou tocala e despois analizala. Comenta
a posta en escena, o medo escénico, a expresión corporal. Nos
propón técnicas de estudo, nos ensina como aproveitar as
nosas vantaxes físicas, como coordinar un grupo de cámara,
como se poden adestrar certas calidades como o oído ou como
motivarnos fronte ao estudo.
Eu aconsellaría este libro a moitos músicos xa que todos os temas
dos que fala son aplicables na vida como músico o cal pode
axudarnos a cumprir os nosos obxectivos mediante estas técnicas
e ter outro punto de vista da música.
Recomendación feita por Xián Vázquez Fernández (5º GP)
Fonte da imaxe: http://www.trito.es/product/DL00834

13 Lúas
Xunta de Galicia: 2009
Asociación de Gaiteiros de
Galicia
A Asociación de Gaiteiros galegos
presenta un novo traballo
audiovisual, no que se escolma
unha serie de pezas que inducen
a unha viaxe no tempo, unha
viaxe de doce meses con cadansúa canción, co ciclo do ano
como fondo da escena.
O CD e DVD recollen unha serie de cancións con cadansúa
letra, interpretadas non só polos músicos do grupo, senón
tamén por un grupo de rapaces que fan desta proposta
aínda máis próxima a nós.
Un traballo para disfrutar da música tradicional en clave
pedagóxica. Podemos escoitar algún exemplo en: http://
www.ghastaspista.com/13luas.php. Atópao tamén na
biblioteca do centro.

SUITES PARA
VIOLONCHELO. Johann
Sebastian Bach.
Ópera Tres, ediciones musicales:
2003, 2005.
Transcripción e interpretación
para guitarra
feita por Marcos Díaz
Nestes dous volumes, Marcos
Díaz, profesor de guitarra do Conservatorio Profesional
de Música de Ourense, realiza un interesante labor de
transcrición e adaptación das suites para violonchelo de
Johann Sebastian Bach. O propio Bach tivo como práctica
habitual a transcrición das súas composicións a diferentes
formacións instrumentais, coma o Preludio e fuga e allegro
BWV 998 ou a versión autógrafa para laúde da Partita BWV
1006 para violín. En tódalas transcricións obsérvase un traballo
de exploración dos recursos propios de cada instrumento. As
seis suites para violonchelo conteñen diferentes danzas, entre
as que se inclúen Allemanda, Courante, Sarabanda e Gigue,
entre outras, que constitúen un eixo vertebrador para as
diferentes pezas.
Nestes discos, cunha interesante introducción musicolóxica de
Javier Somoza, achegámonos a un repertorio ao que hoxe
en día moitos guitarristas botan man, deixando a un lado
conflitos sobre a autenticidade histórica e apostando pola
interpretación musical en si mesma.
Pódese escoitar algún exemplo en: www.marcosdiaz.com
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Larpeiradas
POESÍA
Iván Olmos Ferreiro (5º G.P.)
Na oitava feira da quinta semana

do vixésimo mes dun ano sen lustros,
namentres o home nin cavilado estaba...
os sons vivían esparexidos,
sen orde nin lugar estaban,
á espera de que alguén con coidado os ordeara,
para xuntos construír a melodía da ialma.

Esther Peaguda Arias (1º GE)

E ese día,
á hora máis insospeitada,
apareceu o ritmo,
que acompañado do tempo andaba
nunha escura noite de xeada,
polos carreiros da lúa, do sol as grandes estradas,
buscando xuntos os sons,
que quedos e sós ficaban.
E naceu a música,
expresión de sentimentos,
cura da ialma, lamentos,
cura do medo a ter medo,
medo a sermos sen obxecto,
medo a sermos sen preceptos...

Carla Domínguez Méndez (1º GE)

Larpeiradas

Música que ben tratada,
fará do mundo un lugar
habitábel, racional,
un lugar onde soñar, chorar,
vivir e ledos finar,
sen ningún resentimento,
tampouco arrepentimento.
Música, nada máis que eso...
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Dando a nota
Mozart e o amor

Mozart foi un neno prodixio en todo, e no que respecta ás mulleres, víuselle vir dende moi novo.
Tiña seis anos cando, estando de xira co seu pai, esvarou e caeu ao chan nun dos suntuosos salóns do pazo
da arquiduquesa María Antonieta, que tiña daquela só
dous meses máis ca el. A
pequena María Antonieta
axudouno a se erguer, e a
Mozart non se lle ocorreu
outra cousa que prometer
á aristócrata nena que se
casaría con ela en recompensa por tan boa acción. O rapaz xa o tiña claro!
Noutra ocasión, conta Leopold –pai de Mozart- que,
despois de ter tocado para a emperatriz María Teresa: “Wolfgang saltou ao regazo da emperatriz,
abrazouna e bicouna con inxenuidade e sinceridade”.
Sinceridade, pode; pero... ¿inxenuidade?
(Fragmento extraído de: ARGENTA, Fernando. Los
clásicos también pecan. Barcelona: De Bolsillo, 2011, p.
108. Tradución do equipo de coordinación)

Verdi, o mestre

A fama de Giuseppe Verdi en vida foi
extraordinaria, e era un personaxe moi popular e
un músico de recoñecido prestixio. Era habitual
que a xente sinxela, non necesariamente con
coñecementos de música, cantara, tocara ou,
simplemente, asubiara as súas melodías. Cóntase
un episodio, posiblemente certo, que da conta da
popularidade de Verdi.
Un intérprete de organillo, deses que anos atrás
deambulaban dun lado
para outro polas rúas de
pobos e cidades tocando
melodías coñecidas por
todos, situouse xusto
debaixo dunha das ventás
da casa de Verdi. O
compositor era consciente
de que o pobre organilleiro
estaba pedindo esmola
e non era cuestión de

Chistes:
Para rirnos de nós mesmos
•

Escoitando nun ensaio oíuse:
-”Os músicos e os percusionistas ao
escenario!”

•

Como facer que un chelo sone
fermoso?... Vendéndoo e mercando un
violín.

•

Cal e a diferencia entre un violinista e
un cadelo?... O cadelo sabe cando debe
deixar de facer ruído.

•

Como sabes se unha cantante está na
porta? Porque non sabe cando entrar.

•

Definición dunha quinta: dúas violas
tocando ao unísono.

•

Se te atopas perdido no bosque, quen
che pode indicar o camiño correcto
de saída? Opcións: un saxofonista
afinado, un saxofonista desafinado ou
Supermán....O saxofonista desafinado,
porque os outros dous son alucinacións.

Chistes elixidos por Adrián Salgado Rigueira (5º GP)

importunalo nin botalo de alí. Pero outra cousa
era traballar con aquela contaminación acústica,
así que Verdi optou por unha solución intermedia:
fíxolle saber ao organilleiro que tocaba
demasiado forte. O organilleiro tocou un anaco
máis e marchou, pero ao día seguinte apareceu
no mesmo emprazamento co seu instrumento
e un carteliño no que escribira: “ALUMNO DE
VERDI”.
(Fragmento extraído de: LINDT, Lawrence.
Dando la nota. Barcelona: Robinbook, 2004, p.
114-115. Tradución do equipo de coordinación)

